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Sammanfattning    

     
Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras 

psykiska välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet 

påverkar pojkarnas psykiska välbefinnande. Sex unga vuxna män i åldern 18-25 år har 

intervjuats. Studien bygger på en kvalitativ abduktiv ansats där det empiriska underlaget 

består av halvstrukturerade intervjuer med sex unga vuxna män som kom till Sverige som 

ensamkommande pojkar på flykt. Vi har analyserat det empiriska underlaget genom att utgå 

ifrån coping, KASAM och etnicitet som teoretiska utgångspunkter. Slutsatserna är att det 

föreligger både risk-och skyddsfaktorer som har betydelse för psykiskt välbefinnande hos 

ensamkommande flyktingpojkar. Resultaten i denna studie påvisar att familjen utgör en 

viktig skyddsfaktor gällande de ensamkommande pojkarnas psykiska välbefinnande, och att 

asylprocessen upplevdes vara den mest kritiska perioden hos målgruppen. För att hantera 

stress och trauma samt klara av påfrestningar i ens tillvaro, använder flyktingpojkar olika 

copingstrategier, som exempelvis är att ha ett optimistiskt förhållningssätt i att omkonstruera 

de negativa tankarna till något positivt, vara stresstålig samt tränga bort traumatiska minnen. 

Den psykiska problematiken som intervjupersonerna påtalade som vanligast förekommande 

var, depression, stress, ångest och oro.    
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Abstract    

     

The aim of the study is to examine how unaccompanied male minors describe how their 

psychological well-being was affected by the escape from their home countries, as well as 

examine the effect of ethnicity on their well-being. Six young men aged 18-25 were 

interviewed. The paper is based on a quantitative abductive method where the empirical data 

consists of semi-structured interviews with these six young men who came to Sweden as 

unaccompanied asylum-seeking minors. The empirical material has been analyzed through 

the theoretical frameworks of coping, SOC (Sense of Coherence), and ethnicity. We conclude 

that there are risk factors and protective factors that play a significant role in the 

psychological well-being of these (former) unaccompanied minors. Results show that family 

was a significant protective factor for their psychological well-being and that the asylum 

process was perceived as the most critical time frame. In order to deal with stress and trauma 

as well as everyday stressors, the young men used different coping strategies, such having an 

optimistic approach in restructuring negative thoughts to positive ones, being resilient in the 

face of stress, and repressing traumatic memories. The most common psychological problems 

the young men had experienced were depression, stress, anxiety and worry.    

   

   

   

Keywords: Refugee, unaccompanied children, well- being, asylum young, factors, Coping, 
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Förord    

Ett stort tack till våra intervjupersoner som delade med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter och gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. Vi vill tacka varandra 

för att vi under resans gång motiverat samt stöttat varandra till att utföra ett riktigt bra arbete.    
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1. Introduktion    
1.1 Inledning    

1.1.2 Flyktingsituation i världen och Europa     

FN:s flyktingorgan (UNHCR) uppger att antalet människor som befinner sig på flykt till följd 

av en ohållbar livssituation har ökat drastiskt och nådde 60 miljoner människor under år 

2014.  Detta innebär att antalet flyktingar i världen ökade med 40 procent från år 2011 till 

2013 vilket motsvarar en ökning på 8,3 miljoner människor. Vidare meddelar UNHCR att 

antalet asylsökande uppskattades till 1,8 miljoner i världen år 2014, varav 43 300 var 

ensamkommande barn (Migrationsinfo, 2015).    

     

Enligt Hessle (2009) är det inget nytt fenomen att barn och unga tvingas lämna sina 

hemländer för att komma till Sverige. Under andra världskriget och Naziperioden i Tyskland 

skedde massförflyttningar av människor i Europa, där ett stort antal judiska barn skickades 

från Tyskland till Sverige. I samband med den sovjetiska krigsförklaringen 1939 skedde 

världens största barnförflyttning, då cirka 70 000 finska barn skickades till Sverige. Det är 

också viktigt att påpeka att även efter andra världskriget följde ett antal år med många 

konflikthärdar i världen. Exempelvis den ungerska revolutionen som bröt ut 1956 då många 

barn skickades utan vårdnadshavare till just Sverige och övriga nordiska länder.    

     

Tidigare forskning påpekar att det föreligger flera orsaker till att barn tvingas fly sitt 

hemland. Dessa faktorer är bland annat krig, våld och övergrepp, tortyr, politiskt instabilitet, 

fattigdom, massbefolkningsförskjutning samt förföljelse på grund av ras, religion och etnisk 

tillhörighet. Resultatet i forskningen visar att de ensamkommande flyktingbarn som har 

upplevelser och erfarenheter av dessa faktorer tenderar att bli en utsatt och sårbar grupp, 

vilket i sin tur leder till ett försämrat psykiskt välbefinnande hos målgruppen (Wallin & 

Ahlstrom, 2005).    

     

Enligt prognosen från Migrationsverket har det anlänt, mellan januari och september år 2015, 

över 700 000 flyktingar och migranter till Europa. Många av dem ankom med fiske/ och 

gummibåtar från Turkiet till Grekland. Majoriteten av de flyktingar som anlänt till Europa 

kommer från Syrien, Afghanistan och Irak.     

1.1.3 Pojkar som ensamkommande flyktingbarn    
Det råder en ojämlik könsfördelning bland ensamkommande barn på flykt till Västeuropa.    

Två tredjedelar av de ensamkommande barnen är pojkar och en tredjedel är flickor. Ayotte 

(2000) nämner några antaganden om varför pojkar utgör en majoritets grupp. Dessa 

antaganden är:    

● I vissa konfliktsituationer löper pojkar större risk att utsättas för fara i hemlandet.    

● I många kulturer värderar föräldrar pojkar högre än flickor och i synnerhet väljs äldsta 

sonen i familjen för att skickas ensam.    

● I allmänhet väljer föräldrarna att skydda flickor och skickar pojkar ensamma för det 

är i regel mindre fara för dem.    

    

Under de senaste månaderna har strömmen av flyktingar i Europa och Sverige förorsakat att 

flyktingsituationen blivit allvarligare än någonsin. Detta ger upphov till att fler människor 

väljer att söka asyl i Europa och Sverige. Flyktingar som ansökte om asyl i Sverige 
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uppskattades 2015 till närmare 190 000, varav 30 000 är ensamkommande barn. 

(Migrationsverket, 2015).    

    

Ensamkommande barn anses enligt FN:s flyktingorgan (UNHCR) vara den mest sårbara och 

utsatta gruppen bland flyktingar när det gäller välbefinnande (Jensen, Fjermesta, Granly & 

Wilhelmsen, 2013). Fenomenet är inget nytt i Sverige och enligt Rädda Barnen (2004) anses 

även gruppen ensamkommande barn som det mest oskyddade i det svenska samhället. Rädda 

Barnen (2004) uppger att det finns oro för de ensamkommande barnen då barnexperter har 

sett att många barn inte får det psykosociala stöd som de är i stort behov av. Detta har i sin tur 

lett till allvarliga problem såsom självmordsbenägenhet, sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, aggressionsutbrott och depressioner hos de ensamkommande 

barnen (Barnombudsmannen, 2010). Många av de ensamkommande barnen bär med sig svåra 

erfarenheter från sin bakgrund där de bland annat upplevt krig, blivit utsatta för våld och 

övergrepp, bevittnat våld, utsatts för förföljelse och diskriminering. Många har levt i svår 

fattigdom och under extremt svåra familjeförhållanden. Det som ensamkommande barn har 

gemensamt är att de har varit tvungna att separeras från sina föräldrar, familj, språk, kultur 

och levnadsvanor. Rädda Barnen (2004) betonar vikten av ett gott bemötande och ett gott 

mottagande av ensamkommande barn då de ankommer till Sverige vid en tidpunkt som anses 

vara den mest kritiska perioden för dem. Till detta kommer mötet med det nya landet.  

När ensamkommande flyktingbarn kommer till ett nytt land ställs de inför okända och svåra 

utmaningar. De är främlingar i det nya landet och vet inte hur regler, normer och sedvanor är 

konstruerade. De är tvungna att anpassa sig till situationen. Målgruppen ensamkommande 

flyktingbarn bär på erfarenheter av krig och separationer vilket många gånger kan vara svårt 

att bearbeta. Detta leder till att barnen riskerar att förlora känslan av ha kontroll över sina liv, 

och därmed gå miste om den viktiga skyddsfaktor som innebär att känna att man tillhör en 

större gemenskap (Kohli & Mather, 2003). 

 

Etnicitetperspektivet på samhälle kan bidra till att göra samhällsfrågor mer relevant och 

aktuell, men även mer intressant. Där alla människor, oavsett var de kommer ifrån och vilken 

bakgrund de tillhör, har samma sammansatta tillhörigheter.  I många gånger skapar 

tillhörigheter hinder i människors liv och då blir det en fråga om en social ojämlikhet. 

Etnicitet blir en förklarning och kan därmed används som ett vapen i samhällsprocesser då 

många väljer att förklara sociala orättvisor utifrån det. Det skapar klyfter mellan människor 

vilket leder till att de inte längre känner sig hemma. Etnicitet har en betydande roll i 

människors liv och kan även samspela mellan kön vilket utgör en maktskillnad mellan män 

och kvinnor i samhället. För många människor innebär en känsla av etnisk tillhörighet en 

problematik då det oftast kan handla om diskriminering och utanförskap (Peterson & Ålund, 

2007). 

 

1.1.4 FN konventioner    

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention som reglerar staters skyldigheter i 

förhållande till flyktingar samt flyktingars rättsliga ställning. Det innebär att varje 

asylansökan som görs i Sverige skall prövas och att alla människor som är flyktingar enligt 

konventionen skall ges asyl. Sverige har även skrivit under FN:s barnkonvention och därmed 

förpliktigat sig att verka för barnens bästa (Migrationsverket, 2014). Barnkonventionen 

innehåller artiklar med relevans för mottagandet av ensamkommande barn. I artikel två står 
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det att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras utan de 

rättigheter som finns i konventionen gäller för varje barn oavsett bakgrund. Enligt artikel 28 

har varje barn rätt till utbildning och enligt artikel 24 har varje barn rätt till hälso- och 

sjukvård. Alla beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa i enlighet med artikel tre. Enligt 

artikel 12 har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter och komma till tals (Barnombudsmannen, 

2010).     

2. Begreppsdefinitioner    
Flykting    

FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända 

dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Krig kan även vara en anledning till att en 

person definieras som flykting (Humanrights, 2015).    

     

Asylsökande    

Asylsökande är en person som tar sig till ett land och ansöker om skydd (asyl), men som ännu 

inte har fått sin ansökan avgjord (Migrationsverket, 2015).    

     

   

Ensamkommande flyktingbarn    

Personer som är under 18 år som söker asyl och vid ankomsten till ett nytt land är skild från 

båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som anses ha rätt i föräldrarnas ställe, 

eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (Länsstyrelsen, 2015).      

     

Smugglare    

En person som olovlig för in eller för ut människor över ett lands gränser (Lagen, 2015).    

     

HVB hem                                       

”Hem för vård eller boende, HVB, institutioner inom socialtjänsten, huvudsakligen för barn 

och ungdom med sociala problem, ensamkommande flyktingbarn eller för barn som 

missbrukar alkohol eller narkotika” (Migrationsverket, 2015).    

     

Familjehem    

En familj som tar emot ett okänt barn eller ungdom till sin familj där socialtjänsten för insyn 

och granskning över familjehemsplaceringen med barnets bästa i åtanke (Socialstyrelsen, 

2015).    

3. Syfte    
Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkars psykiska 

välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar 

pojkarnas psykiska välbefinnande.    
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3.1 Frågeställningar    
1. Hur upplever ensamkommande flyktingpojkar sin flykt och sin ankomst till Sverige?     

2. Vilka faktorer har betydelse för pojkarnas psykiska välbefinnande, före flykten, under 

flykten och efter ankomsten till Sverige?    

3. Hur påverkas pojkarnas psykiska välbefinnande i relation till etnicitet?    

4. Studiens relevans för socialt arbete    
Den stora flyktingströmmen påverkar och kommer att fortsätta påverka, det sociala arbetet i 

Sverige. Eftersom ensamkommande barn saknar skydd och omsorg från föräldrar och 

närstående i det svenska samhället, krävs det att flera aktörer såsom migrationsverket, 

kommunerna och socialtjänsten samverkar med varandra för att tillgodose barnens behov. 

Många ensamkommandebarn har genomgått trauma i det hemland de flyr ifrån och de har 

oftast upplevt en livsfarlig flyktväg för att nå till Sverige som slutdestination. Det förutsätter 

att personer som arbetar med målgruppen har kompetens, och ett förhållningssätt som ger 

barnen ett gott bemötande och mottagande.    

 

  

 

5. Avgränsning    
Vi har valt i denna studie att fokusera enbart på pojkar som ensamkommande flyktingbarn. 

Anledningen till detta är, förutom att majoriteten ensamkommande flyktingbarn är pojkar, att 

vi också haft i intresse att undersöka hur pojkar framställer sina upplevelser och erfarenheter 

av att komma som ensamkommande flyktingbarn till ett nytt land. Dock har vi valt att nämna 

kort och koncist i inledning om varför ensamkommande flickor utgör en minoritet bland 

ensamkommande flyktingbarn. Det är viktigt att poängtera att i denna studie har vi varken 

valt att fokusera på målgruppen flickor som ensamkommande flyktingbarn eller gjort en 

jämförelse mellan könen. Ett skäl till detta är att målgruppen flickor var en omöjlighet för oss 

att rekrytera till intervju. Dessutom kunde vi inte finna forskning som studerat målgruppen 

flickor som ensamkommande flyktingbarn.   

 

    

6. Tidigare forskning     
Inledning    

I detta avsnitt presenteras studier både nationell och internationell samt doktorsavhandlingar. 

De nationella forskningar som vi använder är gjorda i Sverige, dock är de skrivna på 

engelska. De internationella studierna är genomförda i Finland, Holland, USA och Wales från 

olika årtal. Studierna redovisas i form av en sammanfattning.          

    

Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden, Experiences of their Life Situation 

and Well-being: A Qualitative Follow-up Study (Wallin & Ahlström, 2005).    

Denna studie är en kvalitativ uppföljningsstudie som fokuserar på hur ensamkommande unga 

vuxna flyktingar upplever sin egen livssituation och psykiska välbefinnande. Studien är 

genomförd i Sverige. Målgruppen som har deltagit i studien är 34 ensamkommande unga 
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flyktingar i åldern 16- 26 år. Studien påpekar att målgruppen ensamkommande flyktingbarn 

ofta har erfarenhet av olika traumatiska upplevelser såsom krig, tortyr, våld och separation 

från familjen och släktingar. Vidare uppger studien symtom på (PTSD) Posttraumatisk 

stressyndrom, ångest, depression, trötthet, oro samt att känsla av ensamhet är vanligt 

förekommande bland målgruppen ensamkommande flyktingbarn. Studien har visat att socialt 

stöd har stor betydelse för psykiskt välbefinnande.  Att ha familj, vänner, släktingar eller 

arbetskollegor som tillhör samma kulturella grupp innebär en trygghet och ett ökat 

välbefinnande hos ensamkommande flyktingbarn. Med detta menas det att ha någon att prata 

med om känslomässiga problem minskar risken för ensamhetskänslor och leder till ökat 

psykisk välbefinnande. Å andra sidan betonar studien att ett gott psykiskt välbefinnande 

förutsätter ett blandat nätverk av majoritetsbefolkningen. Detta då många av deltagarna 

hävdar att de upplevt möjligheten av att anpassa sig till ny kultur, nytt språk och nytt socialt 

nätverk som begränsat. Det har framkommit att ingen deltagare har återförenats med sina 

föräldrar vilket inte anses vara ett problem. Dock har deltagarna känt ett visst ekonomiskt 

ansvar för familjer särskilt de som var enda sonen i familjen. När de inte kunnat ta de 

ekonomiska ansvar som förväntats, har de i sin tur medfört en känsla av skam hos en del av 

deltagarna.    

    

Studien har påvisat att nyckeln till att kunna integreras i ett nytt samhälle är att lära sig 

språket. Det kan finnas svårigheter med att lära känna till landets seder och bruk, det sociala 

systemet i ett land men att det kan vara individuellt. Studien har kommit fram till olika 

copingstrategier som ensamkommande flyktingbarn har använt för att hantera sina 

traumatiska upplevelser. En copingstrategi är att undvika att minnas tidigare minnen genom 

att förtränga bort dem.  Ytterligare en copingstrategi är att fly sina tankar och detta görs 

genom att vända på dygnet och/eller genom att sysselsätta sig i vardagen.  Dessa 

copingstrategier har visat sig användbara för gruppen ensamkommande flyktingbarn då de 

haft lättare att acklimatisera sig i det nya landet samt hantera sina traumatiska upplevelser.     

    

A Risk and Resilience Perspective on Unaccompanied Refugee Minors (Carlson, 

Cacciatore & Klime, 2012).    

I denna studie presenteras en minderårig grupp av ensamkommande barn som kommit från 

olika ursprungsländer till USA utan medföljande föräldrar.  Denna minderåriga grupp kallas 

för Urms. Carlson, Cacciatore och Klime (2012) har i syfte att undersöka riskfaktorer, 

skyddsfaktorer, utmaningar denna grupp har bemött i USA samt hur de har anpassat sig till 

landets seder/bruk, kultur och språk trots de extrema motgångar som de har upplevt såsom 

krig, politiska konflikter, massbefolkningsförskjutning och fattigdom. Carlson, Cacciatore 

och Klime (2012) påpekar även att det är en utmattning för Urms gruppen att anpassa sig till 

en ny miljö, ett nytt land och en ny kultur. Många Urms lever i hopp om att återförenas med 

sina familjer, eller har förhoppningar om att återvända till sina hemländer. Eftersom många 

av Urms gruppen är vana vid att föräldrarna utgör en trygghet uppfattas placeringen i olika 

hemmiljöer såsom fosterhem med samma etnisk bakgrund kunna ha en stor inverkan på 

välbefinnande hos Urms. Studien påvisar att pågående hälsoproblem såsom posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), ångest och depression är vanligt bland Urms gruppen. En riskfaktor 

för psykisk ohälsa som flyktingbarn upplever är separation ifrån föräldrar och förlust av 

närstående anhöriga. En annan riskfaktor som Carlson, Cacciatore och Klime (2012) påpekar 

är upplevelser av stress och traumatiska händelser före flykten då de med eller emot sin vilja 

tvingats uppleva eller bevittna våld och krig eller separation. Skyddsfaktorer kan utformas på 
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fler nivåer, utifrån den individuella nivån anses religion som en viktig skyddsfaktor.  

Familjen betraktas som en viktig skyddsfaktor då barnen minskar att utveckla känslomässiga 

hälsoproblem. Detta eftersom barn i allmänhet är i behov av att känna sig trygga och säkra 

och även få sina primära behov tillgodosedda. Ytterligare en skyddsfaktor utifrån samhällets 

perspektiv är exempelvis skola, kyrka samt professionell hjälp. Kulturkrock anses av 

forskarna ha en skyddande effekt men den uppfattas även som en riskfaktor. För många av de 

ensamkommande barnen blir mötet med den nya kulturen en stressframkallande situation i 

form av anpassningssvårigheter till nya regler, lagar och en ny kultur.    

