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Abstract 
 

The purpose of this study is to increase understanding of how four unaccompanied 
refugees experience their new society and what is being done to facilitate their 
integration in Sweden. To leave and escape a homeland to try to find a better future is 
a decision that every unaccompanied minor refugee has been forced to face, leaving 
his/her comfort zone. This research evaluates the impact of forced migration and the 
coping mechanisms that four unaccompanied minors use as they embark on their 
journey to freedom and a safe haven in Sweden.  

Additionally, this essay examines the host country Sweden, and its availability of 
resources to better facilitate the integration of migrants to Swedish society both at the 
municipal and national level. The focus of this essay is partly on the difficulties these 
youngsters undergo in their home country and the culture shock and pressure to adapt 
they face when living in their new country. Furthermore, by choosing qualitative 
research method for this essay, we examine subtle nuances of the image of 
unaccompanied refugee children, both as a concept and as a denominator that creates 
an identity crisis for them. In this essay semi-structured interviews are utilized to 
collect qualitative data, allowing respondents the time and scope to examine and share 
their sentiments. The researcher who directs the conversation to areas deemed to 
require closer in depth exploration decides the focus of the interview. Analyzing 
stories using the crisis theory and theories about immigration and refugee processes 
we distinguish two distinct denominators, 1. A journey with dramatic consequences, 
such as trauma, frustration, persecution, and, last but not least, ‘separation anxiety’. 2. 
Stress arising from the new culture and pressure for quick adaptation and change.  

Key words; Unaccompanied refugee children, Afghanistan, Social relationships, 
Integration, Language, Trauma 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande 
flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras 
integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är 
ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin 
komfort zon. Denna forskning utvärderar effekterna av påtvingad invandring och de 
copingmekanismer som fyra ensamkommande barn använde när de påbörjar sin resa 
till frihet och en fristad i Sverige.  

Dessutom så undersöker denna uppsats det mottagandelandet Sverige, och tillgången 
till resurser för att underlätta deras integration i det svenska samhället, både på 
kommunal och nationell nivå. Fokus i denna uppsats är delvis på de svårigheter dessa 
ungdomar genomgår i hemlandet och den kulturchock och det tryck att anpassa sig 
som de möter i det nya landet. En kvalitativ forskningsmetod används i denna 
uppsats, som undersöker subtila nyanser av bilden på ensamkommande flyktingbarn. I 
denna uppsats används semi-strukturerade intervjuer för att samla in kvalitativa data, 
vilket gör att de svarande får tid och utrymme att dela sina känslor. Fokus i intervjun 
bestäms av forskaren då det finns områden som bedöms behöva en djupgående 
undersökning. Berättelserna analyseras med hjälp av kristeori och teorier om 
invandrings- och flyktingprocesser som en ämnesteori, och vi skiljer på två olika 
faktorer, 1. Resan bestående av dramatiska konsekvenser, såsom trauma, frustration, 
förföljelse, och sist men inte minst ”separationsångest". 2. Stress till följd av den nya 
kulturen och trycket för snabb anpassning och förändring. 

 

Nyckelbegrepp: Ensamkommande flyktingbarn, Afghanistan, sociala relationer, 
Integration, Språk, Trauma 
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1. Inledning 

Att lämna sitt hemland och vara på flykt på en resa mot en okänd destination är en 
enkel resa. Inte i den bemärkelsen att själva resan är enkel i betydelsen att allt går bra, 
utan att det är en enkel resa för att det inte finns någon hemresa beställd, eller 
åtminstone inte beställd av resenären själv. Det mest påfallande är antalet barn och 
unga under 18 som är på flykt för att söka en bättre framtid. Sverige har ett gott rykte 
gällande mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Sverige som mottagarland för 
ensamkommande flyktingbarn har legat på 1-3 plats i Europa (Brunnberg et al. 2001).    

Under 2000-talet kom fler ensamkommande flyktingbarn än tidigare. År 2003 tog 
regeringen ett beslut och lade ett nytt tilläggsdirektiv gällande hela processen från 
utredning till val av förmyndare och god man. I samband med detta fick gode män 
mer ansvar och kan bestämma över barnets boende och dylikt mer än vad en gode 
man kunde göra innan (ibid).    

Enligt Migrationsverket (2015) har antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn 
ökat de senaste åren. Under 2014 fick 75 % av de asylsökande, då främst från Syrien 
och Eritrea, uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och ungdomar som ansökte om 
asyl i Sverige under 2014 var cirka 7 000 asylsökande och de flesta av dessa kom 
ifrån Syrien och Eritrea. Under 2013 ansökte cirka 4 000 ensamkommande 
flyktingbarn och de flesta kom ifrån Afghanistan och Somalia (Migrationsinfo, 2015). 
Siffrorna visar att under 2014 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat i Sverige 
och att dessa är för det mesta pojkar i åldrarna 13-18 år (Migrationsinfo, 2015).  

Under de senaste åren har de flesta barn som sökt asyl i Sverige varit pojkar mellan 
14-17 år. När de nyanlända barnen flyr till ett nytt land har de problem med 
kommunikationen på grund av bristande språkkunskaper, vilket gör att det nya språket 
förhindrar ensamkommande flyktingbarnen från att komma in i samhället. 

En stor andel av dessa barn kommer från Afghanistan, som är ett land med en lång 
historia av oro, kaos och krig. Först var det Sovjetunions ockupation i början av 80-
talet, sedan olika islamiska styrkor som gjorde grova mänskliga kränkningar, och på 
senare tid Talibanerna, som har förvärrat folkets situation. Afghanistan är ett fattigt 
land och har blivit föremål för många militära angrepp. Terroristattackerna i USA den 
11 september 2001 förändrade situationen i Afghanistan dramatiskt. Frågan om 
mänskliga rättigheter, kvinno- och barnrättigheter har blivit ännu mer aktuell i landet.  

Även om Talibanerna inte sitter i makten längre har de stor influens och stora 
möjligheter att skapa mer oro för vanliga människor (Holmertz, 2015).  

Anledningen till att jag har valt att skriva just om ensamstående flyktingbarn är att 
detta ämne har många beröringspunkter med vår disciplin. Själva termen 
Ensamkommande flyktingbarn tyder ju på en väldigt utsatt målgrupp som är i stort 
behov av omhändertagande då de är minderåriga samt saknar sociala kontakter och 
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stöd från familjen. För att kunna ta hand om denna målgrupp krävs det att många 
myndigheter samverkar med varandra. Men valet av detta ämne kan också motiveras 
med hänsyn till de eventuella negativa sociala och ekonomiska konsekvenser som kan 
uppstå vid bristfälligt socialarbete. Med detta vill jag poängtera att mitt val av 
uppsatsämnet har även en social relevans.    