     

Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet (Wigg, 

2008).    

Wigg (2008) redogör i sin avhandling om flyktingbarns situationer hur det har sett ut för dem 

före flykten och när de anländer till ett nytt land. Vidare har Wigg (2008) fokuserat på väntan 

på besked om de får asyl i Sverige eller inte. Det framgår utifrån deltagarnas berättelser att 

asylprocessen är en oroande period då de inte visste hur deras framtid skulle se ut, om de 

kunde återuppta ett ”normalt” liv igen. Med andra ord innebär uppehållstillstånd för många 

en stor lättnad. Ett annat orosmoment kan vara ekonomi men enligt Wigg (2008) har ekonomi 

inte uppstått som ett problem för särskilt många flyktingbarn. Detta då orsaken till flykten 

inte handlade om ekonomiska resurser då de inte levde i fattigdom. Wigg (2008) menar att 

flykten har skett av andra orsaker än ekonomiska till exempel konflikter och instabilitet i 

hemlandet. Eftersom så blir likheten mellan livsförutsättningar, ursprungslandet och Sverige 

inte utmärkande. Instabilitet i hemlandet har förorsakat att många barn upphör att leva ut sin 

barndom som vanligt, och istället tvingas de att bli vuxna i tidig ålder. De har ofta varit 

överbelastade med ansvar för familjen. Wigg (2008) skriver i sin avhandling att deltagarna 

hade olika uppfattningar om flykten och att många ansåg flykten som traumatisk. De var 

införstådda med och beredda på vad som skulle hända samt hur de skulle hantera situationen. 

Några av deltagarna förstod inte vad de gick igenom och accepterade situationen utan att 

ifrågasätta så mycket. Att komma in i en ny skola, träffa nya vänner och känna samhörighet i 

samhället är en viktig faktor för flyktingbarn menar Wigg (2008). Å andra sidan påvisar 

avhandlingen att flyktingbarn i vuxenåldern har ett socialt nätverk som domineras av vänner 

med samma etniska bakgrund.    

     

Ensamkommande men inte ensamma. Tioårsuppföljning av ensamkommande 

asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga och vuxna i Sverige 

(Hessle, 2009).    

I denna avhandling presenterad av Hessle (2009) beskriver hon tioårsuppföljning av 

ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga och vuxna 

i Sverige. I kapitel nio redogör Hessle (2009) om hur viktig omsorg och stöd från föräldrarna 

och övriga sociala nätverk för barn är, som har blivit utsatt för krig, våld och övergrep, att 

klara sig. Individuella faktorer såsom kön, ålder och vilken våldsform, fara barnet utsätts för 

samt hur barnet uppfattar den utsatta situationen kan därmed ha betydelse för barnets 

utveckling senare i vuxenlivet. Hessle (2009) beskriver genom sin avhandling om att barn 

och ungdomar hanterar stress och trauma vilket enligt henne definieras som en personlig 

motståndskraft. Vidare konstaterar Hessle (2009) att ensamkommande barn som tidigare haft 

trygghet och skydd i hemlandet, från familjen och anhöriga, vid eventuella problem tenderar 

att förlora dessa i det nya landet. Vilket kan förorsaka att ensamkommande barnet hamnar i 
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en stress situation. Hessle (2009) har delat in stress i olika faser från uppväxt i hemlandet till 

etablering i Sverige.    

     

Fas 1: Det trygga eller otrygga ursprungslandet. Denna fas har som tendens att beskriva hur 

barnets situation i ursprungslandet setts ut och vilken trygghet eller otrygghet de haft under 

uppväxten kan skapa motståndskraft mot senare stressituationer i livet.    

      

Fas 2: Förtvivlan och beslutprocessen. Reaktioner såsom förtvivlan och förvirring som 

framställs av barnet är beroende på vilket sätt familj förmedlar orsaker till flykten där barnet 

tvingas lämna sitt ursprungsland. Hur närstående eller anhöriga agerar i samband med att 

skicka barnet till ett nytt land har betydelse för barnets reaktioner.    

     

Fas 3: Osäkerheten- fara kring resan. Barnen upplever själva flykten som en mycket riskfylld 

period då de ständigt har en känsla av oro. I den fasen framgår att smugglare är den som 

fattar beslut för hur flyktvägen blir för ensamkommande flyktingbarn.    

     

Fas 4: I väntan på asyl- ovisshet. Denna fas anses vara en kritiskperiod som påverkar 

ensamkommande barn mest av alla faser. Mötet med det nya landet och osäkerheten om 

huruvida besked om att få stanna i Sverige kan vara avgörande för barnets framtid.    

     

Fas 5: Etableringsprocess. I fas fem har barnet beviljats stanna i Sverige och inlett sin 

integration och etableringsprocess. Barnen har i denna fas inlett en bearbetning av sina 

tidigare faser men att händelser och upplevelser ifrån de tidigare faserna kan följa med och 

därmed utgör hinder till en gynnsam integration.    

.     

Behavior problems and traumatic events of unaccompanied refugee minors (Sourander, 

1998).    

Studien undersöker traumatiska händelser och beteende problem samt symtomen som 46 

minderåriga ensamkommande flyktingar visar i väntan på placeringen i ett asylboende. 

Studien är från 1994-1995 och genomförd i Finland. Det framgår att majoriteten av 

deltagarna i denna studie är pojkar (74 %) och resterande är flickor (26 %). Studien fokuserar 

på två kategorier av ensamkommande barn där ena gruppkategori är i ålder 6-14 år och den 

andra är i ålder 15 -17 år. Resultat från forskningen som Sourander (1998) gjort tyder på att 

båda kategorierna i allmänhet har utsatts för olika former av trauma såsom krigsrelaterade 

händelser eller politiska förföljelser. Vidare har båda grupperna upplevelsen av separation, 

förlust, hot samt stress i samband med flykten. Sourander (1998) visar att gruppen i ålder 614 

år löper större risk för att utveckla allvarligare beteendeproblem, olika symtom på depression, 

posttraumatiska stressyndrom (PTSD), ångest och andra somatiska besvär såsom ont i 

magen, sömnsvårigheter och självmordstankar. Sourander (1998) framhärdar att åldern har 

stort betydelse för hur barnet upplever flykten då forskningen menar på att minderårig grupp, 

det vill säga gruppen 6-14 år, är mer sårbara för känslomässig lidande än äldre gruppen 15 -

17 år. Sourander (1998) har uppmärksammat att familjen spelar en viktig roll för barnet att 

utveckla emotionell och känslomässig trygghet. Flyktingbarn som återförenas med sina 

familjer snabbt visar mindre lindande känslomässiga problem och har bättre 

anpassningsförmåga till utmattningar i det nya landet.     
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Sourander (1998) påvisar generella erfarenheter utifrån grupperna att deras främsta oro är 

familjen och hur deras situation ser ut i hemlandet. Många minderåriga upplever bemötandet 

med personal på finska myndigheter som en börda då det känner att de inte bryr sig om deras 

utsatta situation. En orsak till varför personalen uppfattas på detta sätt är att barnen inte 

förstår det byråkratiska systemet.          

     

Course and predictors of mental helth of unccompanied refugee minors in the  

Netherlands: One year follow-up (Bean, Eureligns-Bontekoe & Spinhoven, 2007).  Bean, 

Eureligns-Bontekoe och Spinhoven (2007) har gjort en internationell uppföljningsstudie på 

ett år som är baserad på ensamkommande minderåriga i Holland. Den undersöker emotionellt 

välbefinnande hos minderåriga ensamkommande flyktingbarn. Resultatet påvisar att det 

uppstår ett dilemma när ett barn tvingas lämna sitt ursprungsland och där de bakomliggande 

motiven spelar en viktig roll i hur barnet uppfattar beslutet av att fly. Ena sidan kan barnet 

uppfatta föräldrarnas beslut som något som en ära och värdefullt då föräldrarna skickar iväg 

barnet för att de älskar hen. Å andra sidan kan barnet uppfatta beslutet som en förskjutning 

där barnet känner sig som ett offer. Barnet behöver lämna familjen för att komma bort från en 

fara medan familjens lidande blir mer. Det kan även handla om att föräldrarna har en 

förväntning som det själva aldrig har kunnat uppnå genom att söka sig till ett europiskt land 

och att barnet förväntas förverkliga denna. Det framkommer i studien att när barn skickas 

iväg innebär det en finansiell investering där familjen överbelastar barnet med ett ansvar som 

kan innebära en försörjningsplikt. Då har familjen ett hopp om att förbättra sitt 

levnadsförhållande genom att återförenas med barnet i mottagarlandet.    

     

Refugee Children in Wales: Coping and Adaptation in the Face of Adversity 

(Maegusuku-Hawett, Dunkerley, Scourfield & Smalley, 2007).    

Denna studie är en kvalitativ studie och har i syfte att utforska asylsökande barns bosättning 

och anpassning till ett nytt liv i Wales. Studien undersöker vilka copingstrategier 

ensamkommande asylsökande barn använder sig av för att klara sig i det nya landet. 47 barn 

och ungdomar i åldern 9-18 år har deltagit i semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper 

för att formulera sina reflektioner om livet i Wales under asylperioden. Maegusuku-Hawett, 

Dunkerley, Scourfield och Smalley (2007) påpekar i sin studie att copingstrategier hos 

målgruppen ensamkommande flyktingbarn utgår i huvudsak från två centrala frågor, hur det 

kommer sig att en del barn har lättare att anpassa sig till den nya kontexten i mottagarlandet 

och vilka egenskaper målgruppen antas besitta för att lättare hantera sina traumatiska 

upplevelser gentemot andra barn. Ålder, kön och intellektuell förmåga hos målgruppen 

ensamkommande flyktingbarn har en betydande roll för effektiviteten av copingstrategier. 

Barn använder sig av copingstrategier för att göra sin livssituation närvarande och hanterbar, 

exempelvis genom att upprätthålla ett optimistiskt förhållningssätt och därmed begränsa 

negativa framkallande tankar och emotionella känslomässiga minnen. En annan 

copingstrategi som barn använder sig av för att göra sin tillvaro mer begriplig är att vara 

stresstålig. Det är lättare för barn att hantera sina upplevelser och erfarenheter när de får 

möjlighet att berätta om dem och på så sätt omkonstruera dem. En positiv copingstrategi i 

form av en positiv social identitet där kultur och traditioner inkluderas i mottagarlandet kan 

ha stor inverkan på barnens anpassningsförmåga att hantera en stress/svårsituation.    
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7. Teoretiska Perspektiv    

7.1 Coping    
Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras begreppet ”coping” utifrån ett psykologiskt 

teoretiskt perspektiv på så sätt att människor anpassar sin förmåga och även anstränger sig för 

att hantera stressfyllda och känslomässiga krävande situationer. Cullberg (2006) menar att 

när en oväntad händelse inträffar, där en individs hanteringsförmåga inte räcker till, upplevs 

det som en traumatisk kris. Orsaker som kan utlösa en traumatisk kris hos en individ kan vara 

bland annat, förlust av närstående, att själv drabbas av en sjukdom, uppleva separation från 

familjen, sociala misslyckanden, utsätts för psykiska och fysiska övergrepp samt uppleva 

eller bevittna krig och våld. För att den enskilde individen ska kunna hantera stress, trauma 

och kunna anpassa sig i olika situationer används olika copingstrategier.    

     

Coping handlar om hur människor genom sina kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 

hanterar både interna och externa omständigheter som bedöms överskrida deras personliga 

ansträngningsförmåga. Lazarus och Folkman (1984) menar att hur människor uppfattar och 

tolkar omvärlden av en stressfylld situation beror på människans subjektiva tolkning av en 

specifik händelse, exempelvis upplevelser och erfarenheter av hot, förlust, separation samt 

utmaning som händelsen utlöser. Vidare urskiljer Lazarus och Folkman (1984) mellan 

känslofokuserade, (interna) och problemfokuserade (externa) copingindelningar.    

Känslofokuserad coping handlar om att människor förändrar sina känslor och förhållningssätt 

i olika uppkomna situationer. Det begränsar deras hanteringsmöjligheter av ett problem då 

känslorna är starka och överskrider den egna individens bearbetningsförmåga. Dessa känslor 

kan associeras med t.ex. sorg, ilska, rädsla och trauma. Problemfokuserade coping handlar 

om att människor förändrar sitt beteende i en situation genom att åtgärda den situationen som 

har förorsakat stress. De påpekar att oavsett vilken inriktning av copingindelningar en individ 

väljer att utgå ifrån att arbeta med, anses copingprocessen vara beroende av en individs 

personlighet. Situation denne befinner sig i och hur de sociala omständigheterna speglar sig 

över tid.     

     

Copingstrategier    

Lazarus och Folkman (1984) belyser olika former av copingstrategier som användbara för 

individen att utgå från när denne upplever att situationen ligger utanför deras kontroll. När 

människor befinner sig i en stressfylld situation anses enligt Lazarus och Folkman (1984) den 

situationen ofta vara komplex då det tar längre tid för individen att hitta ett sätt att hantera 

situationen. Det finns tre olika copingstrategier som Lazarus och Folkman (1984) beskriver 

på följande sätt:     

● En strategi som är användbar vid trauma är att den enskilde söker stöd hos den sociala 

omgivningen, till exempel att vända sig till familj, anhöriga och vänner.    

● En annan strategi är att skriva om sina svårigheter och skapa en mening av sin 

ensamhet, det vill säga, att den enskilde skriver om sina tankar och känslor helt öppet. 

Den enskilde skriver ner vad som har hänt, både negativa och positiva tankar och 

antagande kring en händelse. Vidare skrivs konsekvenser av problemet ned och en 

reflektering av dem sker.    
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● Ytterligare strategi handlar om att våga bemöta de negativa tankarna, exempelvis 

genom att utmana dem och argumentera mot dem samt söka andra tänkbara 

förklaringar eller orsaker.     

● Ett annat sätt som kan förklara hantering av stress, att försöka må bättre och anpassa 

sig till olika situationer, är teorin om känslan av sammanhang- KASAM.    

7.2 KASAM    
Teorin KASAM handlar enligt Antonovsky (2005) om att uppleva förståelse samt uppleva 

förutsägbarhet i tillvaron. KASAM beskriver vad som gör individen motståndskraftig mot 

både psykiska och fysiska påfrestningar. Antonovsky (2005) framhäver att en hög känsla av 

sammanhang, det vill säga ett hög KASAM värde hos människan, inbegriper ett inneboende 

skydd mot att utveckla psykisk ohälsa samtidigt som den främjar hälsosam utveckling.     

     

I KASAM ingår tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarheter och meningsfullhet. 

Det krävs enligt Antonovsky (2005) att människan innehar en hög värde av dessa tre 

komponenter för att åstadkomma en hög värd av KASAM. Antonovsky (2005) påpekar att 

komponenterna inte är beroende i relation till varandra, utan fungerar som en kombination då 

människan kan ha ett lägre värde av den ena komponenten och högre värde av den andra.    

     

Den första komponenten är begriplighet som innebär hur människors livsförlopp anses 

begripligt och förutsägbart. Den handlar om i vilken utsträckning en människa förstår det 

som sker runt kring sig och sin omgivning. Med ett högt värde av begriplighet menar 

författaren att människan har lättare att hantera en påfrestande situation som består av 

exempelvis kris eller depression. Människan kan uppvisa att det finns en förklaring till allt. 

Faktorer som kan höja värdet av begriplighet hos barn är hög intelligens, goda 

skolprestationer och öppen kommunikation mellan barn och föräldrar.     

     

Den andra komponenten menar Antonovsky (2005), hanterbarhet, handlar om individens 

upplevelser över att ha inflytande över sitt liv. Alltså vilka resurser som individen innehar till 

sitt förfogande för att hantera olika situationer. Resurser som kan öka värdet av hanterbarhet 

hos en individ kan vara att inneha en god social förmåga. En annan resurs som kan utöka 

värdet av hanterbarhet hos individen kan komma från omgivningen, dessa kan vara, i form av 

att ha ett förtroendefullt förhållande till en förälder eller någon annan person som anses vara 

betydelsefull för individen. För att en individ inte ska känna sig som ett offer i svåra 

situationer förutsätter att denne innehar en grad av hanterbarhet. Det vill säga att en individ 

med hög grad av hanterbarhet har en förmåga att se svårigheter och problem som utmaningar 

som går att bemöta samt hantera (Antonovsky, 2005).    

     

Den tredje komponenten är meningsfullhet som handlar om hur en individ upplever 

meningen eller värdet med livet. Antonovsky (2005) menar att denna komponent skulle 

kunna vara en motivationskomponent som syftar till att komma över negativa samt svåra 

händelser som en individ blir utsatt för. Det vill säga om en individ hamnar i en svår situation 

försöker denne göra det bästa av situationen för att gå vidare i livet. Faktorer som är viktiga 

för ökad grad av människans meningsfullhet är exempelvis känsla av integritet samt att ha en 

känsla av att vara delaktig.    
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7.3 Etnicitet    
Etnicitetbegreppet är komplext och mångtydigt. Peterson och Ålund (2007) skriver att 

begreppet syftar till gränsdragningen mellan människor i kulturella och sociala grupperingar. 

Etnicitet handlar vidare om samhörighet till en grupp och klassificering där människor 

grupperas i ”vi” och ”de”. Wikström (2009) menar att etnicitet inte är en medfödd biologisk 

egenskap utan det uppstår och skapas genom sociala interaktioner i samspel människor 

emellan. I dessa sociala interaktioner bildas en föreställning om en avskild eller en gemensam 

kultur/grupp tillhörighet.      

    

Almqvist (2006) skriver att en individs etniska tillhörighet har sin grund i individens 

ursprung, det vill säga, var man kommer ifrån och vilken familj eller släkt den enskilde är 

född i. Almqvist (2006) tillägger också att det är av vikt att en individ känner lojalitet och 

tillhörighet med en grupp för att uppnå en känsla av etnisk samhörighet. Hur omgivningen 

uppfattar och tillskriver individens etniska tillhörighet anses enligt Almqvist (2006) ha 

betydelse för individens självförståelse. Hon menar att det inte är tillräckligt att den enskilde 

har en upplevelse av att känna tillhörighet med en viss grupp utan det också är andra aspekter 

såsom synen från samhällets sida som inverkar på individens uppfattning om tillhörigheten.     

    

Almqvist (2006) menar att för ungdomar som tillhör majoritets befolkning i ett samhälle är 

den etniska tillhörigheten en självklarhet medan ungdomar som tillhör en minoritets grupp 

måste ha en balans i att anpassa sig och hitta sin tillhörighet. Sökandet och identifieringen 

kan leda till att den enskilde hamnar i utanförskap då den samhörigheten anses vara 

avvikande ifrån majoritetens etniska tillhörighet.    

     

Etnicitet samspelar med kön och utgör maktskillnader mellan män och kvinnor. Enligt 

Peterson och Ålund (2007) kategoriseras ”invandrarkvinnor” som offer för kulturella 

strukturer. För många människor innebär en känsla av etnisk tillhörighet en problematik då 

det oftast kan handla om diskriminering och utanförskap. Med detta menas att kvinnors 

ställning i samhället både traditionellt och modernt underordnas till män.  Mattson (2010) 

framhäver att kön konstrueras människor emellan och att det inte är biologiskt fixerat vilket 

gör det föränderligt. Kvinnor och mäns uppfattningar samt föreställningar som framställs i 

samhället är beroende på den sociala, historiska och kulturella kontexten. Hon menar att 

redan som barn skiljes pojkar och flickor åt och bemöts på olika sätt vilket medför att det 

fortsätter i form av socialisering senare i vuxen livet.    

     

Etnicitet, enligt Ahmadi (2003), är förknippat med individualistiska och kollektivistiska 

samhällsideal. Till att börja med beskrivs individualistiskt samhällsideal som universums 

centrum där samhällets syn vilar på individen som den högsta principen. Ahmadi (2003) 

säger att personliga egenskaper såsom arbetsförmåga, att klara sig själv, att leva självständigt, 

och att ta initiativ samt kunna fatta egna beslut är viktiga för en individ i ett samhälle som 

präglas av ett individualistiskt samhällsideal. Till skillnad från en individualistisk livsform 

utgör en kollektivistisk livsform en gruppcentrerad ideologi då människan anses vara en del 

av en större helhet. Betoningen i idealet läggs på samhörighet och relationen mellan 

människor i motsats till självständighet. Det vill säga att barnet lever i ett stort nätverk av 

sociala kontakter där ansvaret för omsorg och omvårdnad fördelas mellan medlemmarna som 

ingår i det nätverket. Ansvarsfördelningen och nätverkets omfattning anses leda till en ökad 
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trygghet hos barnet då det finns många nätverksmedlemmar att vända sig till för att söka stöd 

och skydd.    

    

Mot bakgrund av de ovan nämnda idealen anses individen som kommer från ett 

kollektivistiskt samhälle tillhöra en del av en större helhet i familjen. Ahmadi (2003) 

diskuterar en vanlig uppfattning om hur barn från början socialiseras i föreställningar och 

normer om att först och främst tillhöra familjen, sedan sig själva. Ahmadi (2003) menar att 

barnen behandlas så småningom som objekt, där deras intressen och rättigheter är 

underordnade familjens intresse. Att offra sin lycka och sina intressen för familjen är en 

bekräftelse på att familjen prioriteras framför sig själva. Detta ideal har sina nackdelar för 

barn som tillhör ett sådant kollektivistiskt samhälle. Barnen är låsta i gruppen och kan inte 

frigöra sig från den.  Vilket även kan försvåra för barnen att bli självständiga. En fördel med 

att barn tillhör ett kollektivistiskt samhälle skulle kunna vara att barnen vinner långsiktig 

trygghet inom familjen, stöd samt en känsla av tillhörighet som skyddar dem från ensamhet.     

 

8. Metod    

8.1 Val av metod    

För att kunna uppnå syftet samt besvara studiens frågeställningar ansåg vi att en kvalitativ 

metod var ett lämpligt tillvägagångssätt. Detta för att en kvalitativ metod fokuserar på ord, 

deltagarnas uppfattning om en verklighet samt erfarenheter och upplevelser i ens tidigare 

livsfaser. En angelägen aspekt som är angiven i metoden är närhet till deltagare då (Bryman, 

2011) strävar efter att ha ett subjektivt förhållningssätt till deltagarna för att sedan kunna 

uppfatta deras bild av verkligheten på samma sätt som de gör. Vid tillämpning val av metod 

(närhet till deltagare) har vi som intervjuare förhållit en öppen dialog till deltagarna där vi har 

engagerat oss i deras livsberättelser. Genom att visat intresse, tillskrivit mening till deras 

omgivning och den situationen de befinner sig i, följt upp en specifik händelse och ställt 

följdfrågor till deras berättelse, har vi kunnat bekräfta för deltagarna att vi är närvarande och 

att vad de har berättat är betydelsefullt och viktigt för studiens syfte.    

     

Vid insamling och analys av data har en abduktiv ansats använts. Danermark, Ekström, 

Jakobsen och Karlsson (2003) beskriver att i en abduktiv ansats utgår forskaren främst från 

ett empiriskt underlag men uppmärksammar samtidigt även teoretiska perspektiv, som 

därefter leder fram till ett nytt antagande om det empiriska underlaget. När forskaren arbetar 

på detta sätt pendlar denne mellan empiri och teori där båda delarna inverkar på varandra. En 

abduktiv ansats bidrar till att forskaren får en bredare förståelse för det studerade fallet, så att 

hen kan upptäcka olika mönster i det empiriska underlaget.    

     

Innan genomförande av intervjuerna hade vi en uppfattning om vilka teoretiska perspektiv 

som skulle kunna vara lämpliga och användbara vid analys av det empiriska materialet. Efter 

insamling av det empiriska materialet i samband med genomförande av intervjuerna kunde vi 

konkretisera, med hjälp av olika teoretiska begrepp såsom Coping, KASAM och etnicitet 

som vi hade i åtanke, att dessa teoretiska begrepp var relevanta och lämpliga att använda för 

att uppnå studiens resultat. För att få en bättre förståelse för intervjupersonernas berättelser 
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(det empiriska underlaget) har vi använt en kombination av teoretiska begrepp och det 

empiriska underlaget.    

8.2 Vetenskapsteoretiska överväganden     

För att uppfylla syftet med studien utgick vi från ett hermeneutiskt angreppsätt. Westlund 

(2009) påpekar att grundtanken i hermeneutiken inte är att förklara utan snarare handlar om 

att tolka och förstå samt förmedla människors upplevelser och erfarenheter av olika fenomen 

utifrån olika kontexter. Hermeneutikens syfte är att leta efter betydelsen i människors 

utsagor. Vidare beskriver Westlund (2009) att hermeneutiken fokuserar på att få tillgång till 

de deltagare som ingår i studien och om deras upplevelser av ett fenomen. Samtidigt ges 

utrymme till deltagarna att associera fritt om vad de vill tala om.     

    

Anledningen till att vi utgick från det hermeneutiska angreppsättet var att vi ville undersöka 

hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av 

att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar pojkarnas psykiska 

välbefinnande. På det sättet hjälpte det hermeneutiska angreppsättet oss att kunna förstå samt 

tolka intervjupersonernas berättelser. Samtidigt var vi intresserade att ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter under olika tidsperioder i deras liv.     

8.3 Informationssökning    

I vår undersökning av vad tidigare forskning handlar om valde vi att inkludera både 

nationella och internationella forskningsstudier samt doktorsavhandlingar. De studier som 

inkluderats i denna studie valdes noggrant utifrån studiens syfte. Vi sökte igenom olika 

studier i olika databaser såsom Libris, Google Scholare, Örebro Universitets databaser med 

hjälp av olika nyckelbegrepp såsom refugee, unaccompanied children, well- being, asylum 

young, factors, Coping, trauma och stress. Därefter exkluderades ett antal studier, både 

nationella och internationella, då de inte ansågs vara relevanta för vår studie. Vidare läste vi 

igenom de studier vi fann relevant, och tematiserade samt jämförde centrala delar. Sedan 

sammanfattades olika centrala delar av studierna som hade koppling till syftet i denna 

uppsatts.     

    

Vi har även använt hemsidor med relevant av information om ensamkommande flyktingbarns 

nuvarande situation och deras psykiska välbefinnande. Dessa hemsidor hittades hos 

Migrationsverket, Rädda Barnen, Socialstyrelsens, FN samt Barnombudsmannens. Utöver 

detta användes en rapport av Ayotte (2000) om ensamkommande flyktingbarn i Västereuropa 

som var skriven på uppdrag av Rädda Barnen.     

 

8.4 Urval    
I samband med urvalet av intervjupersonerna utgick vi från ett målinriktat eller målstyrt 

urval. Bryman (2011) beskriver att målet med ett målinriktat urval är att intervjupersonerna 

väljs strategisk, det vill säga, det är forskaren som väljer vilka personer som ska ingå i 

studien och detta gör forskaren med en viss forskningsfråga i åtanke. Det innebär att de väljs 

på grund av att de förväntas ha relevant information om forskningsfrågan. Ett exempel på 

målstyrt urval i kvalitativ forskning är snöbollsurval. Ett krav som vi hade på    

intervjupersonerna var att de skulle ha bott i Sverige i minst tre år. Anledningen till detta var 

dels på grund av språket, då vi ansåg att det var lättare för både intervjupersoner att utrycka 



14   

   

sig och formulera sig samt för oss intervjuare att följa upp deras berättelser och föra en god 

dialog.     

    

Sammanlagt fick vi kontaktuppgifter på åtta ungdomar. Efter att vi hade samtalat med 

deltagarna via telefon valde vi att inkludera fem av åtta utifrån kravet som vi hade angett 

tidigare. Resterande tre deltagare som ingick i studien rekryterades i samarbete med ideella 

organisationer och här gällde samma krav för inkludering av deltagare till intervjun. I denna 

studie ingick sex deltagare som rekryterades med hjälp av olika myndigheter såsom HVBhem 

och frivilliga organisationer såsom Röda Korset och Rädda Barn i Örebro. Information om 

studiens syfte lämnades i förväg till chefer på olika HVB-hem och ideella organisationer. 

Detta för att de vidare skulle undersöka om det fanns intresse bland ungdomar som kunde 

tänka sig ställa upp på intervju. Eftersom ett HVB-hem är ett boende för vård av barn och 

unga för minderåriga var det etiskt inkorrekt att intervjua barn på hemmaplan. Vi hänvisades 

istället till olika utslussningsverksamhet, där de placerade barnen inte är minderåriga längre 

utan de är myndiga förklarade, det vill säga att de är över 18 år. Därefter blev vi erbjudna en 

lista på kontaktuppgifter över de deltagare som var villiga att ställa upp på en intervju.    

8.5 Tillvägagångssätt    
Vi kontaktade deltagarna via telefon och berättade om vårt syfte och våra frågeställningar till 

studien. Efter en kort muntlig genomgång av studiens syfte berättade vi för 

intervjupersonerna hur upplägget på frågorna kom att introduceras vid intervjutillfället. 

Deltagarna hade ett önskemål om att vi skulle undvika samt förtydliga några intervjufrågor då 

en del av frågorna innehöll fackbegrepp, såsom strategier och var svår formulerade, vilket 

försvårade för intervjupersonerna att tolka och förstå. En överenskommelse skedde mellan 

intervjuare och intervjupersoner om att en mall med frågor som kom att ställas under 

intervjutillfället och ett samtyckeformulär skickas via mail till deltagarna innan 

intervjutillfället.    

                                                                                                                 

Planeringen för genomförandet av intervjuerna skedde i samråd med intervjupersonerna där 

de fick möjlighet att bestämma tid och plats. Detta efter önskemål från deltagarna. De flesta 

av intervjuerna ägde rum i en lugn avskild miljö. En av intervjuerna ägde rum i ett slutet 

grupprum i ett bibliotek, tre av intervjuerna skedde i ett klassrum på ett universitet och de 

sista två intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna. Dock upplevdes en av 

intervjuerna som skedde hemma hos en av deltagarna störande då det fanns en anhörig 

hemma.    

     

Det material som intervjuarna använde sig av i samband med genomförande av intervjuerna 

var ljudinspelning, anteckningsbok och mobiltelefoner. I slutet av intervjuerna lämnades ett 

förslag från intervjuaren till intervjupersoner på att återkomma med det transkriberade 

materialet för att ge möjlighet till intervjupersonerna att läsa genom sina svar. Samtliga 

intervjupersoner ville enbart få ta del av resultat av studien när det är färdigställt.    

     

För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av 

halvstrukturerade intervjuer.  Halvstrukturerade intervjuer ger utrymme dels för 

intervjupersonerna att klargöra sina tankar och uppfattningar om ett fenomen, samtidigt som 

den ger intervjuaren möjligheten att skapa en klarare bild och djupare förståelse av det 
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komplexa fenomenet som studeras (Nilsson, 2014). Kvalitativa intervjuer kan i allmänhet ge 

upphov till att komma närmare på observerade forskningsfrågor då det ibland saknas kunskap 

om området. Detta understödjer intervjuare att få en beskrivning av de olika fenomen av 

teorier och begrepp som kan identifieras i forskningsfältet. Utifrån detta kan konstateras att 

kvalitativa intervjuer äger fördelar då den metoden används för att ge redogörelser för 

djupare händelseförlopp. Ytterligare fördel som metoden belyser är att den kan användas för 

att pröva teorier.    

     

Vid genomförandet av intervjuerna fick intervjupersonerna möjlighet att berätta om deras 

upplevelser och erfarenheter fritt, och fokusera mer på specifika händelser i deras liv samt 

reflektera över dem. Detta underlättade för oss som intervjuare att få en utvidgad bild av 

deras berättelser och på så sätt skapa en bättre förståelse av deras verklighet. Eftersom vi 

utgick från ett abduktivt angreppssätt, där tillvägagångssättet handlar om växelverkan mellan 

empiri och teori, kunde vi undersöka intervjupersonernas berättelser i relation till de teorier vi 

hade i åtanke. Detta för att utan hjälp av dessa teoretiska antaganden, skulle möjligheterna för 

oss (intervjuare), att upptäcka eventuella mönster i empirin vara begränsade och därmed även 

försvåra för oss att kunna skapa en djupare förståelse för deras berättelser.    

     

Halvstrukturerade intervjuer främjas av en avslappnad intervjusituation då det var viktigt att 

undvika fackfrågor och svåra begrepp. Vilket skulle kunna leda till förvirring och 

missförstånd hos intervjupersonerna. Den halvstrukturerade intervjun uppvisar en 

kombination av både struktur och flexibilitet då svars alternativ inte är bestämda och 

begränsade. I halvstrukturerade intervjuer kan samma fråga ställas till olika deltagare, detta 

gör att intervjuaren får en ledtråd av lika svar, samt underlättar för intervjuaren att jämföra 

deltagarens svarsalternativ. Detta kan i sin tur underlätta analysen i teoriprövningen. En 

halvstrukturerad intervju höjer enligt Bryman (2011) validiteten för oerfarna intervjuare när 

intervjuarens frågor och struktur bestäms i förväg. En kvalitativ forskning brukar vara 

ostrukturerad, detta för att kunna ge mer utrymme till deltagarna dels för att de ska associera 

fritt, dels för att forskaren ska kunna komma fram till innebörden av begrepp som grundar sig 

i de empiriska materialen.    

     

Till och börja med hade vi en upprättad intervjuguide där frågorna inte följdes i en logisk 

ordning, detta eftersom intervjupersonerna skulle ges mer utrymme att associera fritt över 

deras berättelser samt att en del av svaren från intervjupersonerna kunde inbegripa fler 

områden. Vid enstaka tillfällen kunde intervjupersonernas svar inkludera andra teman som 

inte var relevanta för de undersökta frågorna, exempelvis en av intervjupersonerna berättade 

om att flytta tillbaka till hemlandet vilket skapade en förvirring för oss intervjuare då han 

redan berättat att han trivdes bra i Sverige. Vi formulerade om frågan och ställde en 

följdfråga till den för att förtydliga hur han menade. Det visade sig att hans svar misstolkades 

av oss (intervjuare) detta gjorde att vi fick omformulera vissa frågor så att det inte innehöll 

svåra begrepp och blev tydligare    

     

Utifrån detta ansåg vi att halvstrukturerade intervjuer var relevant för studiens syfte och 

därför valdes halvstrukturerade intervjuer, för att den gav utrymme till egna tankegångar, och 

även möjlighet till att ställa följdfrågor vilket skulle gynna studiens tillvägagångssätt. Detta 

gav oss intervjuare möjlighet att utvidga våra chanser till att besvara studiens 

frågeställningar.    
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8.6 Databearbetning och analysmetod    

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan med ett samtycke från intervjupersonerna. 

Bryman (2011) förklarar att transkribering går ut på att spela in intervjuer på band och att 

sedan skriva ner innehållet. Vid transkribering ändras talspråk till skriftspråk. Lindgren 

(2014) betonar vikten av att arbeta med transkribering noggrant, dels för att inte riskera missa 

viktiga kontexter och sociala faktorer, dels för att komma undan irrelevanta detaljer i 

underlaget. Bryman (2011) menar vidare att material som transkriberats tematiseras och 

kodas ofta i teman för att underlätta huvudområden som varit mest frekventa under 

intervjuerna. Som en förberedelses fas inleddes intervjun med bakgrundsfrågor för att få 

igång samtalet och för att få intervjupersonerna att känna sig bekväma med 

intervjusituationen. Därefter följdes viktiga frågor som tematiserades i en logisk ordning, då 

detta var viktigt för de svaren vi fick.    

    

Det empiriska underlaget har analyserat med hjälp av en fenomenografisk analysmetod. 

Metoden ansågs vara lämplig för att analysera och beskriva individens förståelse av olika 

fenomen i sin omgivning. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver att uppmärksamheten i 

fenomenografin är att fokusera på individens olika uppfattningar om omvärlden. En 

utgångspunkt i den fenomenografiska analysmetoden är att den uppfattar mänskliga 

företeelser i sin omgivning på olika sätt, å andra sidan är människors uppfattningar om 

företeelser begränsade.     

    

Dahlgren och Johansson (2009) utgår från sju steg i en fenomenografisk analysmodell. Steg 

ett handlar om att bekanta sig samt läsa genom det transkriberade underlaget. Steg två syftar 

till att upptäcka betydelsefulla uttalande i underlaget. Steg tre handlar om att uppmärksamma 

skillnader och likheter i underlaget. Steg fyra görs en gruppering av likheter och olikheter där 

forskaren försöker relaterar dem till varandra. Steg fem strävar forskaren efter att finna 

kärnan i likheterna. Steg sex kategoriserar forskaren väsentliga delar i underlaget och därmed 

operationaliserar olika begrepp. Steg sju handlar om att granska viktiga och angelägna delar i 

underlaget för att sedan jämföra dessa mot varandra (Dahlgren & Johansson, 2009).    

Mot bakgrund av den ovan nämnde analysmodellen har vi utgått från att läsa igenom 

intervjupersonernas berättelser noggrant, därefter har extra vikt lagts på de delar som 

uppfattades som väsentliga för att uppmärksamma likheter men även olikheter i materialet. 

En likhet var att våra intervjupersoner i sina berättelser har påpekat bland annat att 

föräldrarna utgör en viktig skyddsfaktor för deras psykiska välbefinnande. En olikhet var 

exempelvis, att en av intervjupersonerna framhävt att flyktvägen inte upplevdes som en 

svårighet i den utsträckning som andra intervjupersoner gjorde. Därefter tematiserades det 

empiriska underlaget med utgångspunkt i de fem faserna som Hessle (2009) beskrev i 

avsnittet tidigare forskning. Detta för att vi lättare skulle kunna identifiera likheter och 

olikheter i materialet samt jämföra dem mot varandra.      