Vidare kan det tilläggas att uppsatsen belyser det narrativa perspektivet som numera 
blivit ett ofta förekommande tema inom forskning om invandrare (flyktingar) i stort. 
När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen så kommer det narrativa till ett 
tydligt uttryck vid deras berättelser om mötet med lärare, kuratorer och skolsköterskor 
med empati och engagemang, vilket gör att barnen känner sig trygga och beundrade. 
Det är viktigt att barnen får det stöd de behöver i det nya landet (Brunnberg, 
et.al.2011).  

  
1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur ensamkommande flyktingbarn 
upplever det nya samhället och vad de upplever görs för att underlätta deras 
integrering i Sverige. Fokus ligger dels på de svårigheter de hade i fosterlandet och 
dels på de påfrestningar de möter i det nya landet. Vidare är tanken med uppsatsen att 
försöka undersöka bilden av ensamkommande flyktingbarn och hur det skapar en 
identitetsfråga för dessa individer. 

Frågeställningarna är:  

x Vad är de ensamkommande flyktingbarnens/ungdomarnas upplevelser av att 
bo och anpassa sig till ett liv i Sverige? 

x Hur upplever ensamkommande flyktingbarn samhällets insatser gällande 
integrationsprocessen? 

x Vilka hinder respektive resurser upplever ensamkommande flyktingbarn i sin 
integrationsprocess? 

 
1.2. Uppsatsens disposition  

Uppsatsens inledande kapitel består av inledning, syfte och frågeställning. Andra 
kapitlet består av bakgrunden. Här redovisas en rad termer och begrepp som har 
använts i uppsatsen. Andra frågor som tas upp här är hänvisningar till tidigare 
forskning samt koppling till socialt arbete. Nästa avsnitt, kapitel tre, består av studiens 
teoretiska ramverk. Kapitel fyra handlar om den metod och de material som har 
använts i studien. Detta kapitel innehåller även litteratursökningen och de 
avgränsningar som gjorts för att välja ut relevant material för uppsatsen. Kapitel fem 
handlar om presentation av målgruppen samt resultatredovisning och analys av 
studiematerial. Det avslutande kapitlet utgörs av diskussion följd av uppsatsens 
slutsats.  
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1. 3. Begreppsförklaringar 

Användningen av orden ”barn” och ”ungdomar” i denna uppsats innebär att det är 
individer som är unga, d.v.s. under 18 år, ”vuxna” syfta på individer över 18 år. 

Ensamkommande flyktingbarn definieras i denna uppsats som en grupp av barn under 
18 år som kommer till ett nytt land utan föräldrar eller den person som enligt lag har 
det primära ansvaret för barnet (rättslig vårdnadshavare). 

Flykting betyder ”Utlänning som har ansökt om asyl och fått tillstånd att bosätta sig i 
Sverige” (Migrationsverket, 2015).  

Med begreppet ”permanent uppehållstillstånd” (PUT) avses i denna uppsats en 
utländsk medborgare som har fått tillåtelse att bosätta i Sverige permanent och har 
tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid (Migrationsverket, 2015). 

Begreppet ”integration” härstammar från samhällsvetenskaperna och handlar om 
processen som gör att individen ska känna sig delaktig i samhället. Med integrering 
menas i denna uppsats att man sammanför en mindre del till en större helhet. Det är 
en process som leder till att uppnå ett specifikt mål. Processen skall sträva efter 
jämlikhet och förståelse mellan människor i form av kunskap om varandras kultur, 
synsätt och samhälle, vilket gör att alla individer känner sig delaktiga och har en 
fungerande kommunikation i samhället (Länsstyrelsen, 2015). 

Begreppet ”samhälle” kännetecknas av en gruppering av människor som permanent 
bor på en plats och har ett gemensamt intresse, vilka är förenade av den sociala 
relationen i ett socialt nätverk med gemensam kultur och tradition (Länsstyrelsen, 
2015). 
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2. Bakgrund  

I dagens globaliserad värld flyttar fler människor än tidigare från sin hemort och 
migrerar till ett nytt ställe. I Sverige har 17 procent av befolkningen en utländsk 
bakgrund vilket innebär enligt Socialstyrelsen (2009): ”var antingen född i något 
annat land än Sverige (13 procent) eller hade två utlandsfödda föräldrar (4 procent). ” 

2.1. Koppling till socialt arbete  

Under de senaste åren har mängden av ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl 
ökat. Av denna anledning har många myndigheter, i synnerhet socialtjänsten, fått fler 
arbetsuppgifter som gäller denna grupp. Dessa arbetsuppgifter utförs på olika nivåer i 
olika myndigheter. Det kan röra sig om allt från handläggning på migrationsverket till 
de ensamkommande flyktingbarnens HVB (Hem för vård eller boende), och en 
socialarbetare ska möta dem när de anländer i Sverige, samt följer upp fallet. 
Brunnberg et al. (2011). Socialarbetare träffar dessa barn och ungdomar genom hela 
processen, ofta redan när barnen är alldeles nyanlända, rädda och stressade.  

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige har migrationsverket ansvaret för 
att barnet kommer till en kommun. Detta betyder att migrationsverket har det 
övergripande ansvaret för mottagande av barnet men att dessa ska hänvisa vidare det 
till ankomstkommunen som då har en skyldighet att stå för det faktiska bemötandet 
och ansvaret. Inom kommunen har socialnämnden ansvaret för barnets välbefinnande. 
Detta är något som sker via socialtjänsten. Tills dess att barnet beviljats 
uppehållstillstånd finns dem med både inom socialtjänsten men även i 
Migrationsverkets mottagningssystem (Socialstyrelsen, 2013). 