  

8.7 Etiska principer    

För att uppfylla princip ett informationskrav berättade vi för deltagarna om studiens syfte och 

om att deras medverkan var frivillig och att de närsomhelst kunde avstå från att delta i 

intervjun. Gällande samtyckekravet skickade vi ett samtyckesformulär till deltagarna där det 

framgick att de hade bestämmanderätten över att medverka i studien. Vidare hade vi 
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informerat deltagarna om att deras personuppgifter kommer att avidentifieras och ingen 

kommer att känna igen den information de lämnade till oss. Vi informerade även deltagarna 

att det underlag de lämnade till oss vid intervjutillfället enbart kom att användas i denna 

studie. När det gäller konfidentalternativet gjordes detta genom att intervjupersonernas riktiga 

namn kodades efter Intervjuperson nr 1 till 6. Personuppgifter såsom hur gamla de är, var de 

studerar, eller var de arbetar med och hur länge de bott i Sverige nämns inte i studien. Vi 

förklarade även att informationen intervjupersonerna lämnade till oss endast skulle användas 

till denna uppsatts (utnyttjandekravet). En annan etisk princip som inte är påtalad är hur vi 

har förhållit oss till att någon pratar om mycket känsliga upplevelser. Vid de frågor och 

situationer som upplevdes jobbiga för intervjupersonerna, tog vi pauser, undvek att fördjupa 

oss i den frågan som berörde känsliga områden. En del av intervjupersonerna avvek från att 

besvara just den frågan som upplevdes obehaglig (Bryman, 2011).            

8.8 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet     

Validitet 

Validitet innebär att studiens resultat uppnår de syfte och frågeställningar som studien avser. 

För att säkra studiens validitet valdes sex före detta ensamkommande flyktingpojkar ut som 

ansågs ha relevant information utifrån studiens syfte. Då studien avsåg att undersöka hur 

ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av att 

fly från sitt hemland. Ytterligare syfte med studien är att undersöka hur etnicitet påverkar 

pojkarnas psykiska välbefinnande. För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ 

datainsamlingsmetod i form av halvstrukturerade intervjuer. Innan genomförande av 

intervjuerna hade en mall utformas. Utformandet av intervjufrågorna kan ha präglats av de 

uppfattningar och förförståelse vi haft innan vi upprättade mallen. Intervjupersonerna 

besvarade enbart frågor om deras upplevelser och erfarenheter utifrån vad intervjuaren 

efterfrågade. Dessa svar på de flyktingpojkarnas upplevelser kan ha genererat andra svar om 

intervjupersonerna hade fått möjlighet att associera helt fritt om deras upplevelser (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud, 2012).      

     

Reliabilitet     

Reliabilitet innebär enligt Patel och Davidsson (2011) att studien sker på ett tillförlitligt sätt. 

Till exempel att intervjupersonerna hade under intervjutillfällen möjlighet att begära att 

intervjuaren förtydligar eventuella frågor som ansågs vara för invecklade. Samtidigt som 

intervjuaren frågade vid flera tillfällen om intervjupersonerna förstod frågorna. För att stärka 

reliabiliteten hölls intervjuerna av samma intervjuledare. Det kan poängteras att 

tillförlitligheten kunde vara begränsad om intervjupersonerna blivit påverkade av ett antal 

omständigheter innan eller under intervjutillfället som vi inte var medvetna om. Detta i sig 

påverkar studiens tillförlitlighet då den unika situationen inte kan upprepas.    

     

Generaliserbarhet      

Bryman (2011) definiera begreppet generaliserbarhet som ett mått på hur ett resultat i en 

undersökning kan överföras till en större kontext. Om antalet intervjupersoner i en studie är 

få är det vanligtvis svårt att generalisera resultatet i andra studier. Vår studie bygger på 

intervjuer med sex intervjupersoner som valdes utifrån ett målinriktat urval och inte 

slumpmässigt, vilket förhindrar resultat av studien att generalisera på en större population. 

Det är av vikt att poängtera att syftet med studien är att undersöka intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter då studien därmed inte eftersträvar en generaliserbarhet. Bryman 
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(2011) menar på att vid en kvalitativ studie strävar forskaren efter ett teoretiskt 

generaliserbart resultat. Vilket innebär att resultatet kontras med den teori som används.        

9. Resultat    

9.1 Presentation av intervjupersoner och redogörelser av intervjuer    
Intervjuerna är gjorda med sex unga vuxna män i åldern 18-25 år som kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingpojkar. Deltagarna var i åldern 12-16 år vid ankomsten till Sverige 

och kom från länder såsom Afghanistan, Iran och Somalia. I dagsläget studerar tre av 

deltagarna på universitetet, två studerar på gymnasium och en arbetar. Tre av deltagarna har 

återförenats med sina familjer, och resterande tre deltagare har ett fortsatt hopp om att 

återförenas med familjen i Sverige. Fyra av deltagarna var placerade på HVB-hem vid 

ankomsten, en deltagare var placerad på ett familjehem och en deltagare var placerad hos 

anhörig. Deltagarna har bott i Sverige mellan tre och åtta år.           

    

Vi har valt att lägga fram redogörelsen av intervjuerna genom att dela upp 

intervjupersonernas livsberättelser utifrån fem olika faser. Hessle (2009) beskriver hur 

ensamkommande flyktingbarn livssituation har setts ut i olika faser från uppväxten i 

hemlandet till etablering i Sverige. Vi har valt att utgå ifrån dessa faser eftersom vi anser att 

de är relevanta att använda sig av för att fånga in en helhets bild av intervjuerna. Men även 

för att få en tydlig struktur i presentationen.  

 

Redogörelsen av intervjuerna är skrivna i jagform. Direkta citat av intervjupersonernas 

berättelser återges i kursiv stil. Anledningen till att vi valde skriva intervjupersoners 

berättelse i jagform var att vi som författare strävade efter att inta ett allvetande perspektiv för 

att på så vis kunna se in i berättelsen medvetande. På detta sätt kan läsupplevelsen bli 

personlig och vi som författare kan komma nära berättarjaget, och därmed få en tydlig inblick 

i dennes medvetande. Genom att presentera intervjupersonernas berättelse i jagform kan man 

berätta om en och samma händelse ur skilda personers synvinklar.  

 

9.2 Det trygga eller otrygga ursprungslandet    
Intervjuperson nr 1: Jag kommer ursprungligen från Afghanistan men min familj flydde till 

Iran när jag var sex år. Min familj består av fem familjemedlemmar och jag är äldst bland 

barnen i familjen.  Anledningen till att vi flydde till Iran var på grund av krig och oroligheter.  

Jag har inget minne av Afghanistan eftersom jag var sex år när jag tillsammans med familjen 

lämnade landet. Min livssituation i Iran var ohållbar på så sätt att varken jag eller min familj 

hade rättigheter till att äga något själva. Vi fick inte köpa hus, bil eller ha id- kort. Jag blev 

illa behandlad av både regimen och själva befolkningen i Iran. Polisen kunde gripa mig och 

kasta in mig i fängelset för det minsta lilla felet jag gjorde. Polisen genomsökte bussar och i 

affärer efter Afghaner. En dag blev min pappa tagen av polisen och utvisades till Afghanistan 

sedan dess försvann han och vi fick aldrig veta något om honom. Företaget som jag jobbade 

åt kunde vägra att betala min lön och jag hade ingen rättighet att säga emot eller klaga och 

anmäla hos polisen. Återigen, jag ansågs att jag inte hade lika värde som Iranier. Ett annat 

exempel var i skolan då jag fick betala mycket mer pengar än andra barn bara för att jag var 
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Afghan. Det här påverkade mitt mående mycket negativt. Jag kan berätta hur jag blev 

särbehandlad av själva befolkningen.    

     

”Om jag skulle ställa mig i kön för att köpa bröd från bagaren och att de såg på mig att jag 

var Afghan då kunde de säga åt mig att ställa mig längts bak i kön, aggressivt, hallå ställ dig    

längts bak i kön. Jag fick inte säga, vadå, varför det, jag står i kön liksom”.    

     

Intervjuperson nr 2: Jag är född och uppvuxen i Iran, men mina föräldrar är från  

Afghanistan. Familjen består av åtta familjemedlemmar tillsammans med mamma och pappa 

och jag är äldst bland syskonen. Min familj flydde till Iran på grund av inbördeskrig och 

Talibanerna i hopp om ett bättre och tryggare liv. Min situation i Iran var inte bra. På grund 

av min bakgrund särbehandlades jag, fick inte gå i skolan eller gå till sjukhus. När jag blev 

äldre var polisen efter mig jämt de kunde gripa mig utan någon anledning. Jag förstod senare 

att det var på grund av min bakgrund som jag har från Afghanistan. Vid varje gång jag blev 

tagen av polisen fick min mamma betala en summa pengar för att de skulle släppa ut mig. 

Rädslan av att bli utvisad till Afghanistan ingick i vardagen. Polisen hotade med att skicka 

mig tillbaka om jag inte betalde den summan de krävde. Jag fick städa polisernas toaletter 

vilket kändes nedvärderande. Jag blev misshandlad fysiskt av polisen, de slog mig i ryggen 

vilket jag lider av ännu idag. Jag kände mig värdelös. Jag kan säga att även befolkningen 

behandlade mig illa på så sätt att vem som helst kunde stoppa mig och göra i princip vad den 

ville utan att jag kunde säga något tillbaka. Vissa parker fick jag inte vistas på då det var 

skyltat med stora rubriker om att Afghaner inte var välkomna hit. Jag fick inte gå i skolan och 

jag kände mig utanför, jag fick läsa på egen hand hemifrån och därmed lärde jag mig skriva. 

Jag hjälpte då min pappa med att jobba som snickare.    

     

Intervjuperson nr 3: Jag är Kurd, mina föräldrar är från Iran men jag är själv född och 

uppvuxen i Irak. Jag har en stor familj som består av 12 personer, och jag är näst yngst i 

syskonskaran. Situationen i Irak var dålig ställd för mig och för min familj. Politisk 

instabilitet och oroligheter för vår folkgrupp då den ansågs som minoritet samt förtryckt ifrån 

regimens sida gjorde livssituationen svårare och otryggare. Speciellt som en Kurd i Irak har 

man inga rättigheter exempelvis polisen kunde stoppa mig utan anledning och jag hade ingen 

rätt till att säga emot oavsett om jag hade rätt eller fel. Mina föräldrar hade inga rättigheter till 

att arbeta, och jag hade ingen rättigheter till att läsa till någon utbildning. Det som gjorde min 

situation ännu svårare var att jag inte var muslim då det krävdes att jag antingen konvertera 

till Islam eller betala massvis pengar till staten för att ens får läsa. Som barn gick jag i privata 

skolor och lärde mig skriva och tala på kurdiska och persiska. Jag hade en dröm om att jag 

skulle få samma möjligheter som alla andra barn att läsa på offentlig skola men detta var en 

omöjlighet. Även i den privata skolan jag gick särbehandlades jag på grund av min religion. 

Det uppstod mycket konflikter om religion kurder oss emellan. Vilket ledde till att det blev 

uppdelat till ”vi” och ”dem”.    

     

Intervjuperson nr 4: Jag är född och vuxen i Irak men mina föräldrar är kurder och kommer 

från Iran. Familjen består av mamma, en yngre bror och en äldre syster. Situationen i 

hemlandet var ohållbart både för mig samt min familj då det var konflikter överallt. Vi hade 

även en svår ekonomisk situation. Mina föräldrar flydde från Iran till Irak på grund av min 

mamma var politisk aktiv. Min pappa blev tagen av regimen i Iran och avrättades när jag var 
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ett år gammal. Sedan dess har min familj levt i förtryckt och under krigsförhållande. När vi 

flydde till Irak blev vi illa behandlade på grund av att vi var kurder. Vi särbehandlades även 

bland vår folkgrupp eftersom vi inte var muslimer. Även bland den kurdiska befolkningen 

särbehandlades vi för att vi inte var muslimer, vi var tvungna att dölja vår religion 

tillhörighet. Vi tvingades att läsa Koran i skolan fast vi egentligen inte vill.    

     

”Att vara muslim ökade ens värde där”.    

     

Intervjuperson nr 5: Jag kommer från Afghanistan. Vi är fem personer i familjen och jag är 

äldst bland mina syskon. Min situation i hemlandet var relativt bra, jag gick i skolan och min 

pappa arbetade. Vi hade bra ekonomiskförhållande. Anledningen till att jag flydde från 

Afghanistan berodde på att jag var kär i en tjej, och brukade träffas hemligt eftersom det var 

förbjudet att vistas på offentliga platser. Tills jag blev avslöjad av Talibaner (en politisk- 

religiös väpnad islamistisk rörelse), vilket ledde till ett allvarligt problem för mig och min 

familj. Talibaner sökte upp mig för jag ansågs att jag begått ett brott enligt Sharialagar 

(islamistisk regel och lagar system). Jag kände mig hotad för livet för hade de hittat mig hade 

jag inte varit vid liv nu.    

     

Intervjuperson nr 6: Jag kommer från Somalia. Vi är sju personer i familjen och jag är 

äldst.  Situationen var inte bra för mig och min familj, detta på grund av ett pågående 

inbördeskrig mellan olika folkgrupper Al-shabab och oppositionella regeringsgrupper vilket 

gjorde att jag kände mig otrygg och mådde dålig av det.  I skolan läste jag bara Koran och 

inget annat. Jag och min familj var rädda för en terrorist grupp som kallades sig för Al- 

shabab, att de skulle söka upp oss samt döda oss. Jag var rädd att bli tagen av den gruppen 

och att bli barnsoldat eller att jag utbildas till att bli terrorist och kriga mot andra folkgrupper.  

När gruppen anföll vår by dödade de min pappa och knivskar mig på brösten. De lämnade 

kvar mig för de trodde jag hade dött. Efter det bestämde min mamma att jag skulle lämna 

landet.    

     

”Det var antingen följde man med dem och gjorde som de ville eller bli halshuggen”.    

     

Sammanfattning: Samtliga intervjupersoner har upplevt otrygg situation i hemlandet i form 

av krig, våld, oroligheter, politiks förföljelse. Samtidigt har ekonomiska förhållanden har 

varit en avgörande faktor till att barnen tvingats på flykt. Särbehandling från befolkningen 

och även från regimen har varit något utmärkande för samtliga intervjupersonerna.  Tre 

intervjupersoner har berättat att deras pappor blivit mördade.    

     

9.3 Förtvivlan och beslutprocessen    
Intervjuperson nr 1: Beslutet att jag skulle lämna familjen fattades av mig själva. Jag och 

mamma pratades vid om det men hon inte hade så mycket att säga emot. Hon accepterade 

mitt beslut.  Jag var just då 12 år gammal. Jag tänkte bara att jag skulle komma till ett land 

där det är tryggt och säkert för mig, där jag inte behövdes utsätts för misshandel och förtryck. 

Jag ville komma till ett land där jag hade möjlighet till utbildning och arbete, då dessa 

rättigheter inte fanns i Iran eftersom det var ett rasistiskt land.  Jag kände mig mogen nog att 
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fatta ett sådant stort beslut. Jag brydde inte mig så mycket om hur jag skulle påverkas av det 

beslutet. Det enda jag tänkte på var att komma till ett land och hämta familjen samt 

återförenas med dem. Jag har bekostat resan själv utav mina sparade pengar från den tiden 

jag arbetade i Iran.    

     

”I min kultur det är så att när man är barn så tar föräldrarna hand om dig och när man blir  

äldre som ungdom eller vuxen då är det min tur att ta hand om dem”    

     

Intervjuperson nr 2: Mina föräldrar hade tröttnat på sättet vi blev behandlade i Iran. Därför 

bestämde mina föräldrar att jag skulle lämna dem och söka mig till ett tryggare land.  Det 

kändes tung vid stunden, jag grät jätte mycket. Samtidigt förstod jag att de gjorde detta för 

mitt bästa. Mamma grät mycket medan pappa inte visade så mycket känslor och var lite 

starkare och stöttade både mig och mamma. Jag accepterade beslutet och jag visste inte vad 

jag skulle ha gjort annorlunda då jag tänkte att om jag stannat kom jag säkert att utsättas för 

mer hemskheter.     

     

”Jag förstod att det inte gick att leva ett tryggt liv i Iran. Hur länge skulle jag stå ut med 

rädslan av att en dag skickas tillbaka till Afghanistan där jag inte hade någon att bo hos. Det 

hade hänt mina vänner att de blev utvisade till Afghanistan och de var yngre än mig, mellan    

12- 13 år gamla”    

     

Mina föräldrar betalade resan från Iran till Turkiet. I Turkiet arbetade jag själv och då var jag 

15 år. Jag blev självständig och bestämde mig för att åka vidare till Sverige. Då situationen i 

Turkiet också var ohållbar.    

     

Intervjuperson nr 3: Det var nog föräldrarna och en del mig själv som fattade beslutet att 

jag skulle åka iväg. Mina två äldre bröder arbetade och försörjde familjen och man har hört så 

mycket oroligheter på vägen så det var inget alternativ att skicka iväg någon av mina äldre 

systrar. Jag var glad över beslutet men samtidigt kändes det konstigt, hur länge jag skulle 

behöva vara utan min familj.  Anledningen till att det kändes bra att ta den resan var att jag 

visste vem jag skulle göra den resan med. Jag visste inte vad jag hade förväntat mig, jag 

visste inte hur resan skulle ha setts ut. Det enda jag tänkte på att ta mig till ett land där jag 

skulle ha framtid och ett bra liv. Det kändes jobbigt att behöva lämna familjen för man ville 

att hela familjemedlemmarna skulle följa med, men det visste jag att det var en omöjlighet. 

Det behövs mycket pengar för att jag skulle ta mig till Europa. Ibland kände jag att jag var 

tvungen att göra den resan    

     

”Hade jag varit kvar i Irak hade jag hamnat i den situationen som råder i landet nu”    

     

Som barn tänkte jag inte så mycket på vilket ansvar som lades på mina axlar, utan det var 

mest tankar om att komma till Europa, kontakta myndigheter samt be om hjälp för att få 

familjen att komma hit.    

     

Intervjuperson nr 4: Jag har i samråd med min mamma och mina farbröder fattat beslutet 

om att lämna Irak ihop om att komma till ett tryggare land. Då jag kände att situationen var 

instabil för mig. Jag hade hunnit bli 16 år och ville inte längre dölja min religion/tillhörighet.   
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”Jag tänkte, jag är också en människa och det är en rättighet att utöva den religion jag själv 

vill”.    

     

Det var ett svårt beslut att lämna familjen men jag kände mig tvungen för jag utgick från att 

detta beslut skulle gynna min familjs situation och min framtid. Min mamma var emot 

beslutet i början då hon menade att det var min ”plikt” att ta hand om familjen när pappa inte 

fanns där. Jag hade skuldkänslor över att lämna familjen för de hade ingen än mig som skulle 

ta hand om dem. Jag förklarade för mamma att jag gjorde detta för hela familjens bästa. Det 

kändes fruktansvärt av att se min mamma i ögonen och berätta det.    

     

”Jag kunde se den rädsla i min mammas ögon, jag visste inners inne så behövde hon mig i 

sin närhet. Men jag visste att hennes rädsla berodde på att min faster och hennes två barn 

som också tagit en flyktväg till Europa aldrig kom fram, utan de hade drunknat på vägen”    

     

Jag har bekostat en hel del av resan själv som jag tjänat ihop under dessa år jag arbetat i Irak. 

Resterande del har mina farbröder betalat. Anledningen till att jag gjorde den resan och att 

inte min syster som var äldre mig var på grund av att i min kultur inte tillåts tjejer att gör en 

sådan riskfylld resa ensamma.    

     

Intervjuperson nr 5: På grund av det problemet jag försosakt var jag rädd för att Talibaner 

skulle hitta mig och döda mig. Jag hade bara i åtanke att jag måste fly för att överleva. Jag 

gömde mig i tre månader i Kabul, huvudstaden i Afghanistan.  Innan dess hade jag skrivit ett 

brev till pappa om hur min situation låg till och varför jag flydde. Pappa hittade mig i Kabul. 

Han sade till mig att jag måste lämna landet snarast möjligt för att Talibaner söker mig över 

allt.  Det kändes jobbigt att höra detta från pappa. Jag skämdes för jag kände att jag orsakat 

ett stort problem för min familj.  Jag grät jämt och jag isolerade mig från omgivningen för att 

jag var rädd att bli avslöjad av Talibaner. Dessutom hade talibaner hotat min familj med att 

döda dem om de inte avslöjade mitt gömställe. Jag önskade att kunde åka tillbaka till min 

familj och vara tillsammans med dem.    

     

”Det jobbigaste av allt var att jag inte hann ta farväl av min mamma, vilket jag drömmer om 

ännu idag. Jag gråter jämt när jag tänker på det”    

     

Det som gjorde att jag kände mig skuldbelagd samt gjorde situationen ännu svårare var att 

min pappa hade tvingats att sälja vårt hus och andra ägodelar för att jag skulle komma till en 

säkrare och tryggare plats. Jag hade svårt att förstå varför min pappa hade valt att sälja vårt 

hus. Jag var även ledsen över att jag var tvungen att söka mig vidare till ett annat land.    

     

Intervjuperson 6: Den som fattade beslutet av att jag skulle fly Somaliern var min mamma. 

Hon fruktade för mitt liv och var rädd att Al-shabab skulle komma dit vi bor och döda mig. 

Jag ville leva i trygghet, jag vill bo på en plats där det inte finns krig. I början ville jag inte 

lämna min familj, jag önskade att hela min familj skulle följa med. Men det var en fråga om 

ekonomi. Min mamma berättade även att resten av familjen skulle fly från Somaliern och de 

skulle följa efter mig, jag behövde inte oroa mig för dem. Att höra detta från henne kändes 

bra och då accepterade jag beslutet.    
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Sammanfattning: Beslutet att lämna sin familj och sitt hemland har för en del av 

intervjupersonerna tagits i samråd med familj och anhöriga, och för en del har beslutet fattats 

av intervjupersonerna själva. Flyktvägen har en del av intervjupersonerna själva betalat, 

medan andra har familjen och anhöriga bekostat. En del av barnen accepterade familjens 

beslut, och en del kände sig tvungna till att utföra resan. Dock inte protesterat emot beslutet.  

Beslutet för barnen inneburit känslor av skam, skuld och plikt.     

   

9.4 Osäkerheten- fara kring resan    
Intervjuperson 1: Det fanns inget enkelt med den vägen, jag fick se döda kroppar och jag 

misshandlads av smugglare och poliser.  Jag fick gå flera dygn men jag var förberedd och 

visste vilka risker det fanns med flyktvägen.    

     

”Medan vi paddlade i gummibåtar såg vi flera döda kroppar i vattnet. En person som satt 

bredvid mig inte kunde motstå synen och rasades ihop, vi viftade liken med våra händer för    

att komma fram till stranden.”    

     

Smugglarna hade med sig vapen och hotade med att döda den som inte orkade gå hela vägen. 

De skulle döda en gammal man som inte orkade fortsatta gå. Smugglarna framställde resan 

enkelt men de ljög mycket, resan tog fler dagar mot det som vi blev utlovade.  Ekonomi 

ställdes till under flyktvägen för mig, då jag var tvungen att ta farliga vägar för att ta mig 

fram. Jag gömde mig bland annat i lastbilar. Polisen var aktiv där så varje gång jag försökte 

fly misslyckades jag vilket tog hela försöket för mig ett år tills jag kom fram till nästa 

destination.  Jag blev slagen vid flera tillfällen av polisen och fick sitta i häktet i flera dygn 

utan mat. Jag bad till Gud att ge mig styrka och ta mig ur det här. Jag grät mycket och kände 

mig väldigt ensam. Jag kände att smugglarna kunde göra vad som helst med mig. Jag hade 

sällan kontakt med min familj under flyktresan då jag inte hade tillgång till telefoner.    

     

Intervjuperson 2: Smugglarna satte inga krav på oss men de ljög mycket om flyktvägen. De 

förklarade inte hur vi skulle ta oss fram punkt a till punkt b. De beskrev vägen väldigt lätt, de 

sa exempelvis att vi förmodligen tvingas gå några timmar men att i själva verket tog det 24 

timmar.  Jag åkte bil, lastbilar och åkte gummibåtar i flera dygn genom olika länder för att ta 

mig fram. Jag tänkte inte mycket på svårigheter utan jag tänkte bara att jag måste överleva.  

Som tur var det att jag inte blev utsatt för fysiskt övergrepp.  Trots att som hände mig under 

flyktvägen kände jag mig fri på något sätt, ingen kunde varken mobba mig eller nervärdera 

mig. Dessutom hade ingen stoppat mig på grund av mitt utseende. Separationen från familjen 

påverkade mig psykiskt dåligt, jag kände mig ensam och utan skydd.  Jag hade kontakt med 

familjen enda fram till Turkiet, därifrån förlorade jag kontakten med dem tills jag var framme 

i Sverige.    

     

Intervjuperson 3: Flyktvägen går inte att beskriva med ord. Jag har korsat många länder, 

hav, åkt bilar, gått många mil och upplevt kyla. Jag var vaken jämt, kanske sov två timmar 

om dagen för att fortsatta resan. Det kändes som att jag befann mig i krigszonen och aldrig 

kom att överleva.  Jag hade blandade känslor, jag var rädd men vad kund jag göra 

annorlunda. Hela resan kändes som en mardröm men för mig var det största svårigheten att 

lämna familjen. Smugglare känner ju miljonbelopp på flyktingar.  De kastade mig i en båt 
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och tog tio tusen kronor av varje person och vi var 70 personer.  Man hade aldrig direkt 

kontakt med smugglare, utan kontakten sköttes via någon annan. Det fanns alltid en som hade 

huvudansvar för genomförandet av flykten och den personen är det man kontaktar först när 

det inträffar något problem.    

     

Intervjuperson nr 4: Att fly innebär en risk i sig, att passera genom olika länder med den 

rädslan att inte blir tagen eller en känsla av at komma fram oskadad. Jag har tvingats till att 

gömma mig i lastbilar och passera hav med gummibåtar och gå fler mil för att uppnå målet, 

Europa. Smugglare berättar aldrig i detalj hur flyktvägen blir. De gör det för pengar och gör 

det för min egen framtid. Man tänker på riskerna men man accepterar dem ihop om en bättre 

framtid. Smugglarna håller aldrig i det de lovar, för mig skulle hela flyktvägen ta tre veckor 

men det tog istället hela tre månader.  En händelse som ännu idag jag tänker på var när vi 

skulle tas från Turkiet till Grekland med en gummibåt, vi var cirka 20 personer och hade 100 

meter till stranden när vår båt började ta in vatten. Vi fick panik och vi hamnade i havet men 

som tur överlevde jag.  Det kändes sorligt. Det kändes tungt. Det kände jobbigt. Jag säger 

såhär:    

     

”Jag är tacksam att jag överlevt och kommit fram oskadad. För den kärleken jag har till min 

familj, för deras bästa och för deras trygghet så är jag glad över att jag gjorde denna resa 

ensam”.    

     

Intervjuperson nr 5: Flyktvägen var livsfarlig. Jag och min tjej blev beskjutna fler gångar 

mellan gränsen i Iran och Turkiet. Eftersom vi fler än en som flydde vid tillfället lämnades 

kvar de som blev skjutna. När vi väl var framme i Turkiet skiljdes vi åt. Smugglarna krävde 

att jag skulle gå till fots och att tjejen skulle åka bil tillsammans med en annan familj för att 

sedan mötas upp halv väg. Jag protesterade emot att skiljas från henne.  Detta hjälpte inte till 

mycket, jag blev grovt misshandlad av smugglarna och de tvingade mig att gå till fots. Jag 

återförenades aldrig med henne då jag blev tagen av polisen på vägen.  Jag fick sitta inne i tre 

månader.  Det kändes jobbigt och höll på att bli galen. Mina tankar gick åt min tjej och hur 

hon hade det. Det kändes även jobbigt för det jag hade förorsakat för familjen.  Jag trodde att 

kom att dö där, jag mådde så dåligt att jag trodde mina dagar var räknade.  Det som visade sig 

sen var att jag inte blev tagen av polisen, utan det var smugglarna som var utklädda i 

poliskläder och hade lurat mig samt låst in mig i ett rum. Anledningen var så klart pengarna, 

vi var inte eniga om hur mycket de skulle ta från mig för att ta mig fram. Jag lyckades fly 

från smugglarna och tog mig på egen hand till Sverige från Grekland.    

     

Intervjuperson 6: Att fly genom olika länder illegalt innebär en stor risk. Jag var orolig och 

kände mig ensam, tänk om det skulle hända mig något hemskt. Jag tänkte mycket på min 

familj, det kändes jobbigt att lämna dem men jag var tvungen att tänka på min framtid och 

min trygghet.  Genom att komma till ett land där det lugnt och ro i, kan jag tänka på hur jag 

ska hjälpa att familjesituation blir bättre. Det var en självklarhet för mig att behöva gå med 

tanken om att vad det skulle hända om jag inte lyckas ta mig fram hela vägen. Eller tänk om 

den enorma summan som mamma spenderat på mig för att åka iväg inte är tillräckligt nog för 

att ta sig fram. Under flyktvägen blev jag varken illa behandlad eller slagen av smugglarna 

för att min mamma hade betalat en stor summa till dem. Smugglarna framställdes som 

lögnare då de inte höll det de sa.    
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Sammanfattning: Flyktvägen upplevdes av samtliga personer riskabel och livsfarlig. En del 

har bevittnat våld och misshandel på flyktvägen. Medan andra har utsatts för övergrepp och 

misshandel. Smugglare uppfattades som lögnare och icke pålitliga och att de enbart gjorde 

det för pengarnas skull, utan någon hänsyn till barnens utsatta situation. En del av 

intervjupersonerna utsatts för fysisk misshandel av smugglarna. Samtliga intervjupersoner 

var eniga om att den största svårigheten var att separera från familjen vilket försakat en 

känsla av ensamhet och otrygghet hos barnen.  Fem av sex intervjupersoner medgett att de 

var medvetna om risker som flyktvägen för med sig och hade förberett sig på det värsta som 

skulle händ dem.    

     

9.5 I väntan på asyl- ovisshet    

Intervjuperson nr 1: Migrationsverket var det första svenska myndighet jag fick komma i 

kontakt med. För första gången i mitt liv kände jag att jag blev behandlad som en människa. 

De tog hand om mig, de gav mig mat, de gav mig tak över huvud, de frågade mig om hur min 

hälsa var, det var som en chock för mig. Jag kände att jag hade kommit till rätt land där jag 

värderades som en människa. Bemötande från både myndigheter och personal jag kom i 

kontakt med var mycket bra för de visade att de bryr sig om mig. Jag upplevde inte den 

svenska kulturen som en svårighet för jag var inställd på att jag behöver anpassa mig till den. 

Självklart kunde jag se tydliga skillnader i kulturen, exempelvis att i Afghanistan och Iran har 

inte kvinnor lika rättigheter som män, kvinnor anses vara hemmafruar medan männen arbetar 

och har ansvaret för försörjandet av familjen. Men här i Sverige jobbar både män och kvinnor 

och de har lika värde. Ett annat exempel jag kan påpeka är att om jag hade en äldre syster 

hade hon aldrig fått göra den resan jag gjorde.    

     

”För att i min kultur får inte tjejer resa ensamma och det skulle vara mycket riskabelt för 

dem. Vägen är så farlig, de skulle utsättas för våldtäkt och annat, dessutom tror jag inte att 

de har fysiken och styrkan att klara av flyktvägen”.    

     

 I början av min asylprocess hade jag inga bekymmer. Jag var glad över att jag hade fått börja 

skolan och skaffade mig nya vänner. Första tiden på HVB-hemmet var jag inplacerad i ett 

delat rum tillsammans med en annan afghansk kille. Han fick avslag på sin asylansökan två 

gånger om och i den tredje gången var utvisnings besked som han fick. Detta påverkade mig 

mycket, jag var spänd och orolig för vilket besked jag skulle få. Jag tänkte liksom det som 

hänt min vän kunde lika gärna hända mig också. Jag hade mardrömmar, sömnsvårigheter, jag 

kunde inte äta bra och hade jämt huvudvärk. Tanken påverkade min skolgång också för jag 

hade svårt att koncentrera mig på skolarbeten. Min asylprocess dröjdes elva månader, men 

trots att jag mådde så dåligt prioriterade jag skolan före allt annat. Jag hade skaffat mig 

svenska vänner och jag umgicks inte mycket med barn som hade samma bakgrund som mig. 

Anledningen till det var att jag ville lära mig det svenska språket så fort som möjligt.    

     

”När jag väl fick uppehållstillstånd det var då jag kände mig välkommen till Sverige”.       

     

Intervjuperson nr 2: Jag blev bemött väldigt bra. Det var väldigt varmt mottagande ifrån de 

svenska myndigheterna. Vad gäller mitt kulturmöte med den svenska kulturen hade jag 
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svårigheter med att förstå hur det svenska systemet fungerade. I mitt hemland är det bara 

familjen som har hand om varandra, i min familj ingick förutom min familj även våra 

anhöriga och närstående. När min pappa inte var hemma kunde mina släktingar komma och 

ta hand om oss. Barnen hade plikt att ta hand om sina föräldrar och försörja dem, rollerna blir 

ombytta. I Sverige är det helt annorlunda. Här fick jag höra att jag måste klara mig själv på 

egenhand. För första gången hörde jag ordet självständig som jag inte förstod vad det 

innebar. Samtidigt ingick jag i ett system där flera olika aktörer samverkade för att hjälpa 

mig. Till skillnad från min egen kultur, här i Sverige behandlades jag som en enskild individ 

men att det fanns en offentligsektor som tog hand om mig. Utöver detta kunde jag även se 

andra skillnader när det gällde allas lika värde. Exempelvis var det både manliga men också 

kvinnliga personal so arbetade på HVB- hem. Jag blev förvånad. I mitt hemland fick inte 

kvinnor arbeta överhuvudtaget.  Mina föräldrar hade aldrig gått med på att jag skulle gjort 

den resan ensam om jag var en tjej.  Därför att jag tror att tjejer inte skulle ha styrkan i att 

klara av en sådan svår och riskfylld flyktväg.    

     

Den absolut svåraste perioden för mig i Sverige var asylperioden. Jag mådde väldigt dåligt 

under asylperioden för i det boende jag var placerad i levde 12 andra killar där två av dem 

hade beviljats uppehållstillstånd. Medan resterande tio hade fått avslag på sin ansökan. Jag 

kunde inte sova om nätterna och jag hade svårt att passa tider till skolan då jag somnade alltid 

vid klockan sex på morgonen. Jag hade jämt mardrömmar. Det var av rädslan att jag också 

skulle få avslag. Det kändes riktigt bra när jag fick beskedet om att jag fick stanna i Sverige. 

Jag sprang runt och skrek. Allt blev bättre från och med jag fick uppehållstillstånd, dock var 

sömnproblemen oföränderliga då jag hade fortsatt mardrömmar om det jag hade varit med 

om.        

     

Intervjuperson nr 3: Jag blev mottagen på bra sätt av de svenska myndigheterna vid min 

ankomst till Sverige. De var väldigt trevliga mot mig, jag fick alltid mat och kläder och i 

princip hjälp med allting. Jag placerades hos en iransk familj. De var tog hand om och hjälpte 

mig mycket. Familjen jag var placerad hos pratade persika med mig vilket underlättade för 

mig att kommunicera med dem. Hade jag varit placerad i en svensk familj då tror jag att min 

situation skulle ha sett annorlunda ut. Med tanken på att då skulle de inte kunna förstå mig på 

samma sätt som den iranska familjen gjorde. Eftersom den iranska familjen och min kurdiska 

kultur är mer lik än den svenska kulturen. Det skiljer sig mycket mellan den kurdiska och den 

svenska kulturen.    

     

”Man blir chockad över vissa saker exempelvis att hålla hand i hand, sånt finns inte i mitt 

hemland. Det här med julfirandet, det hade vi inte i mitt hemland”.    

     

Jag fick gå i skolan efter tre veckor efter inplaceringen hos familjen. Jag kom in väldigt 

snabbt i samhället. Jag kom ihåg att jag spelade vollyboll, basket, innebandy och fotboll.  Jag 

fick uppehållstillstånd efter cirka 3 månader. Jag var så klart orolig för min asylprocess.    

     

”Tänk om jag blir utvisad. Och min familj som hade slösat bort flera tusentals kronor på mig. 

Och ja att åka tillbaka. ”Det skulle kännas som skam”. Samtidigt tror jag inte att jag skulle 

bli väl bemöt av familjen på samma sätt när de hade spenderat så mycket pengar på mig för 

att få iväg mig till Sverige”.    
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Det här påverkade min hälsa jätte mycket, man tänkte på det konstant. Vare sig jag ville eller 

inte. Varje gång jag fick post fick jag nästan hjärttack, var det till mig, tänk om att det var 

något negativt. Det påverkade hela min vardag jätte mycket. Min familj brukade ringa till 

mig och de var nyfikna hela tiden över läget. Men jag kände att allt handlade om beslutet av 

uppehållstillstånd och inte alls så mycket om min hälsa, hur jag mådde. De ringde två gången 

i veckan och fråga om sam sak om och om igen. Det var mycket press från familjen. När jag 

hade fått uppehållstillstånd kände jag mig glad, samtidigt tänkte jag att nu börjar nästa 

process att få hit familjen.     

     

Intervjuperson nr 4: Jag är ännu idag tacksam för hur jag blev omhändertagen av svenska 

myndigheter när jag var ny i Sverige. De var snälla mot mig, jag fick kläder, de erbjud mig 

utbildningsmöjligheter, jag fick komma till sjukvården för hälsokontroll. De visade att de 

bryr sig om mig och behandlade mig på ett sådant sätt som jag aldrig blivit bemött tidigare i 

mitt liv. Det betydde mycket för mig. Migrationsverket tog hänsyn till min vilja att bo 

hemma hos min farbror som hade bott i Sverige sedan flera år tillbaka.  I väntan på min asyl 

fick jag påbörja skolan. Språket trodde jag att jag aldrig kom lära mig då det skiljde sig himla 

mycket från mitt eget språk. Jag kunde även se skillnader i Sverige mot mitt hemland, 

exempelvis att både killar och tjejer gick i samma klasser eller att alla hade rätt till utbildning 

och sjukvård. Jag kunde även se skillnader i klädstilen men framför allt regel systemet här i 

Sverige. Här insåg jag att jag hade rättigheten att utöva den religion jag själv ville. I skolan 

skaffade jag mig nya vänner av samma bakgrund och befann sig i samma situation som jag. 