I mötet med ensamkommande flyktingbarn är socialtjänstens viktigaste uppgift att 
ombesörja så att barnen får en god start på sin vistelse i Sverige. Inom socialtjänsten 
handlägger socialsekreterare ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn. 
Backlund et al. (2012) skildrar hur socialsekreterare för ensamkommande 
flyktingbarn arbetar med att utreda, ge information och guida barnen samt följa upp 
genomförandeplaner. Ett annat viktigt område är att bygga en god professionell 
relation till barnen samt föra barnens talan i kontakt med andra aktörer. Att utreda 
barnen blir aktuellt vid flera tillfällen, några av dessa är: då barnet nyligen kommit till 
kommunen, ungdomen beviljas uppehållstillstånd, ungdomen omplaceras, ungdomen 
blir myndig eller om en förälder anländer till Sverige (Backlund et al. 2012). 

Förutom det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn under de senaste åren har 
socialtjänsten även fått en viktig utmaning. Brunnberg et al. (2011) i sin 
forskningsöversikt formulerar denna utmaning på så sätt: 

”Traditionellt brukar man inom den sociala barn och ungdomsvården, när man utgår från ett 
utvecklingsekologiskt synsätt såväl i utredningar som i insatser och uppföljningar av 
insatserna beskriva tre områden. Det är 1) barns behov, 2) föräldrars förmåga, 3) faktorer i 
familj och, i miljö (social-styrelsen). Men det finns även andra dimensioner, inte minst ur en 
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global dimension, som är centrala och som de ensamkommande barnen och forskning om dem 
på ett påtagligt sätt lyfter fram. Det gäller inte bara barns behov utan även barns rättigheter, 
barns delaktighet och barn som aktör.”  (Brunnberg et al. 2011, s. 23-24) 

I och med detta får barns rättighet den status och det värde som skulle garantera 
utövandet av det som bör garanteras dem enligt barnkonventionen. Vidare betonar 
Brunnberg et al. (2011) att det är vanligare för socialtjänsten att tänka på barnens 
bästa och ha barnens behov i centrum (BBIC) när de är inblandade i ett ärende. När 
det gäller ensamkommande flyktingbarn bör detta också vara fallet, 

”Det är framförallt socialtjänstens ansvar att se till att barnen och ungdomarna erbjuds ett 
trygg och säkert boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling 
samt att barnen och ungdomarna får tillgång till lämplig utbildning, den hälso- och sjukvård 
och tandvård de behöver”. (Socialstyrelsen, 2013, s.16) 

Ensamkommande flyktingbarn- unga har samma rättighet och ska få samma chanser 
som andra barn i livet i Sverige (Socialstyrelsen, 2013).  

2.2. Barnens härkomst 

Det är barn och ungdomar som har drabbats mest av den kaotiska situationen i 
Afghanistan. Detta är den största anledningen till att många afghanska familjer väljer 
att skicka sina barn utomlands för att få ett bättre liv i framtiden både för det ensamma 
flyktingbarnet och för familjen som är kvar i landet med hopp att någon vacker dag få 
möjligheten att förena sig med barnet/ ungdomen i Sverige eller i ett tryggt 
Afghanistan. De ensamkommande flyktingbarn som flyr till Sverige hoppas kunna 
hämta sina familjer för en bättre möjlighet och livssituation i framtiden, vilket kan det 
vara en orsak till att barnen flyr ensamma till Sverige (Socialstyrelsen, 2013a).  

Det blir svårt att förstå varför folk lämnar sitt hemland och är på flykt utan att ta 
hänsyn till de världsomvälvande händelserna som har skett efter den 11:e september 
2001. Andra faktorer som kan åberopas är de nya omständigheter som uppstått som 
följder av globaliseringen. Den globala migrationen tycks bero på den ekonomiska 
och resursmässiga klyftan som råder mellan olika länder och områden i världen.  
Socialstyrelsen (2013a) betonar ”politisk instabilitet såsom konflikt och krig, 
fattigdom, resursfördelningen i ett land eller mellan regioner, demografiska 
förhållanden etc.” vilket leder till flykt och migration.   

Gällande just barns migration refererar Socialstyrelsen (2013a) till Eide (2005) och 
betonar ”heterogeniteten i barns berättelser” som förklarar varför barn blir flyktingar 
Med heterogeniteten syftar Eide till det specifika i varje konkret fall. Socialstyrelsen 
(2013a) menar att man får utgå från varje individs bestämda behov och 
förutsättningar, och därmed undvika generaliseringar i mötet med barnen.  Barnen kan 
vara av olika åldrar och mognadsgrader. Vissa kan ha flytt för att undvika rekrytering 
till militären som barnsoldater, vissa för att de är religiöst förtryckta eller etniska 
minoriteter i hemlandet., Ibland är föräldrarna döda eller försvunna. De utgör på intet 
sätt en homogen grupp, vissa kan tillhöra grupper som är fientligt inställda till grupper 
som andra barn tillhör. 
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Alla barn har som nämns ovan sin berättelse och sina skäl till varför de fick lämna sitt 
land. Socialstyrelsen (2013) pekar på att de främsta orsakerna till att barn flyr är att 
krig råder i hemlandet, att minoriteter förföljs och eller att organiserat våld från någon 
grupp praktiseras. Vissa barn flyr också för att undkomma militärtjänst.  Andra 
orsaker som brukar nämnas av barnen som skäl i samband med asylprövningen, är 
möjligheten till skolgång och studier i mottagarlandet samt bättre livsvillkor.  Är 
barnet yngre när hon flyr har ofta föräldrarna varit delaktiga och skickat henne på 
flykt. Är däremot barnet i övre tonåren finns det berättelser som pekar på att barnet 
själv har varit mer aktivt och velat fly. En viktig faktor som nämns av dem är ofta 
chansen till utbildning och arbete. 

 
2.3. Ohälsa och trauma 

Migration är inte lätt. Den medför komplikationer och påfrestningar. Jag kommer i 
detta avsnitt att diskutera de påfrestningar som en immigrant (invandrare) handskas 
med i det nya landet.   

Frågan om hur mycket barnen själva har makt att ta ett beslut eller kunna påverka 
flykten kan variera enligt Socialstyrelsen (2013a). Det viktigaste här är enligt 
Socialstyrelsen, som hänvisar till Stretmo (2013) att ”en majoritet av barnen har varit 
med om flera smärtsamma eller traumatiserande upplevelser innan och under 
flykten.”  

Barn och ungdomar flyr för att söka en trygg plats, möjlighet till utbildning och för en 
bättre framtid. Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 10-11) står olika myndighets- och 
resurspersoner som är involverade i mottagandet av barnen inför en utmaning; Å ena 
sidan får de ”se barnens olika kapaciteter och förutsättningar samtidigt som de å andra 
sidan inte får blunda för den speciella situation de ensamkommande barnen och 
ungdomarna befinner sig i – som minderåriga migranter i ett nytt land, utan sina 
föräldrar och i beroendeställning till andra vuxna.” 

Med referens till Kohli (2007) betonar Socialstyrelsen (2013a) vikten av 
dimensionerna trygghet, tillhörighet och ”succès” (med det sistnämnda menar han att 
de får sina olika behov tillgodosedda). 

”Trygghet ska förstås som om de ensamkommande barnen och 
ungdomarna känner sig skyddade i sitt nya liv eller om de plågas av 
osäkerhet kring sin framtid, smärtsamma minnen etc. Tillhörighet om 
huruvida barnen känner att de får vara delaktiga i sitt nya sammanhang 
och om de ges tillfälle att återuppta kontakten med sina nära och kära 
på andra platser. ”Succès” om huruvida ensamkommande barn och 
ungdomar lyckas med att få permanent uppehållstillstånd, tillägna sig 
en utbildning och skapa sig goda förutsättningar för att leva ett 
fullvärdigt liv”. (Socialstyrelsen, 2013s. 11) 
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Socialstyrelsen (2013a) pekar ut en modell som Kohli (2007) har utvecklat. Modellen 
utgår från: 

”Ett emotionellt engagemang för barn över tid och att barnet erbjuds följande: 

x praktisk assistans – barnets behov för att navigera i ett nytt sammanhang här 
och nu möts upp,  

x terapeutisk omsorg – genom att lyssna till barnets berättelse och hjälpa det att 
hantera svåra minnen kan barnet förena nuet med vad som varit innan,  

x socialt sammanhang – ge barnet stöd till en omstart i en ny social kontext och 
hjälpa barnet att blicka mot framtiden.” (Socialstyrelsen, 2013, s. 12) 

I rapporten från Socialstyrelsen betonas behovet av förtroendefulla relationer mellan 
ensamkommande flyktingbarn och olika professionella i olika myndigheter, och när 
detta förtroende skapas får barnen möjligheten ”att berätta detaljerade och komplexa 
historier om sig och sitt liv. De kommer också att känna större delaktighet och 
uppfatta sig själva som aktörer istället för passiva mottagare av bistånd”. 
Socialstyrelsen (2013a, s.11) 

I Statens offentliga utredningar (SOU) gällande asylsökande ensamkommande barn 
(2011:64) formuleras problematik gällande asylsökande ensamkommande barn enligt 
följande: 

x barnens ålder är oklar 
x problem med anpassning till den nya kulturen 
x bakomliggande trauma och psykisk ohälsa 
x svårigheter att anpassa till adekvat utbildning utifrån barnens kunskapsnivå 

Utifrån mina referenser (ovan men även nedan) till olika rapporter vill jag betona 
vikten av de bakomliggande orsakerna till migrationsprocessen, dvs. det 
sociala/historiska, och samtidig lyfta upp de påfrestningar som ensamkommande 
flyktingbarn kommer att möta i det nya landet. I uppsatsens teoretiska kapitel kommer 
jag att presentera relevanta teorier när det gäller uppsatsens målgrupp.    

 
2.4. Tidigare forskning  

Forskningsrapporter kring asylsökande och deras barn är väldigt omfattande, fast det 
är bristfälligt med forskning inriktad på ensamkommande flyktingbarn. De flesta 
forskningsrapporter fokuserar på flyktingfamiljen i sin helhet, medan 
ensamkommande flyktingbarn inte ges särskilt stort utrymme. I detta kapitel görs ett 
försök trots detta, med stöd av forskningsrapporter, relevanta studier och statistik, att 
kartlägga den tidigare kunskapsbasen som uppsatsen utgår ifrån.  

Ravi (2005) har i sin artikel undersökt omständigheten att ensamkommande 
flyktingbarn är den tysta gruppen i samhället, därför behöver de höras av samhället. 
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Dessa barn måste ha rätt att känna sig trygga att uttrycka sig på bästa sätt i samhället 
eftersom tryggheten är en viktig faktor för dessa barns självtroende och 
självständighet i framtiden, vilket påverkar dem på längre sikt.  

Wigg (2008) visar i sin undersökning av många ensamkommande flyktingbarns 
berättelser att de asylsökande barnen flyttar till ett nytt land för att få ett bättre liv och 
börja om från början. De viktigaste punkter som barnen påpekar i sina berättelser 
handlar om familj, kompisar, skola och livsområden. Fortsättningsvis konstaterar 
Wigg (2008) att en strukturerad och trygg plats för barn och ungdomar bör finnas i 
skola och utbildning. Dessa barn och ungdomar möter lärare, kuratorer och 
skolsköterskor med empati och engagemang, vilket gör att barnen känner sig trygga 
och beundrade. Det är viktigt att barnen får det stöd de behöver i det nya landet.  

Forskningen om ensamkommande flyktingbarn har visat att denna målgrupp lider 
konsekvenserna av traumatiska upplevelser. Men många av dessa individer har inte 
rätt till tillräckligt psykiatrisk hjälp i Sverige under sin asylprocess. Det finns många 
forskare som har larmat om detta problem, bland annat Hacking (2010). Enligt honom 
ska ensamkommande flyktingbarn ha samma medicinska rättigheter som de övriga 
medborgarna. De asylsökande barnen har dock rätt att gå i skolan och få det stöd och 
den omsorg som behövs, men omfattningen och kvaliteten på stöd och omsorg, 
särskilt psukiatrisk, behöver förbättras.  

Det är viktigt att de enskilda medlemsländerna inom EU har större resurser och gör 
det som behövs för att förbättra det asylsökande barnsystemet, eftersom dessa barn är 
utsatta, sårbara och svaga grupper i det nya landet (Norredam et al. 2006).  

Derluyn & Broekaert (2007) har visat att ensamkommande flyktingungdomar 
uppvisar allvarliga eller mycket allvarliga symptom på ångest, depression och 
posttraumatisk stress. Flickor och de som har upplevt många traumatiska händelser 
löper ännu större risk för utveckling av dessa känslomässiga problem. Socialarbetare 
rapporterar också en hög förekomst av interna problem i denna population och de 
rapporterar också allvarliga problem med utagerande beteende hos dessa 
ensamkommande flyktingungdomar. 