Jag och mina vänner brukade prata med varandra om hur flyktvägen varit och vilka 

svårigheter vi mött på vägen. Vi pratade jämt om minnen och bekräftade för varandra om hur 

starka vi var som utfört den resan ensamma.    

     

Det tog sex månader för mig att få uppehållstillstånd. Under den perioden var jag orolig jämt 

över huruvida jag fick stanna i Sverige eller inte. Min oro påverkade mig mycket psykiskt. 

Jag kände mig ledsen konstant. Jag orkade inte gå till skolan för under lektionerna hade jag 

svårt att koncentrera mig då jag enbart tänkte på min familjesituation och hur de hade det 

utan mig.     

     

”Jag tänkte om jag fick avslag då hade allt jag genomgått varit bortkastat. Jag tänkte, min 

familj hade satsat allt de hade och sålde nästan allt de ägde för att få mig att komma hit till 

Sverige. Jag hade ångest över hur det skulle ha setts ut om jag inte fick stanna i Sverige, hur 

jag skulle ha kunnat berätta för min mamma. Jag hade svårt att sova om nätterna. Jag 

isolerade från allt och alla. När jag fick beskedet om att jag fick stanna i Sverige, blev allt 

inte bra som jag hade förväntat mig. För att nu kom det nästa process och det var att få hit 

familjen. Det kändes som om jag överbelastades med ett ansvar som jag inte kunde bära”.    

     

Intervjuperson nr 5: När jag anlände till Sverige kände jag för första gången på länge att jag 

blev behandlad som ett barn och inte som en vuxen som det gjorde i mitt hemland. Det 

kändes bra, jag fick hjälp med allt, mat, bostad, kläder och de kontrollerade min hälsa och tog 

hand om mig på ett bra sätt. De svenska myndigheterna behandlade mig som en människa 

och erbjud mig psykologisk hjälp. Jag avstod för att då tänkte att varför jag skulle prata om 

mina känslor med en främmande människa. Jag mådde jätte dåligt under min asylprocess. 
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Det tog 16 månader för mig att få uppehållstillstånd. När jag var ny i Sverige satsade jag 

mycket på skolan och jag var glad över att jag kom oskadad med tanken på den svåra 

flyktvägen.    

     

I början hade jag svårt att inte tänka på det som hände mig under flykten men så fort minnena 

uppkom låtsades jag som om inget hade hänt. Jag började istället försöka studera det svenska 

språket eller jag gick på gym, spelade fotboll med vänner. Tankarna kom oftast på nätterna, 

vilket försvårade för mig att somna. Det ledde till att jag vände på dygnet och ignorerade i att 

gå till skolan. Jag kände mig trött, ensam och hade ingen att prata med. Ingen kunde förstå 

mig för jag var orolig för min framtid. Jag tänkte mycket på min familj och framför allt på 

min flickvän. Jag visste inte om att hon ens levde. Jag började röka cigaretter.    

     

”Dag och natt tänkte jag bara på varför det tog så lång tid för mig att få ett besked. Det 

måste vara något fel med mitt ärande annars varför det måste dröja så här länge tänkte jag. 

Jag tänkte om jag får avslag jag kommer att ta livet av mig för jag hade ingen annanstans att 

ta vägen. När jag mådde som sämst då brukade jag be till Gud att hjälpa mig att få stanna i 

Sverige”.    

     

Förutom min asylprocess hade jag även svårigheter med att anpassa mig till det svenska 

samhället och den svenska kulturen. Det var ju stora skillnader jämfört med Afghanistan. Här 

i Sverige behandlas alla som en medmänniska oavsett bakgrund, men i mitt hemland 

handlade allt om pengar och makt. Har man makt och pengar behandlas man som en 

människa.    

     

”Ytterligare skillnad som jag kunde se här i Sverige var att killar och tjejer fick prata med 

varande, hålla om varandras händer. Det var som en chock för mig. Då det var okey att 

ingen sa något till dem då i mitt hemland var allt förbjudet”.     

     

Intervjuperson nr 6: Jag har bara positiva minnen ifrån min första kontakt med svenska 

myndigheter. De behandlade mig bra, de var trevliga och vänliga mot mig. Under min 

asylperiod jag fick börja gå på skolan. Jag mådde bra under den tiden. Jag var glad över det 

jag hade och jag blev väl omhändertagen av personal på HVB- hemmet.    

     

Jag la all min energi på skolan då tänkte jag att nu befinner jag mig i Sverige och jag måste 

lära mig det svenska språket. Det tog ungefär två månader för mig att få beskedet om att jag 

fick stanna här. Under mina första två månader jag mådde mycket bra för jag var i trygghet 

med tanke på allt jag lämnat bakom mig. Jag hade kontinuerlig kontakt med min familj och 

de hade också flytt ifrån Somalia. Jag var inte orolig över min asylprocess då jag kände mig 

säker på att jag kom få stanna och jag tänkte om jag inte fick stanna här då finns andra länder 

som ett alternativ. Det enda jobbiga var för mig under asylperioden var de minnen jag hade 

från hemlandet när jag blev jagad av Al- shabab. Jag hade mardrömmar om det. Personalen 

på HVB-hemmet frågade mig jämt om jag behövde prata om mina känslor och det jag 

genomgått men jag kände att det inte var nödvändigt för mig. Jag sysselsatte mig alltid med 

något för att inte tänka på det. Jag hade inte någon svårighet med att anpassa mig till svenska 

kulturen. Visst var det skillnad med språket, maten och klädseln men jag hade som mål att 

skaffa mig svenska vänner för att lättare komma in svenska samhället.    



29   

   

     

Sammanfattning: Alla sex intervjupersoner har bra erfarenhet av ett gott bemötande och 

mottagande från svenska myndigheter. Första tiden av asylperioden upplevdes något positivt. 

Asylperioden upplevdes av fem intervjupersoner som oviss och oroande då de inte visste hur 

deras framtid skulle se ut. Medan den sjätte intervjupersonen var inställd på att få stanna i 

Sverige. Symtom på psykiska hälsoproblem har för samtliga varit i form av PTSD, 

sömnsvårigheter, mardrömmar, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och oro. Fyra 

intervjupersoner har varit placerade på olika HVB- hem, en var familjehemsplacerad och en 

var placerad hos anhöriga. Kulturkrocken har inte upplevts som en svårighet för majoriteten 

då de har varit inställda på att anpassa sig till landets seder och bruk. Ett blandat nätverk av 

människor med olika etniska bakgrunder har underlättat för samtliga intervjupersoner att 

acklimatisera sig i Sverige.     

    

Vid frågan om hur det hade sett ut i fall om de hade en syster som skulle utföra en sådan resa, 

besvarade samtliga intervjupersoner, om de hade en äldre syster skulle hon aldrig få tillåtelse 

att lämna familjen och göra flyktresan själv. Detta beror på att tjejer i den kulturen de 

kommer ifrån inte får resa ensamma.     

    

9.6 Etableringsprocessen      

Intervjuperson nr 1: Efter att jag fått uppehållstillstånd förstod jag att jag varit ett steg 

närmare mina drömmar. Jag visste att min framtid var i Sverige. Jag hade som mål att börja 

studera och bli något stort i samhället. Jag fick hjälp från samhällets sida i form av samtal 

med kuratorer och psykologer. I det här läget var jag inte orolig för mig själv, utan jag var 

orolig för min familj och deras otrygga situation. Jag har ännu idag inte kunnat glömma bort 

det jag genomgått under flyktvägen, de bilderna försvinner aldrig. De finns alltid där 

någonstans men jag tänker bort dem. Jag kämpar vidare med det jag ger aldrig upp. Idag har 

jag uppnått mitt mål. Jag har gått ut gymnasiet med bra betyg, jag lärt mig svenska språket, 

jag har skaffat mig många nya vänner. Jag har en svensk flickvän. Just nu studerar jag på 

universitet och arbetar extra vid sidan om skolan. Det jag tycker är viktigt att den personal 

som arbetar med målgruppen ensamkommande flyktingbarn lägger extra vikt i bemötandet 

och ska ha kompetens. Jag återförenades inte min familj. Jag kämpar fortfarande med att ta 

hit dem.    

     

Intervjuperson nr 2: Jag studerar på universitetet.  Jag har återförenat med min familj efter 

fyra år. Jag har lagt av med min dröm om att bli fotbollsprofess. Nu är jag förlovad och mår 

jätte bra och trivs bra i Sverige.    

     

Intervjuperson nr 3: Jag trivs väldigt mycket över att vara i Sverige. Idag arbetar jag på ett 

HVB- hem som behandlingsassistent. Jag har en dröm om att utbilda mig till socionom.  Jag 

lyckades inte att få hit min familj men jag har åkt tillbaka och hälsa på dem. Saknaden efter 

dem finns alltid hos mig.    

     

Intervjuperson nr 4: min största dröm var att återförenas med familjen i Sverige vilket inte 

gick att förverkliga.  Trots allt jag trivs och mår någorlunda bra i Sverige. Jag berättar aldrig 

för min mamma när jag pratar med henne i telefon hur jag egentligen mår. Idag läser jag på 
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universitet. Jag känner mig att jag lever i trygghet men tankar och minne från min resa finns 

alltid där och jag kan inte glömma dem helt och hållet.    

     

Intervjuperson nr 5: Ännu idag känner jag mig ensam. Jag tänker fortfarande på min familj 

och min flickvän. Jag har fått veta att min pappa inte lever längre och att min resterande 

familj har flyttat till Iran. Jag har som mål att få hit min familj så att de också ska få möjlighet 

att leva tryggt. Idag läser jag på gymnasiet. Jag har som mål att utbilda mig till socialarbetare 

för att kunna hjälpa ensamkommande barn.    

     

Intervjuperson nr 6: Jag återförandes med min familj efter cirka tre år. Att ha familjen i 

närhet har hjälpt mig mycket för då behöver jag inte oroa mig för något.  Det känns bra att bo 

i Sverige. Jag har skaffat mig många vänner som kommer från olika ursprungsländer. Jag 

studerar nu på gymnasiet och har som mål att utbilda mig vidare.    

     

Sammanfattning: uppehållstillstånd har inneburit en lättnad för samtliga intervjupersoner. 

Tankar om att få hit familjen och återförenas med dem har prioriterats före allt annat. Tre av 

dem har återförenats med sina familjer i Sverige. De flesta av intervjupersonerna har fått stöd 

och hjälp i from av psykologer och kuratorer för att bearbeta deras upplevelser av flykten.  

Målet för alla har varit från första dagen de anlände till Sverige är att satsa på skolan och 

vidare utbilda sig. Något som intervjupersonerna inte kunnat bearbeta helt är de minnen som 

de haft från hemlandet och flyktvägen då de ständigt återkommer, vilket har en inverkan på 

deras nuvarande livssituation.     

     

10. Analys och diskussion    
10.1 Före flykten    

    
10.1.1 Det trygga eller otrygga ursprungslandet    
När barn tvingas lämna sitt hemland beror det på olika bakomliggande faktorer som i sig 

anses vara avgörande för deras utveckling och framtid. Målgruppen i denna studie har 

berättat om flera gemensamma faktorer som förorsakat deras flykt. Dessa faktorer är bland 

annat krig, våld, oroligheter, politisk förföljelse och ekonomiska förhållanden. Carlson E, 

Cacciatore och Klime (2012) påpekar att våld, krig, övergrepp och politisk instabilitet är 

faktorer som ligger till grund för barnens otrygga situation i ursprungslandet då de på grund 

av det tvingas fly samt separeras från familjen. En av våra intervjupersoner (nr 6) berättar om 

att anledningen till att han tvingades lämna sitt hemland var ett pågående inbördeskrig mellan 

Al-shabab och oppositionella regeringsgrupper. Situationen gjorde att han kände sig otrygg, 

samtidigt påverkades hans mående mycket negativt. Rädslan för att bli tagen av en Al-shabab 

och bli konverterad till barnsoldat samt kriga mot andra folkgrupper var fullkomligt 

påfrestande. Han har vid ett tidigare tillfälle utsatts för fysiskt övergrepp i form av att bli 

knivhuggen i bröstet och under samma händelse mördades hans pappa av Alshabab. Även 

Bean, Eureligns-Bontekeo och Spinhoven (2007) påvisar att barn som har upplevt 

särbehandling på grund av ras och religion samt etnisk tillhörighet uppfattar sin livssituation 

som ohållbar och otrygg. Som vi kan se utifrån intervjuperson (nr 1) berättelse hade varken 
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han eller hans familj rättigheter till att äga någonting själva, exempelvis bil, hus eller att ha 

id- kort på grund av hans/ deras etniska bakgrund vilket vi kan finna som stöd hos Bean, 

Eureligns-Bontekeo och Spinhoven (2007).    

     

Även intervjuperson (nr 3) berättar, i och med att han och hans familj inte var muslimer 

försvårades situationen för dem. Då den muslimska religionen var dominerade i landet, 

ställde det krav på dem att antingen konvertera till Islam eller betala en viss summa av pengar 

till regeringen för att få samma rättighet som alla andra, exempelvis för att läsa på offentliga 

skolor. Detta kan vi även koppla ihop med intervjuperson (nr 4):s berättelse om att vara 

muslim som ökade ens värde då han kände sig tvungen att dölja sin ursprungliga 

religionstillhörighet. Peterson och Ålund (2007) beskriver om att etnicitets begrepp handlar 

om samhörighet till en grupp och kategorisering där människor placeras i” oss ”och ”dem” 

grupper.     

    

Var en människa kommer ifrån, vad den har för bakgrund och vilken grupp den tillhör till har 

enligt vår uppfattning betydelse för hur människor klassificeras i ett samhälle. Vilket också 

understryks av intervjuperson (nr 3) då han berättar om folkgruppen, kurder han tillhör, anses 

som en minoritet samt förtryckt grupp från regimen och befolknings sida i Irak. Han berättar 

även att konflikter uppstår mellan kurder och med det menar han att det finns två olika 

gruppindelningar av kurder. De två grupperna han pratar om är kurd från Irak och kurd från 

Iran. Detta ledde till en form av kategorisering i samhället ”vi” och ”de”. Till detta kan vi 

finna stöd hos Almqvist (2006) som menar att det är viktigt för en individ att känna lojalitet 

och samhörighet med en grupp för att uppnå en känsla av etnisk tillhörighet. Vår uppfattning 

i detta kan innebära en problematik då det också kan leda till diskriminering och utanförskap. 

Vilket är avvikande ifrån majoritetens etniska tillhörighet     

10.1.2 Förtvivlan och beslutprocessen    
Enligt Peterson och Ålund (2007) är kvinnors ställning i samhället både traditionellt och 

modernt underordnat till män. De menar att etnicitet samspelar med kön och utgör 

maktskillnader mellan män och kvinnor där ”invandrarkvinnor” framställs som offer för 

kulturella strukturer i samhället.  Till bakgrund av detta kan vi poängtera att kön spelar en 

viktig roll i dagens samhälle gällande beslutprocessen att skicka i väg barn på flykt.     

    

Intervjuperson (nr 1) konstaterar att i hans hemland finns det tydliga skillnader mellan könen 

”man” och ”kvinna. Han menar att kvinnor ska vara hemma och sköta hushållet, medan män 

ska se till att försörja familjen. En uppfattning som intervjuperson (nr 1) har är att han tror att 

flickor inte är kapabla till att genomföra flyktresan ensamma då flyktvägen skulle vara 

mycket riskabel. Dessutom anser intervjupersonen att flickor inte har förmågan till att utföra 

flyktresan då risken är större för dem att utsättas för våldtäkt och annat elände än vad det är 

för pojkar. Det kan tydliggöras utifrån intervjupersonernas berättelser om att flickor och 

pojkar behandlas olika då flera intervjupersoner framhäver att även om de hade en äldre 

syster hade hon aldrig fått tillåtelse av familjen att utföra flyktresan ensam. Utöver det som 

intervjuperson (nr 1) har påpekat tolkar vi, genom våra intervjuer, att anledningen till att 

föräldrar föredrar att skicka i väg pojkar framför flickor har med vilka förväntningar 

föräldrarna har på sina barn. En förväntning skulle kunna vara att föräldrarna litar mer på 

pojkarnas förmåga att klara av en svår flyktväg. Föräldrarna vill inte utsätta sina döttrar för 

en riskfylld flyktväg.    
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Av det som framgår i Ahmadis (2003) beskrivning är att barn oftast som tillhör ett 

kollektivistiskt samhälle prioriterar att offra sin lycka och sina intressen för familjen. Vilket 

är ett tecken på att barn värderar familjen framför sig själva. Ahmadi (2003) beskriver att 

grundtanken med ett kollektivistiskt samhälle utgår från att ansvaret fördelas på 

familjemedlemmarna. En konsekvens kan innebära att barn inte frigör sig från gruppen. På så 

sätt kan de inte uppnå självständighet. Fördelen däremot är att barn skyddas från en känsla av 

ensamhet. Vi kan med hjälp av våra intervjuer anta att dessa flyktingpojkar tillhör ett sådant 

samhälle som är präglat av ansvarsfördelning, överbelastas de med ett ansvar som i sin tur 

förblir en självklarhet att de utför flyktresan. På så sätt visar barnen sin kärlek till familjen 

genom att acceptera föräldrarnas beslut och offra sig för dem. Skyddet och tryggheten från 

familjen kan tolkas utgöra ett hinder i självständighetsprocessen hos flyktingpojkarna. Då de 

tidigare tillhört en gemenskap där det funnits andra personer att vända sig till vid eventuella 

problem. I och med att flyktingpojkarna ska utföra flyktresan ensamma skulle detta kunna 

leda till att de hamnar en förvirrad situation, då de är utelämnade och helt ensamma, samt att 

de måste bära det ansvar de är fördelade.         

     

Initiativet till att beslutet om att lämna hemlandet varierar bland våra intervjupersoner. Få av 

intervjupersonerna själva har varit initiativtagare till beslutet. Istället har föräldrar och 

anhöriga varit beslutsfattare för majoriteten av dem. Detta kan förklaras med Hessles (2009) 

forskning där hon menar att barn sällan inkluderas i beslutfattandet av att lämna familjen/ 

hemlandet. Det vill säga att barnen är sällsynta i medverkandet av beslutprocessen. Hessle 

(2009) menar vidare att de flesta av barnen acceptera föräldrarnas beslut vare sig de vill eller 

inte i hopp om att få en positiv förändring om ett tryggare och bättre liv.     

    

Det föreligger enligt Bean, Eureligns-Bontekeo och Spinhoven (2007) olika uppfattningar 

hos barnen om bakomliggandemotiv till varför föräldrar besluter att skicka i väg sina barn till 

ett nytt land.  Det kan handla om att barnen upplever beslutet som något värdefullt och 

ärofullt och känner sig älskade av föräldrarna. Samtidigt kan beslutet att lämna familjen 

upplevas av barnen som en börda där barnen känner sig som offer för familjens lidande. 