För att skydda de ensamkommande flyktingbarnen behöver man ett forum för utifrån 
olika politiska perspektiv att diskutera faktorer som påverkar deras mottagande, 
såsom konflikter mellan barnets välfärd och utlänningslagstiftningen (Pine & 
Drachman, 2005). Undersökningen visar också att det krävs att socialarbetare 
utvecklar mer förståelse för globala frågor, särskilt de som drabbar deras klienter; 
genom transnationell kommunikation med andra socialarbetare, när man arbetar med 
invandrare och flyktingar. 

Det finns studier som visar att miljön har en stor betydelse för ensamkommande 
flyktingbarn som har traumatiserats, och därför är hälsosamtal ett viktigt delelement i 
utvecklingsprocessen. Det som är oerhört viktigt är att socialarbetaren fokuserar mest 
på de nyanlända när dessa kommer till Sverige. Man bör lägga tonvikten på deras 
boendemiljö. Det är viktigt att man fokuserar på de nyanlända så att de kan få den 
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hjälp de behöver (ibid).  

För att ha en hälsosam miljö samt ett friskt asylsökande barn, bör man fokusera mest 
på deras nya familjesituation. Familjeförhållanden påverkar barnens hälsosamma 
utveckling. dvs. att de miljöer som barn placeras i efter flytten är väldigt viktiga, 
skriver Newbigging & Thomas (2011). 

Asylsökande barn och flyktingar står även inför en annan uppsättning utmaningar, 
som inkluderar de emotionella och praktiska frågorna av att leva med nya föräldrar 
och samtidigt med otillfredsställda behov från sitt tidigare liv. Därför är 
omsorgstjänster för dessa barn väldigt viktiga (ibid). 

Keselman (2009) har i sin avhandling studerat hur tolkar som inte är auktoriserade 
inte är kapabla att förmedla precis det som ensamkommande vill berätta. De lämnar ut 
detaljer som kan vara till barnens nackdel. Resultatet har visat att flyktingbarnen tar 
en aktiv roll i sina försök att uppnå ett positivt resultat i deras fall. I detta avseende, 
visar deras vittnesmål att informanterna spelar en framträdande roll (Keselman, 2009). 
Tidigare livsvillkor, sårbarhet, psykosomatiska problem, och minnes- och 
koncentrationssvårigheter kan påverka deras prestanda. Andra faktorer som kan 
ytterligare försvåra för dessa barn är de pragmatiska och språkliga brister, som de 
upplever i ett sammanhang där de saknar kommunikativa medel och inte är fullt 
medvetna om de normer och regler som är relevanta för mötet. Trots dessa 
begränsningar, verkar det som om dessa minderårig försöker axla sin roll som 
asylsökande och informanter aktivt och strategiskt (Keselman, 2009). 

Om vi sammanfattar några gemensamma slutsatser ifrån de ovannämnda studierna, så 
lyder de så här: 

Motiven till flykten  

Motiven till flykten för de ensamkommande flyktingbarnen, enligt studierna, är att 
dessa barn/ungdomar flyr till ett nytt land för att få ett bättre liv och börja om från 
början. Studierna visade tydligt att livet i hemlandet hade blivit outhärdligt. Alla 
klagade över det hårda livet i hemlandet, krig, misär och olika slags utsatthet. Det 
handlar om att de ska känna att de tillhör ett socialt sammanhang och är inte isolerade. 
Som ensamkommande är de inledningsvis isolerade, och de behöver ingå i ett 
meningsfullt sammanhang där de känner tillhörighet så snart som möjligt, Wigg 
(2008).  I avsnittet 2.2. Barnens härkomst tar jag upp mer djupgående om varför barn 
flyr och vilka omgivande faktorer som påverkar att barn och ungdomar lämnar sina 
hemländer. 

Mottagande i det nya landet 

Mottagandet i det nya landet är väldigt viktigt, eftersom dessa barn/ungdomar är en 
utsatt och svag målgrupp i samhället och behöver extra hjälp och omsorg i det nya 
mottagande landet.  I själva verket är ensamkommande flyktingbarn en av de mest 
tysta och utsatta målgrupperna i samhället, därför behöver de bli hörda och sedda av 
samhället. Samtliga studier lyfter fram dessa barns rätt till trygghet i samhället och 
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deras behov av att uttrycka sig fritt. Tryggheten är nämligen en viktig förutsättning för 
att dessa barn/ ungdomar ska nå självtroende och självständighet i framtiden 
(Newbigging & Thomas, 2011). 

Den andra viktiga frågan som understryks av de nämnda studierna är att 
mottagarlandet ska tillgodose dessa flyktingbarnens behov av skolgång och vård och 
omsorg (se Wigg, 2008).  

Vidare betonar studierna (t.ex. Pine & Drachman, 2005) vikten av samarbete mellan 
de myndigheter som är involverade i omhändertagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Det finns nämligen olika direktiv hos olika myndigheter, vilka i 
slutändan, och utifrån de gällande internationella föreskrifterna, bör utgå från barnens 
bästa. Studierna är överens om att man borde skapa ett samordnande forum för alla de 
åtgärder som vidtas för att befrämja barnens integration i det nya samhället.  

Fortsättningsvis visar studierna en gemensam uppfattning om att det krävs att 
socialarbetare blir mer insatta i globala frågor, speciellt när de arbetar med 
utomeuropeiska ensamkommande flyktingbarn (Pine & Drachman, 2005). 

En annan gemensam punkt mellan studierna är fokus på att miljön har en stor 
betydelse för ensamkommande flyktingbarn på grund av deras traumatiserade psyke. 
Därför bör socialarbetarna lägga tonvikten på deras boendemiljö. När det gäller 
flyktingbarnens mentala situation under väntetiden i utlandet så utryckte alla en 
känsla av saknad. Det som kommer till tydligt uttryck i de dokumenterade 
berättelserna/utsagorna är mest avsaknaden av familjen, längtan efter kompisar och 
andra närstående. En god boendesituation kan därför till viss del väga upp saknade av 
familj och vänner, (se t.ex. Newbigging & Thomas, 2011). 

 
Det är viktigt att de enskilda medlemsländerna inom EU har tillräckliga resurser och 
gör vad som behövs för att förbättra systemet för asylsökande barn, eftersom dessa 
barn/ungdomar är en utsatt, sårbar och svag målgrupp i det nya landet, enligt 
studiernas gemensamma mening (se tex Norredam et al. 2006). 

De förhindrande och främjande faktorerna   

Enligt Derluyn & Broekaert (2007) uppvisar ensamkommande flyktingungdomar 
allvarliga symptom på ångest, depression och posttraumatisk stress. De barn som har 
upplevt många traumatiska händelser löper ännu större risk för att utveckla dessa 
mentala störningar. Vidare visar studiernas undersökning att det finns både en hög 
förekomst av interna personliga problem och samspelsproblem hos dessa 
ensamkommande flyktingungdomar. De problemen som uppstår för dessa barn-unga 
är ensamhet, bristande språkkunskap, dålig kommunikation, främmande livssituation 
och avsaknaden av familjen. Alla studierna betonar att familjen och livsmiljön spelar 
en betydande roll för dessa barn/ungdomars hälsa, är livsmiljön otillräcklig kan det på 
lång sikt leda till allvarliga svårigheter/störningar i barnens personliga utveckling.    

Keselmans (2009) studie visar att effekter av de tidigare livsvillkoren, såsom 
sårbarhet, psykosomatiska problem och koncentrationssvårigheter kan, som tidigare 
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noterats, påverka deras prestanda. Fortsättningsvis framhäver studien att andra 
faktorer som kan ytterligare försvåra för dessa barn är den pragmatiska och språkliga 
brist som de upplever i ett sammanhang där de saknar kommunikativa medel och inte 
är fullt medvetna om de normer och regler som är relevanta för möten med andra i det 
nya landet. 

De faktorerna som främjar integrering är tidig språkundervisning och en accepterande 
attityd från samhället. Det är extremt viktigt att man lär sig svenska så fort som 
möjligt, och därför är de förslag nyligen om att införa SFI (svenska för invandrare), 
eller svenska lektioner för barn, redan vid ankomst och innan flyktingar beviljas asyl, 
väl motiverade. 

En annan faktor som kan underlätta integreringen är att barnet får kontakt med ev. 
släktingar i det nya landet. Detta är extremt viktigt för dessa barn, är anhörig 
invandring, att man bör ta tillvara de möjligheter som finns för att få släktingar till 
dessa barn till Sverige, om de finns och om så är möjligt.  

Ytterligare en faktor som kan påverka är att barnet får socialarbetare som har 
tillräcklig tid att ägna sig åt det ensamkommande flyktingbarnet (Keselman, 2009).  
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 3. Teoretisk bakgrund 

Studiens teoretiska bakgrund bygger dels på teorin om invandrings/flyktingprocessen 
och dels på kristeori. Att lämna sitt land, sin familj och sina nära och kära innebär en 
kris. Flykting och migration har tolkats som en kris i en del studier om flyktingfrågor. 
Ett klassiskt tema inom detta område kallas för ”invandringens psykologi”. Ett typiskt 
exempel är Franzén (2001) bok från 80-talet som mer eller mindre har blivit en 
facitbok för experter på detta område. I denna bok kombineras kristeorin med 
flyktingens process. Franzén tillämpar kristeorin inom psykologi på 
landsflyktsprocessen med fyra faser (Chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen 
och nyorienteringsfasen). Hon kallar detta för ”invandringskris”. Med detta menar 
hon ”ett kristillstånd som betingas av den mångfald psykiska processer som sätts 
igång inom en människa när hon passerar en gräns, i syfte att bosätta sig i ett annat 
land”. (Franzén, 2001, s.54) 

Franzén (2001) definierar två olika typer av krisformer vilka kan orsakas av yttre 
påfrestningar och händelser. Den första typen kallas för utvecklingskriser eller 
livskriser och de ingår i våra naturliga livsfaser. Att flytta hemifrån, börja sitt första 
arbete, bli förälder och många sådana moment i livet medför en kris. Den andra 
sortens kris kännetecknas av trauma; en oväntad händelse som drabbar individen.  
Dessa kriser benämner Franzén (2001) som traumatiska kriser. Att byta land och flytta 
till ett nytt land med nytt språk och ny kultur innebär många utmaningar som mer 
eller mindre kan liknar en traumatisk kris.  Enligt Franzén (2001) innebär 
invandring/flykt många förluster. De förluster som ingår i invandringsprocessen är 
större än förlusterna i de flesta andra kristillstånd.   

I det följande gör Franzén (2001) en jämförelse mellan ”vanlig kris” och 
”invandringens kris”. 

  Några utlösande orsaker vid ”vanlig” kris           Utlösande orsaker vid invandringens kris 

Förlust av en eller ett par närstående 
(objektförlust) 

Förlust av nästan alla människor man känt 

Autonomiförlust, t.ex. frihetsberövande eller att 
bli helt beroende av hjälp från andra  

Integritetsförlust, att inte längre få bestämma 
själv i många frågor 

Social skam, att förlora ansiktet, att ohjälpligt 
göra bort sig 

Förlust av språk, skolmeriter, yrkesstatus, 
kontaktnät, lokalkännedom m.m. 
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samhällsförändringar   förlust av det samhälle och det landskap där man 
växt upp 

katastrofer     identitetsförlust, helt eller delvis 

Tabellen är hämtad från Franzén (2001,s.61) 

I samma bana resonerar Nergården (1990, s. 82). Nästan alla flyktingar befinner sig i 
en kris ”[…] oavsett vilket land och vilken bakgrund de kommer ifrån eller vilka 
deras motiv har varit att fly”.   Men det viktigaste enligt Nergården (1990) är att 
flyktingkris (invandringens kris med Franzéns ord) beror på tre faktorer; nämligen 
upplevelse av trauma redan i hemlandet, sättet att lämna hemlandet och sist men inte 
minst hur mötet med det nya samhället och den nya kulturen sker. Enligt 
Nergården(1990) beror ”flyktingkris” på en eller en kombination av all dessa faktorer. 
Flyktingkris indelas i olika faser vilka ges en annorlunda formulering jämfört med hus 
Franzén (2001) beskriver invandringens faser. Vad som kännetecknar Nergårdens 
(1990) beskrivning av de olika faserna mest är att han tar hänsyn till situationen innan 
flykten. Med andra ord börjar krisen redan i hemlandet. Nergården (1990) nämner 
fem faser för flyktingkris vilka är följande:  

1. Katastrof 
2. Flykt 
3. Distans 
4. Konfrontation 
5. Depression/apati 

 
Flykten från hemlandet har ofta en eller många anledningar som för det mesta, enligt 
Nergården har med katastrofen i hemlandet att göra. Det är först där i hemlandet som 
krisen inleds. Detta följs av beslutet om flykt som innebär en resa full av faror och 
rädslor. Som nyanländ i Sverige möter den resande (flyktingen) en känsla av distans 
till katastrofen. För första gången lämnar individen eländet i hemlandet bakom sig 
vilket ger honom/henne nytt hopp för en ny framtid.  Efter en tid kommer dock, enligt 
Nergården (1990), påfrestningar i det nya samhället att visa sig.  