Exempel på detta är utifrån våra intervjuer är intervjuperson (nr 5). Han berättar att han 

kände sig både älskad och hatad samtidigt över beslutet av att lämna hemlandet. Han berättar 

att han kände sig älskad av sin pappa när han fick reda på att hans pappa hade sålt deras hus 

för att sonen skulle komma till en tryggare och säkrare plats, men samtidigt kände han skam 

över att ha förorsakat familjens lidande, då familjen fått utstå hot och våld av en 

terroristgrupp. Beslutet att behöva lämna familjen kändes tungt menar intervjuperson (nr 2) 

men att han förstod beslutet då han inte kunde stå ut längre med sättet han blev behandlad på 

i Iran. Han beskrev att det inte gick att leva ett tryggt liv i Iran.    

     

Detta skulle vi kunna tolka utifrån teorin om KASAM (känsla av sammanhang) komponent 

tre, meningsfullhet, vilket beskrivs av Antonovsky (2005) som en motivations komponent 

som syftar till att komma över negativa samt svåra situationer. Faktorer som anses vara 

viktiga för människans ökad värde av meningsfullhet är exempelvis att ha en känsla av 

integritet samt en känsla av att vara delaktigt. Eftersom intervjuperson (nr 2) inte varit 

delaktig i beslutet av att lämna landet tolkar vi det som att det skapade ett lågt värde av 

meningsfullhet hos honom. Däremot kan detta tolkas på lång sikt, i och med att han påpekade    
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att han förstod föräldrarnas motiv till beslutet, kunna bidra till att han förbättrar hela 

familjens situation genom att återförenas med dem i Sverige, på så sätt ökas värdet av 

meningsfullhet hos honom i samband med beslutet.       

     

Detta kan tolkas genom att barn inte ifrågasätter föräldrarnas beslut och de håller en passiv 

ställning till ett beslut som kan vara livsavgörande för deras framtid. Det föreligger flera 

bakomliggande motiv till varför föräldrar väljer att skicka iväg sina barn men att föräldrarnas 

motiv kan kännas mycket påfrestande hos barnet. Barnet överbelastas med ett ansvar som 

denne inte är kapabel till. Vilket kan förorsaka att barnet uppfattar den goda viljan hos 

föräldrarna som något negativ, exempelvis att barnet tvingas lämna familjen är på grund av 

att denne inte kan förbättra familjens situation för stunden.     

    

Detta kan vi även synliggöra utifrån intervjuperson (nr 3) som påpekade att hans båda äldre 

bröder arbetade och bidrog till familjens försörjning medan han ansågs vara för ung för att 

bidra till familjens försörjning. Därför beslutade föräldrarna att han skulle utföra flyktresan 

och därmed prioriterades familjen före honom själv.    

     

Bean, Eureligns-Bontekeo och Spinhoven (2007) menar att när barnen skickas i väg innebär 

det en finansiell investering för familjen där föräldrarna förväntar sig att barnen ska utföra sin 

plikt att bidra med ekonomiskt stöd. Samtidigt förväntas av familjen att barnen ska se till att 

återförenas med familjen i mottagarlandet. För samtliga intervjupersoner har familjen 

bekostat deras flyktresa. De flesta av intervjupersonerna har påpekat att de ville ha med sig 

familjen på flykten men att de ekonomiska förhållandena har varit ett stort hinder. I samband 

med beslutet att lämna familjen beskriver intervjuperson (nr 1) om hans uppfattning gällande 

beslutet. Han berättade att i hans kultur ansvarar föräldrarna för barnen och när barnen blir 

vuxen ombyts rollerna.    

     

Vi har tidigare skrivit om förväntningar på barnet från deras föräldrar och en förväntning 

skulle kunna vara att pojkar har en bättre fysiskförmåga till att klara av påfrestningar. En 

annan förväntning skulle kunna relateras till föräldrarnas uppfattning om att det är en 

självklarhet att pojkars uppgift är att ta hand om familjen och i synnerhet äldsta sonen. 

Beslutet där föräldrarna fattar att välja skicka pojkar på flykt framför flickor har även med att 

hur ett samhälle är uppbyggt, vilken syn samhället har på individer.    

     

En tanke som uppstått hos oss gällande föräldrarnas ställning till att skicka i väg barnen 

ensamma är att föräldrarna inte har barnets bästa i åtanke i den rådande situationen. Med 

detta menas att beslutet som föräldrarna fattar, tolkar vi som påtvingande då de inte ser någon 

annan utväg med tanke på omständigheter som råder i situationen. Det vill säga att 

föräldrarna inte tar hänsyn till konsekvenserna flyktvägen för med sig för barnet eller att 

barnen inte får möjlighet att komma till tals. Hur barnet mår under beslutsprocessen tas inte i 

beaktande av familjen, istället ligger fokusen på själva flyktresan med ett enda mål i åtanke, 

att återförenas med barnet i mottagarlandet. Beslutsprocessen kan i sig ha en negativ inverkan 

på det psykiska välbefinnandet hos barnen då de under den perioden kan må dåligt och 

känner sig förvirrade och utelämnade. Å andra sidan kan föräldrarnas beslut på lång sikt 

kunna bidra till barnets bäste genom att barnen får trygghet, omsorg och skydd som de 

saknade i deras hemländer.    
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10.2 Under flykten    

    

10.2.1 Osäkerheten- fara kring resan    

Enligt Cullberg (2006) föreligger det flera orsaker som kan utlösa en traumatisk kris hos en 

individ. En traumatisk kris förklarar Cullberg (2006) är när det uppstår en oväntad händelse 

hos en individ som individen inte kan hantera då dennes resurser inte är tillräckliga för att 

hantera det inträffade. Han menar vidare att orsaker som kan framkalla en traumatisk kris hos 

en individ kan bland annat bero på förlust av anhöriga, separation från familjen, utsatthet för 

både fysisk och psykisk övergrepp eller uppleva/ bevittna krig och våld. Utifrån Cullbergs 

(2006) beskrivning av traumatiska kriser kan vi upptäcka att samtliga intervjupersoner 

genomgått olika händelser under själva flykten vilket i sin tur utlöst någon form av trauma 

eller kris hos dem. Ett exempel på trauma och kris skulle kunna vara utifrån intervjuperson 

(nr 1) som beskriver flyktvägen mycket riskabel, då han menar att han blivit utsatt för fysisk 

misshandel både av smugglare och polisen samt även fått sitta häktad flera dygn utan mat. 

Vidare berättade han att medan de paddlade i gummibåtar såg de flera döda kroppar i vattnet. 

En person som satt bredvid honom kunde inte motstå att titta på liken och rasade till följd av 

detta ihop. De flyttade liken med sina händer från båten för att komma in till stranden.    

     

Även för intervjuperson (nr 4) har flyktvägen inneburit en resa på liv och död. Rädslan av att 

bli tagen och känslan av att komma fram oskadad påverkade hans mående mycket negativt.  

Förutom att han fick gömma sig i lastbilar, korsa hav och passera igenom olika länder, fanns 

det en händelse som ännu idag är ihågkommen hos honom. Det var när han var nära att 

drunkna i havet mellan Turkiet och Grekland. Han utrycker sin rädsla genom att berätta att 

han är tacksam att han överlevt och kommit fram oskadad. På grund av kärleken han har till 

sin familj, för deras bästa och för deras trygghet, är han glad över att han gjorde denna resa 

ensam.    

     

Åldersintervallen hos våra intervjupersoner varierar mellan 12-16 år vid tidpunkten de 

utförde flyktresan. Samtliga intervjupersoner uppvisade liknande symtom på psykiska 

hälsoproblem, men att en del äldre pojkar upplevde flyktresan mer påfrestande än yngre 

pojkar. Detta är en motsats till det Sourander (1998) har påvisat i sin studie. Ett konkret 

exempel utifrån intervjuperson (nr 5) som berättar att han var 15 år gammal i samband med 

flykten och att han kände att förlorade hoppet om livet, mådde dåligt, hade svårt att sova om 

nätterna och även utsattes för fysiskt övergrepp. Å andra sidan berättar intervjuperson (nr 1) 

som var 12 år när han lämnade familjen att han var beredd på olika risker som flyktvägen 

kunde föra med sig. Trots att han var förberedd på de konsekvenserna flyktvägen kunde bära 

med sig, mådde han dåligt och kände sig ensam och även upplevde flyktsituationen mycket 

påfrestande.    

    

Sourander (1998) betonar att ålder har en stor betydelse för hur barn upplever en utsatt 

situation. Författaren menar att ju yngre barnen är desto större risk löper de för att utveckla 

allvarliga psykiska hälsoproblem i form av sömnsvårigheter, PTSD och självmordstankar. I 

sin studie urskiljer Sourander (1998) två grupper av ensamkommande flyktingbarn, 6-14 år 

och 15-17 år. Han konstaterar att den äldre målgruppen inte löper risk att utveckla psykiska 

hälsoproblem i samma utsträckning som den yngre målgruppen. Det som Sourander (1998) 
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kommit fram till i sin studie överensstämmer inte med hur våra intervjupersoner mådde under 

flykten.     

    

     

Wigg (2008) menar att målgruppen ensamkommande flyktingbarn upplevde flyktvägen som 

traumatisk. En del av barnen var enligt Wigg (2008) införstådda och förberedda på att hantera 

de riskerna som kommer med flykten, medan en del av barnen inte förstod innebörden av 

riskerna och därför accepterade flyktsituationen som den var. Med detta kan vi konstatera att 

åldern är en viktig faktor enligt Sourander (1998), dock är den ingen avgörande för hur barn 

hanterar risker på flyktvägen. Eftersom åldersintervallen hos våra intervjupersoner var 

varierande spelade det inte någon roll hur gamla, förberedda eller införstådda på situationen 

de var då alla hade upplevt flyktvägen traumatiskt och hade en negativ påverkan på deras 

välbefinnande.     

     

Smugglare framställs av samtliga intervjupersoner som lögnare och icke pålitliga, att de 

enbart brydde sig om pengar utan att ta hänsyn till barnens utsatta situation. Vidare beskriver 

intervjupersoner att de blev utsatta för hot och misshandel under flykten. Smugglaren visade 

ingen medkänsla och riskerade livet på de människor som var flykt. Vilken intervjuperson 

(nr 3) beskriver när han pratar om att smugglare kastade honom i en gummibåt tillsammans 

med 70 andra personer och tog tio tusen kronor från honom. Även intervjuperson (nr 4) 

berättar att smugglare aldrig berättade i detaljer hur flyktvägen skulle se ut och att de 

smugglade enbart för pengarnas skull. Smugglare utlovar en tidsram som de aldrig håller. Det 

skulle ta tre veckor för honom att komma fram till Europa enligt smugglare men i själva 

verket tog det tre månader istället. Intervjuperson (nr 5) berättar att smugglaren inte hade 

några gränser på hur de behandlade honom då de lurade honom med att klä ut sig till polisen 

och låste in honom i ett stängt rum där han fick sitta i tre månader. Anledningen var enligt 

honom att smugglare krävde mer pengar från honom vilket han inte hade.    

     

Situationen för flyktingbarns sätt att hantera den traumatiska situationen kan vi förstå med 

stöd av Lazarus och Folkmans (1984) definition av ”coping” som innebär att människor 

anpassar sin förmåga och anstränger sig för att hantera stressfyllda och känslomässiga 

situationer. De menar att människor genom både kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar hanterar interna och externa omständigheter som bedöms ligga utanför deras 

kontroll. Människor enligt Lazarus och Folkman (1984) uppfattar och tolkar en stressfylld 

situation beroende på hur denne tillskriver sin subjektiva tolkning av en specifik händelse 

såsom hot, förlust, separation och utmattning som händelsen utlöser. Lazarus och Folkman 

(1984) fokuserar vidare på känslofokuserad coping som syftar till att människor förändrar 

sina känslor och förhållningssätt i olika svåra situationer som har överskridits deras 

bearbetningsförmåga, då känslorna kan komma i form av sorg, ilska, rädsla och trauma. 

Utifrån detta kan vi påpeka att intervjupersonerna inte hade något annat alternativ än att 

enbart acceptera den rådande flyktsituationen som smugglarna utsatt dem för. Därmed 

förvandlade de negativa tankarna till något positiv för att dels överleva flykten och dels för 

att ta sig fram till slut destinationen. Detta kan vi även synliggöra utifrån bland annat 

intervjuperson (nr 3) som berättar att han under flykten var rädd och kände att han befann sig 

i en ”krigszon” där han inte kunde påverka sin situation och därmed ändrade han sin 

förhållningsätt genom att acceptera läget som det var.       
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Vi har valt att påpeka intervjupersonernas historier för att få ett bredare perspektiv på vad en 

flyktväg kan innebära för en person. Utifrån deras berättelser kan vi föreställa oss flyktvägen 

som mycket oroande och livsfarlig. Med tanke på att intervjupersonerna var barn under den 

tiden de genomförde flyktresan, tolkar vi, att deras flyktsituation försvårades ännu mera. 

Därför anser vi att barn löper större risk att utsättas för fara och kan utveckla ett psykiskt 

hälsoproblem. För detta finner vi stöd hos Wallin och Ahlström (2005) som menar att 

målgruppen ensamkommande flyktingbarn löper större risk att utveckla psykiska 

hälsoproblem i samband med flykten. De vanligaste symtomen som barn uppvisar i samband 

med flykten är enligt Wallin och Ahlström (2005) bland annat PTSD, ångest, depression, oro 

samt ensamhet. Dessa symtom är något utmärkande som gestaltar sig i intervjupersonernas 

berättelser där de ständigt känt sig ensamma och oroliga under flykten.  Exempelvis berättar 

intervjuperson (nr 5) om att han under flykten hade utsatts för beskjutning mellan gränsen i 

Iran och Turkiet och han tvingades separera från flickvännen.     

     

Separation från familj genomsyrar i samtliga intervjupersonernas berättelser då de konstaterar 

att de känt sig utelämnade och oskyddade. Intervjuperson (nr 2) och (nr 3) beskriver att 

separationen från familjen haft en stor påverkan på deras psykiska mående och hela resan 

upplevdes som en mardröm. Medan intervjuperson (nr 5) framställer separationen som den 

största svårigheten då han inte hann ta farväl av sin mamma. Eftersom separationen från 

familjen kan framkalla negativa känslomässiga hälsoproblem anser vi att detta kan utgöra en 

riskfaktor för barnen. En del studier påvisar att ett gott välbefinnande hos ensamkommande 

flyktingbarn förutsätter att ha skydd och omsorg av familjen. Med detta menas att familjen 

utgör en viktig roll för barnet att utveckla emotionella och känslomässiga trygghet samt att 

den minskar risken för att utveckla en känsla av ensamhet och därmed främjar barnens 

psykiska välbefinnande.    

10.3 Efter ankomsten    

    

10.3.1 I väntan på asyl-ovisshet    

Av det som framgår i intervjupersonernas berättelser har samtliga upplevt ett gott bemötande 

och ett gott mottagande från svenska myndigheter vid ankomsten till Sverige. Samtliga 

intervjupersoner upplevde första perioden vid sin ankomst till Sverige som något positivt. 

Intervjuperson (nr 5) utrycker detta genom att säga att när han anlände till Sverige kände han 

för första gången på länge att han blev behandlad som ett barn och inte som en vuxen man 

som det gjorde i sitt hemland. Han beskriver vidare att hjälpen han fick från samhället i form 

av mat, bostad, kläder, sjukvård samt möjligheten att påbörjan skola gjorde att han mådde bra 

och kände sig välkommen i Sverige. Även intervjuperson (nr 6) berättar att han mådde bra 

vid ankomsten för han kände sig trygg med tanke på allt han genomgått i sitt hemland. Han 

kände sig glad att han fick börja på en skola och fokuserade på att lära sig svenska språket.    

     

Fem av intervjupersonerna beskriver att de upplevde asylperioden oviss och mycket oroande 

ju längre det dröjde för dem att få ett besked på sin asylansökan om huruvida de får stanna 

eller inte. Detta förstärkas utifrån Wigg (2008) och Hessle (2009) som menar att asylperioden 

för målgruppen ensakommande flyktingbarn kan anses som den mest kritiska perioden. Wigg 

(2008) och Hessle (2009) menar vidare att anledningen till detta kan bero på att väntetiden 

upplevs mycket plågsam och oroande som präglas av ovisshet då barnen inte vet hur deras 

framtid kommer att se ut. Enligt Carlson E, Cacciatore och Klime (2012) utvecklar 
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flyktingbarn redan under flykten olika känslomässiga hälsoproblem såsom PTSD, ångest, 

depression, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, trötthet, oro samt ensamhet. Vilket 

de också kan fortsätta utveckla samt lida av under asylperioden. Detta kan bekräftas utifrån 

intervjuperson (nr 4) där han berättar att hans oro under asylprocessen hade en stor påverkan 

på hans psykiska mående då det dröjde sex månader tills han fick besked om att han fick 

stanna i Sverige. Han berättar vidare att han under den tiden kände sig ledsen konstant och 

hade ångestkänslor över just hur annorlunda hans situation skulle ha sett ut om han inte fick 

beviljat uppehållstillstånd. Känslorna som han beskriver förorsakade till att han bland annat 

hade svårt att koncentrera sig på skolan samt att han hade svårt att sova om nätterna. Hur 

väntetiden enligt Carlson E, Cacciatore och Klime (2012) kan upplevas plågsam kan vi även 

se hos intervjuperson (nr 3) som påpekar att han ständigt var orolig för sin asylprocess då det 

tog tre månader för honom att få uppehållstillstånd. Under den tiden tänkte han mycket på sin 

familj och upplevde situationen psykiskt påfrestande. Han tänkte ständigt på familjen som 

hade slösat bort flera tusentals kronor på honom. Om han åkte tillbaka skulle det kännas 

skamligt. Samtidigt tror han inte att han skulle bli väl bemöt av familjen på samma sätt när de 

hade spenderat så mycket pengar på honom för att få iväg honom till Sverige.    

         

För att ensamkommande flyktingbarn ska kunna klara av påfrestningar som asylprocessen 

utlöst används olika strategier. Dessa strategier är enligt Maegusuku-Hewett, Dunkerley, 

Scourfield och Smalley (2007) coping. De menar att barn använder sig av olika 

copingstrategier för att göra sin livssituation närvarande och hanterbar. Exempelvis genom att 

upprätthålla ett optimistiskt förhållningssätt och därmed begränsa negativa framkallande 

tankar och emotionella känslomässiga minnen. En annan copingstrategi som författarna 

påpekar är att barn gör sin tillvaro mer begripligt genom att vara stresstålig. Det är lättare för 

barn att hantera sina upplevelser och erfarenheter på så sätt när de får möjlighet att berätta om 

samt omkonstruera dem.    

     

Ytterligare copingstrategier enligt Lazarus och folkman (1984) skulle kunna vara bland annat 

att den enskilde skriver om sina svårigheter och skapar en mening av sin ensamhet på så sätt 

att den enskilde skriver ner sina tankar, både negativa och positiva, och reflektera över dem. 

Förutom att den enskilde skriver ner sina tankar och reflekterar över dem anses det också 

vara relevant enligt Lazarus och Folkman (1984) att finna andra förklaringar eller orsaker till 

tankarna. Ett exempel på det kan vi se utifrån intervjuperson (nr 6) är att han hade ett 

optimistiskt förhållningssätt där han var säker på att han kom att beviljas uppehållstillstånd. 

Han berättar även att han inte var orolig för sin asylansökan ifall han fick avslag då han 

menade att han kunde söka sig till ett annat land. Ytterligare exempel på hur barn använder 

sig av copingstrategier för att hantera sin vardag finner vi hos intervjuperson (nr 4) där han 

berättar att han tillsammans med sina vänner brukade prata om minnen och svårigheter som 

de hade bemött på flyktvägen. Genom att de pratar om det bekräftar dem för varandra hur 

starka de var som utförde resan ensamma.    

     

Detta kan även förklaras utifrån KASAM (känslan av sammanhang) där Antonovsky (2005) 

betonar att det krävs ett hög värde av komponenten hanterbarhet för att en individ inte ska 

känna sig som offer i svåra situationer. Det vill säga att individer har en förmåga av att se 

svårigheter och problem som utmaningar vilka går att bemöta samt hantera.    
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Wallin och Ahlström (2005) nämner andra copingstrategier som målgruppen 

ensamkommande flyktingbarn använder sig av för att hantera sina traumatiska upplevelser. 

Dessa strategier kan vara i form av att förtränga bort minnen, eller genom att fly sina 

påfrestande tankar som upplevs ha negativ påverkan på deras välbefinnande. Detta kan göras 

genom att den enskilde dels vänder på dygnet och/eller sysselsätter sig i vardagen. Dessa 

strategier utmärker sig hos intervjuperson (nr 5) då han berättar när de negativa tankarna 

började komma tillbaka låtsades han som om inget hade hänt. Han trängde bort de negativa 

tankarna genom att han istället fokuserade på skolan eller gick och tränade på gym eller 

spelade fotboll med vänner. Han betonar dock att det var svårare att hantera samt tränga bort 

minnen på nätterna då han kände sig ensam och inte hade någon att prata med. Vilket i sig 

ledde till att han vände på dygnet och slutade att gå i skolan.    

     

Väntetiden under asylprocessen anser vi utifrån intervjupersonernas beskrivningar och med 

stöd från tidigare forskningar ha stor betydelse för hur barn mår under asylperioden. Då 

tolkar vi att ju längre tid barn fick vänta på ett besked att få stanna i Sverige, desto mer 

utvecklar de försämrad ohälsa. Första tiden för samtliga intervjupersoner upplevdes som 

något positivt då de kände tryggheten och säkerheten i Sverige. Vi anser att detta hade 

tillfredsställt behoven hos barnen som de hade saknat i hemlandet i form av att de värderas 

som människor och fick samma möjligheter som alla andra barn i svenska samhället. Dock 

visade det sig att tryggheten och säkerheten barnen hade fått i Sverige inte var tillräckligt nog 

för att främja deras välbefinnande. Då förelåg det andra orsaker som påverkade deras 

mående, och det var om de fick stanna i Sverige eller inte. Utöver beskedet gällande den egna 

asylansökan, tolkar vi det som att det skulle finnas andra yttre faktorer som påverkade 

barnens mående. Yttre faktorer kan komma från omgivningen då intervjuperson (1) och (2) 

påpekar att på de boende de var placerade i fanns andra barn vars situation ansågs vara 

påfrestande, då en del av dessa barn fick avslag på sin asylansökan, vilket i sin tur hade 

förorsakat mer påfrestningar hos intervjupersoner och därmed ledde till att deras hälsa 

försämrads ännu mera. Exempelvis upplevde intervjupersonerna sin situation otrygg av en 

rädsla att de också skulle få avslag på sin asylansökan.    

     

Av det som framgått i tidigare forskning och teori om coping kan vi konstatera att 

copingstrategier kan vara relevanta och lämpliga för en individ att använda sig av för att 

hantera traumatisk händelse. Fördelen med copingstrategier anser vi att den kan ledda till ett 

gott välbefinnande. Nackdelen kan däremot vara att strategierna inte håller under en längre 

period och är begränsade. För att stärka vår tolkning av vårt resonemang finner vi stöd hos 

Lazarus och Folkman (1984) där de framhäver att oavsett vilken copingstrategi en individ 

väljer att utgå ifrån att arbeta med är beroende på individens förmåga och personlighet, samt 

vilken situation denne befinner sig i, och hur sociala omständigheterna speglar sig över tid.      

     

10.3.2 Etableringsprocess    
Enligt Sourander (1998) är barn som tidigare haft trygghet och skydd i hemlandet från familj 

och anhöriga i risk att hamna i en stressad situation då trygghet och skydd ifrån familjen 

uteblir i mottagarlandet. Författaren menar att ett socialt nätverk präglat av skydd och omsorg 

från familj, anhöriga och vänner anses vara en viktig skyddsfaktor som förutsätter ett gott 

välbefinnande hos ensamkommande flyktingbarn. Carlson E, Cacciatore och Klime (2012) 

menar att det kan ta längre tid i bearbetningsprocessen för barn som upplevt eller bevittnat 
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våld och krig. Enligt dem kan skyddsfaktorer utformas på fler nivåer, utifrån en individuell 

nivå kan religionen uppfattas som en högre makt hos barnen då de anser att den kan leda till 

en inre trygghet och på så sätt förbygga att utveckla ett hälsoproblem. Medan skyddsfaktorer 

på samhällsnivå som har betydelse för ett ökat gott välbefinnande hos barn kan vara i form av 

kyrka, skola och professionell hjälp.    

     

Förutom professionell hjälp såsom personal på boendet, finns det andra tillvägagångsätt som 

barn väljer att ta itu med att bearbeta traumatiska upplevelser. Detta kan vara i form av att 

barn vänder sig till den egna tron och söker en inre trygghet hos en högre makt som Gud.  

Exempelvis som intervjuperson (nr 5) beskriver att när han mådde som sämst, brukade han 

be till Gud att hjälpa honom att få stanna i Sverige.    

     

Carlson E, Cacciatore och Klime (2012) påvisar utifrån sitt forskningsresultat att placeringen 

av barn i olika hemmamiljöer såsom fosterhem eller familjehem med samma etniska 

bakgrund hade en stor inverkan på välbefinnandet hos den undersöka gruppen. Carlson E, 

Cacciatore och Klime (2012) menar att den tryggheten som ensamkommande flyktingbarn är 

vana vid och fått av sina föräldrar speglar en liknande trygghet på olika familjehem. Till detta 

kan vi finna stöd hos intervjuperson (nr 3) som säger att den Iranska familjen han var 

placerad hos var till stor hjälp. Förutom att det underlättade språk kommunikationen för 

honom då han kunde deras språk delade de även en liknande bakgrund vilket underlättade 

hans vardag då han kände sig förstådd.    

     

Ett fungerande socialt nätverk lyfts fram av de flesta intervjupersoner som en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna för att hantera den nuvarande situationen i Sverige. Utifrån 

intervjupersonernas berättelser har vi kunnat upptäcka att de har ett varierande socialt nätverk 

präglat av vänner med samma etniska bakgrund och även vänner från olika nationaliteter.  

Wallin och Ahlström (2005) konstaterar att ett gott välbefinnande förutsätter att ha ett blandat 

socialt nätverk, detta eftersom målgruppen som ingick i deras studie upplevde att 

möjligheterna till att anpassa sig till ny kultur, nytt språk och till ett nytt socialt nätverk har 

varit begränsad. Wigg (2008) däremot hävdar i sitt forskningsresultat att flyktingbarn i 

vuxenålder som har ett socialt nätverk som präglas av vänner av samma etnicitet leder till ett 

gott välbefinnande.      

     

Sourander (1998) understryker att flyktingbarn som återförenas med sina familjer snabbare 

visar mindre lidande känslomässiga problem och har bättre anpassningsförmåga till 

utmattningar i det nya landet. Wallin och Ahlström (2005) konstaterar att ingen deltagare i 

den studien som de undersökt har återförenats med sina familjer vilket anses vara som en 

riskfaktor dock uppfattades detta inte som ett problem. Det som var problematiskt för 

deltagarna var att de kände att de blev överbelastade med ekonomiskt ansvar att försörja 

familjen. Då en av intervjupersonerna säger att han kände ansvar för att både få familjen hit 

till Sverige samt försörja dem ekonomiskt.    

     

Utifrån det som framgått i tidigare forskning anser vi att det är en förlust då 

intervjupersonerna står utan sina föräldrar och de har förlorat det primära skyddet och 

tryggheten mot svårigheter som föräldrar representerar. Barn i det läget har redan upplevt 

traumat under flykten men situationen kan vara mer påfrestande när de befinner sig i ett 

främmande land utan någon anhörig att vända sig till. Vilket enligt våra intervjupersoner kan 
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uppfattas som högst traumatiskt. Avsaknaden av närvarande föräldrar anser vi med också 

stöd i tidigare forskning utgör en riskfaktor hos barnen. Men vi anser även om det skulle 

finnas en annan vuxen som förmåner hjälpa dem att bearbeta traumat kan det ersätta 

föräldrarnas frånvaro. Med en annan vuxen menar vi att det skulle kunna vara personal på 

HVB-hem där barnen var placerade i. Detta kan vi tolka utifrån intervjuperson (nr 6) där han 

säger att han blev väl omhändertagen av personal på HVB-hemmet, personal frågade jämt 

honom om han behövde prata om sina känslor och det som han upplevt. Även intervjuperson 

(1) och (5) betonar det goda bemötandet på HVB-hem då de säger att personal visade att de 

brydde sig om dem. Personal erbjöd de intervjupersonerna hjälp i form av samtal. Personal 

kontrollerade deras hälsa och behandlade dem som alla andra barn. Enligt Antonovsky (2005) 

kan KASAM (känsla av sammanhang) stärka nätverket hos barn då den kan ge en större 

känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Detta genom att barn 

känner tillit och trygghet hos personer som anses vara betydelsefulla för dem. Vilket i sig kan 

leda till att det bildas en inre styrka hos barnet att hantera den nuvarande situationen. Utifrån 

detta tolkar vi att de nämnda intervjupersonerna kan ha skapat en relation till personal på 

boenden och på så sätt kompenseras föräldrarnas frånvaro. Dock anser vi att barns 

anknytning till personal på boenden kan vara problematiskt då de knyter an till personer som 

bara kommer att vara tillgängliga under en viss tid.    

11. Slutsatser    
Syftet med studien var att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkars psykiska 

välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland samt att undersöka hur etnicitet påverkar 

pojkarnas psykiska välbefinnande. Våra slutsatser är att pojkar som ensamkommande 

flyktingbarn befinner sig i en utsatt situation och är den mest sårbara gruppen av flyktingar i 

samhället. Utsattheten har sin grund i svårigheter som härrör deras tidigare uppelevser från 

hemlandet, under flykten samt efter ankomsten till Sverige. Det föreligger både risk och 

skyddsfaktorer som är relaterade till målgruppen ensamkommande flyktingbarn som har 

påverkan på deras psykiska välbefinnande. Familjen utgör en avgörande faktor för barnens 

hälsa då de anses att de tillgodoser de grundläggande behoven av skydd och trygghet hos 

barnen. Asylperioden upplevs traumatiskt och uppfattas som den mest oroande perioden för 

barnen. Målgruppen pojkar som ensamkommande flyktingbarn lider ofta av någon form av 

psykisk ohälsa i form av sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ångest, oro och 

ensamhet eller depression. Därför är de viktigt att personer som arbetar med den målgruppen 

ska kunna ha kunskap om dessa symtom som flyktingbarn uppvisar, inte minst i bemötandet.    

 

Vad gäller etnicitet har vi dragit slutsatsen att var man kommer ifrån, vilket etniskt bakgrund 

man bär med sig eller vilken religion man tillhör spelar inte någon roll för hur man mår som 

flyktingbarn. Ålder har inte en betydande roll i hur man klarar sig som flyktingbarn, det är 

dock individuellt hur mycket ålder och mognad påverkar ensamkommande pojkars psykiska 

välbefinnande. Oberoende av åldern upplevs flyktvägen livsfarlig, traumatisk och 

påfrestande.  

 

Det är viktigt att nämna att ensamkommande flyktingbarn använder sig av olika 

copingstrategier för att bearbeta traumatiska upplevelser och på så sätt klara sig betydligt 

bättre i Sverige. Dessa copingstrategier är bland annat, att ha en optimistisk förhållningsätt, 
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att vara stresstålig, att tränga bort traumatiska minnen samt att omkonstruera negativa tankar 

till något positivt. Barnets bästa genomsyrar i hela studien men att det uppfattas olika 

beroende på vad man har för syn på det. Föräldrarna ser det som det bästa för barnet att 

lämna landet och söka sig till ett annat land, men att barnen å andra sidan kan uppfatta 

föräldrarnas beslut som något påtvingande då barnen inte ser någon annan utväg med tanke 

på situationen. Utifrån våra intervjupersoner kan vi dra en slutsats att samtliga anser att 

Sverige är ett tryggt land där de känner sig fria och behandlas som lika mycket värda. 

12. Förslag på vidare forskning    
När vi påbörjade vår studie om att undersöka ensamkommande flyktingbarn fokuserade vi på 

enbart pojkar då de utgjorde en majoritet. Vi hade även i intresse att från början att undersöka 

varför flickor som ensakommande flyktingbarn utgör en minoritet. Detta eftersom att det i 

inledningen framgår enligt Ayotte (2000) att en tredje del av målgruppen ensamkommande 

flyktingbarn som kommer till Västeuropa är flickor. Detta var dock den enda studie som 

berörde ensamkommande flickor så vi valde medvetet att ta bort den. Samtidigt var det en 

omöjlighet för oss att kunna hitta flickor som kunde ställa upp på intervjuer. Därför föreslår 

vi att forskare bör fokusera mer på att studera bakomliggande faktorer till varför flickor utgör 

en minoritet av ensamkommande flyktingbarn, samt varför det inte är lika lätt att rekrytera 

dem på intervjuer.  Hade vi skrivit om detta så hade genusteorin kunna varit en bra 

förklaringsmodell till varför man ser olika på flickor och pojkar. Det hade även varit 

intressant att se om det fanns några likheter och skillnader i hur de uppfattar resan till Sverige 

och hur de hanterar trauman som de genomgår. Vi tror även att uppföljande studier av denna 

målgrupp skulle vara mycket värdefullt, både större studier för att få statistik och mindre 

studier för att vi behöver få veta hur det går för denna målgrupp.   
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14. Bilaga 1- Samtyckeformulär    

Rubrik    

C-uppsats vid Örebro Universitet 2015-2016. Utförs av två studenter som studerar på 

socionomprogrammet, Hassan Sabri & Hiwa Mohammadi.     

Ämne    

Ensamkommande flyktingbarn    

Syfte    

Syftet med vår studie är att skapa en förståelse av hur det kan vara att komma som 

ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Sex unga vuxna män i åldern mellan 18- 25 ska 

intervjuas om deras upplevelser samt erfarenheter av att komma som ensamkommande 

minderårig flyktingbarn.    

    

Frågeställningar    

1. På vilket sätt beskriver deltagarna sina upplevelser och erfarenheter, som det framstår 

i deras berättelser?    

2. Vilka faktorer har betydelse för ensamkommande flyktingbarns välbefinnande, före 

flykten, under flykten och efter ankomsten till Sverige?    

3. Vilken roll spelar etnicitet i välbefinnande hos killar som ensamkommande 

flyktingbarn?    

 

Informerat samtycke    

– Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien.    

– Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.    

– Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.    

– Jag ger mitt samtycke till att intervjun spelas in.    

– Jag ger mitt samtycke till att mina personliga uppgifter avidentifieras, d.v.s. att 

intervjupersonens uppgifter skyddas.    

– Jag ger mitt samtycke till att mitt underlag som framkommer i intervjun enbart används till 

studien.    

………………………..   ………………………..                           ………………………..    

Datum                              Intervjupersonens namnteckning          Namnförtydligande    

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående forskningsperson 

samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har även fått en kopia av 

forskningspersonsinformationen.    

………………     ………………………..   ………………………..    

Datum                         Intervjuarens namnteckning   intervjuares namnförtydligande                   
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15. Bilaga 2- Intervjuguide    

Före flykten    

1. Bakgrundshistoria: Namn, ålder, kön, land, hur länge har denne bott i Sverige? Ålder 

när denne kom till Sverige. Vad gjorde de i deras hemländer? Familj?    

2. Hur upplevde du din situation i hemlandet? Det vill säga, hur hade du det i 

hemlandet? Kan du säga lite mer om det? Du nämnde tidigare att du hade X, kan du 

säga vad som har gjort att du tyckte så?    

3. Beslutfattande gällande flykten? Barnet eller föräldrarna? Hur kände/ upplevde du 

beslutet? Hur har beslutet påverkat ditt mående? Hur reagerade du över beslutet? 

Kände du dig maktlös?    

4. Hur skulle du ha gjort för skillnad, vad hade du önskat att du kunde ändra på?    

Konsekvenser?    

5. Hur mådde du i hemlandet?    

     

Under flykten    

1. Hur upplevde du flykten? Vilka svårigheter/ motståndet fanns det? hur kändes det för 

dig att separera från din familj och utföra den resan ensam?    

2. Hur påverkades ditt mående av resan? Hur mådde du då?    

3. Vilka förväntningar hade du under resan? Vad hade din familj för förväntningar på 

dig?    

4. Ekonomiskfråga- att komma hit kostar pengar, hur mycket spenderade du på resan 

hit? Vem betalar?     

5. Konkreta händelser/situationer.  Kan du beskriva en situation där det påverkat ditt 

mående?     

6. Smugglare- hur framställdes resan av smugglaren och vad har du för uppfattningar 

om det?    

7. Tolkande frågor- byta rollen från att vara styrande eller stödjande?    

8. Kommunikationsfrågor- kontaktmöjligheter med familjen i så fall hur?    

   

Efter ankomsten    

1. Upplevelser och erfarenheter av mottagande här i Sverige- hur upplevde du 

mottagandet? Utveckla svaret? Hur menar du?    

2. Kultur- Hur beskriver du ditt möte med Svenska kulturen? Skiljer det sig från din 

kultur? Hur upplever du den nya kulturen? Vilka svårigheter har du mött?  Om ja eller 

nej, kan du ge konkreta exempel på det? Hur har du påverkat av det?    

3. Individualistisk/kollektivistisk – konkret exempel på hur du upplevt svenska 

kulturen?    

4. Asylprocessen- Hur upplevde du asylprocessen? Asylperioden? Kan du ge exempel 

på hur processen påverkat ditt mående? Vad hade du för uppfattningar om den? Hur 

påverkades ditt mående av migrationsverkets besked, om det är avslag eller beviljad 

uppehållstillstånd? Hur tänker du kring detta?    

5. Sociala nätverk/utanförskap – hur ser ditt sociala nätverk ut gentemot tidigare?    

exempel?   