 
Fortsättningsvis nämner författaren några realiteter i det nya samhället, bland annat 
”väntetiden på förläggningen, svårigheter med att ordna bostad och arbete, 
språksvårigheter, mötet med den nya kulturen.”  Det är först nu som livsglädjen eller 
framtidshopp konfronteras av påfrestningar.  Sista fasen, som inte nödvändigtvis 
behöver inträffa, är fasen med depression/apati. Nergården (1990) resonerar att om 
konfrontationsfasen inte bearbetas ordentligt så finns det en risk att individen hamnar 
i en depression eller till och med i ett apatiskt tillstånd. Vid dessa situationer kan allt 
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kännas meningslöst och uppgivet. Nergården betonar att konfrontationsfasen är den 
viktigaste och avgörande fasen i flyktingens liv i det nya landet. Det är först här då 
individen uppmanas att acceptera förlusten av sitt språk, sin kultur och sin bakgrund 
och försöka orientera sig i det nya landet, vilket med Nergårdens ord ” leder till 
integration i det nya landet” (ibid). 

3.1. Migrationens påfrestningar 

Utifrån Nergårdens (1990) beskrivning av migration som process betonas här 
betydelsen av de förhållanden som påverkar processen före, under och efter flykten. 

Med före menas här dels den sociala turbulensen i hemlandet och dels de faktorer 
som berör just individen, närmare bestämt ens ”personlighet, livserfarenhet, kulturell 
bakgrund och skälet till flykten från hemlandet till det nya landet” (Nergården, 1990, 
s. 31)  

Resan till det nya landet innebär nya omständigheter och nya utmaningar som präglar 
migrationen. Hur resan har skett, vilka farhågor har funnits under flykten och 
framförallt hur dramatiskt och smärtsam resan har varit (under). Slutligen finns 
faktorer som inverkar efter flyttningen dvs. i mötet med det nya, dock främmande 
landet. Dessa faktorer enligt Nergården är följande: 

x Omgivningens attityd mot invandraren 

x Assimilationstryck 

x Möjligheten till arbete och försörjning 

x Uppfyllandet av förväntningar 

x Uppskattning som individ 

x Främlingskapskänsla och syndabockskänsla 

Här följer en kort beskrivning av faktorer som påverkar flyktingprocessen i dess sista 
steg dvs. i mötet med det nya landet.  

Omgivningens attityd mot invandraren 

Nergården (1990) tar upp vikten av de rådande attityder och fördomar i det nya 
samhället. I ett samhälle som behärskas av negativa tankar och attityder blir det svårt 
för flyktingen att känna sig sammanhörande med och integrerad i det nya samhället. 
Vidare betonar författaren vikten av ”omgivningens förståelse” för flyktingar, vilken 
underlättar för individen i sin socialiseringsprocess. 

Assimilationstryck 

Frågan är om samhället har ensidiga krav på individen gällande anpassning till nya 
regler och normer utan att ta hänsyn till hennes tidigare erfarenhet. Här skiljer sig 
begreppet assimilation från integration. Assimilation ökar individens påfrestningar 
medan mindre assimilationskrav och istället mer hänsyn till ”individens tidigare 



 15 

språkliga, kulturella och psykologiska bakgrund” underlättar för individen att, istället 
för assimilering, integrerar sig i sitt nya land(ibid).  

Möjligheten till arbete och försörjning 

Här handlar det om möjligheterna för arbete och utbildning i det nya samhället. En 
fråga som bör ställas är om det finns åtgärder och riktlinjer som underlättar för 
individen att komma in i arbetsmarknaden? Flyktingen lämnar sitt hemland på grund 
av de missförhållanden, ofta krig och socioekonomiska svårigheter, som råder där. 
Möjligheter till arbete anges som en viktig faktor för etablering och integrering i det 
nya landet. 

Uppfyllandet av förväntningar 

Att lämna sitt hemland och förvänta sig ett bättre liv är det mest självklara. Men om 
förhållandet och förutsättningar i det nya landet inte tillåter att individen uppfyller 
sina förväntningar så riskerar individen att hamna i kris, följd av psykosociala 
hälsoproblem. 

Uppskattning som individ 

För att kunna utvecklas som individ i det nya landet måste flykting känna att hon/han 
har en positiv attityd från omgivningen bakom sig. Detta underlättar för individen att 
våga vara öppen för nya värderingar vilket är basen för processen integration och 
socialisering. 

Främlingskapskänsla och syndabockskänsla 

Om den sociala och kulturella kontexten tillåter att söka syndabock som i värsta 
scenariot är ” den nya”, då känner individen sig hotad dels av en 
”främlingskapskänsla och dels av ”en isolering och negativ uppfattning om så väl 
samhället som sig själv”. (Nergården, s.35-36) Detta hindrar individen från att satsa 
sin kraft i sin integrationsprocess (ibid). 
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4. Metod och material  

Detta är en empirisk studie där jag har använt mig av en kvalitativ metod med 
halvstrukturerade intervjuer för att försöka skapa en beskrivande bild av fyra 
afghanska ensamkommande flyktingbarn. Med hjälp av en analys av deras 
beskrivningar försöker jag svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Ensamkommande flyktingbarn var det område som jag fokuserade på när jag sökte 
tidigare forskning i form av artiklar/avhandlingar. Eftersom området är brett och 
frågan angående ensamkommande flyktingbarn är internationell, så valde jag mina 
artiklar och avhandlingar både från Sverige och utlandet. Jag försökte ta reda på så 
mycket information som möjligt om ensamkommande flyktingbarn, med störst fokus 
på de barn som hamnar i Sverige, när dessa barn flyr från sitt hemland, samt vilka 
faciliteter de får. Jag ville ta reda på hur dessa barn kommunicerar med andra 
människor i samhället, exempelvis med socialarbetarna, när de lämnar sina länder och 
sina föräldrar, var dessa barn placeras samt vilka stöd deras nya länder erbjuder dem. 
Med hjälp av olika databaser fick jag möjlighet att få fram en del relevant 
information. 

4.1. Min förförståelse 

Inom kvalitativ metod liksom socialt arbete talas om reflexivitet dvs. medvetenhet om 
sin egen roll och sina egna attityder gentemot klienten och målgruppen. Man måste 
vara medveten om att förförståelsen påverkar den som studerar och den som studeras, 
mellan forskaren och studieobjekt alternativt socialarbetaren och målgruppen.  Det är 
möjligt att min egen förförståelse av ämnesområden har påverkat min tolkning, men 
jag har därför försökt vara noga med att se till att mina egna erfarenheter inte har 
påverkat intervjuerna eller tolkningen av intervjuerna på ett begränsande sätt.  

Även om jag kommer från ett annat land (Kurdistan) än målgruppen i denna studie 
(Afghanistan), så finns det en lång rad likheter mellan länderna. Först och främst 
handlar det om det kulturella, närmare bestämt det språk som talas i dessa länder.  En 
annan faktor är det faktum att länderna varit grannar i många år och deras utveckling 
har, på gott och ont, påverkat varandra. För närvarande bor över två miljoner afghaner 
i Iran, både som migranter och flyktingar. Detta har gjort att jag, i likhet med miljoner 
av mina landsmän, från nära håll har följt afghanska flyktingars, ofta utsatta, vardag.  

Jag själv kom som ensamkommande vuxen och har upplevt många av de saker som 
informanterna har upplevt. Jag har erfarit deras problem på resan och haft samma 
erfarenheter av svårigheter vad gäller familj, utbildning och arbete. Men trots denna 
närhet till min målgrupp har jag försökt behålla en viss distans till den genom att vara 
medveten om att denna närhet kan färga min tolkning. 

Min avsikt har nämligen varit att utifrån saklig kunskap nå en konkret bild av 
målgruppen. Men detta innebär inte att min studie har strävat efter en s.k. objektiv 
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kunskap. Som Thurén (2012) skriver, så finns det inte någon objektivitet inom 
samhällsvetenskaperna, men man kan med sin nyfikenhet och förförståelse ersätta 
eventuella fördomar.  

4.2. Forskningsdesign  

4.2.1. Datainsamling 

För insamling av mitt material använde jag mig av halvstrukturerade intervjuer med 
öppna svar. Två intervjuer gjordes på intervjupersonernas modersmål, dari (gammal 
persiska) och två gjordes på svenska. Alla fick information om mitt projekt, samt en 
försäkran om att deras bidrag skulle förbli anonyma. De informerades att de kunde 
avbryta intervjuerna när som helst. Intervjuerna skedde individuellt vid 
universitetsbiblioteket. Den första intervjun tog en timme, medan de andra varade i ca 
30 minuter. Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats. Intervjuerna 
har, i såväl originalspråk som i svensk översättning, visats för de intervjuade.  Som 
analysinstrument används en så kallas ”meningskategorisering”. I analysen används 
direkt citat från intervjuerna för att kunna återspegla och bevara äktheten i 
informanternas utsagor.   

4.2.2. Urval av litteratur  

För att välja litteraturer till min studie använde jag databaser som var tillgängliga på 
Högskolan i Halmstad. Databaser som jag har använt är Scopus, Google Scholar samt 
Högskolan i Halmstads tjänst Summon som ger tillgång till många 
artiklar/avhandlingar. Denna tjänst ger samtidigt möjlighet att söka igenom merparten 
av bibliotekets resurser. 

Det finns andra databaser som jag sökte i för att hitta relevanta artiklarna/ 
avhandlingar. Slutligen kom jag till insikt om att de databaser som nämndes ovan var 
mer relevanta att söka på inom mitt område. . För att kunna välja artiklar och 
avhandlingar valde jag dessa sökord och sökordskombinationer:  

Unaccompanied asylum seekers 
Asylsökandebarn 
Refugee children  
“Flyktingbarn” 
Unaccompanied refugee children  
Asylum seeking children in Sweden 

Flyktingbarn 
Ensamkommande barn 

  
Andra faktorer som låg till grund för urvalet var artiklarnas språk (engelska), deras 
publicerings år (2005- framåt) samt att de var vetenskapliga och hade genomgått 
vetenskaplig kvalitetsgranskning.   
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Utifrån flera hundra träffar valde jag de artiklar som utifrån rubrikerna låg närmast 
mitt ämne för att sedan välja de som bäst passade min studie utifrån kriteriet att de 
hade granskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller kvalitetsgranskats på 
annat sätt. De artiklar som valdes var de som var mer inriktade på socialt arbete eller 
producerade av relevanta myndigheter. Jag hade också mina frågeställningar i 
uppsatsen i åtanke då jag läste artiklarna och om artiklarna hade information som 
kunde ge svar på dessa. 

4.2.3. Urval av intervjupersoner 

Deltagarna i denna studie består av fyra afghanska ungdomar som kom till Sverige 
som ensamkommande flyktingbarn och har varit bosatta här sedan 2009-2013. 
Samtliga är pojkar. Från början tog jag kontakt med åtta personer (med hjälp av en 
afghansk förening i området) med en förfrågan om att delta som informanter i min 
undersökning. Fyra personer tackade ja och ville ställa upp för intervju. Resten ville 
av olika anledningar inte delta i projektet.  
 
4.2.4. Urvalskriterium  

Min studie riktade in sig på ungdomar som var över 18 år. Samtliga är pojkar som 
kom som tonåringar men var vid intervjutillfället 18-22 år, hade kommit till Sverige 
som ensamkommande flyktingbarn och hade vistats i Sverige minst ett år och max sju 
år. Detta urval gjordes för att de under perioden ska de ha hunnit lära sig språket samt 
hunnit få möjlighet att börja integrera sig i det svenska samhället.   
 
4.3. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet eller pålitlighet (Denscombe, 2009; 
Kvale, 1997). För att studera om ett ämne och nå en hög reliabilitet, krävs att studiens 
data är tillförlitliga och studien kan reproduceras av andra intervjuare (Bryman, 2011; 
Elofsson, 2005). Studiens resultat har påverkats av relationen mellan 
intervjupersonerna och intervjuare. Det gemensamma språket bidrog till ett empiriskt 
material av stor trovärdighet. Man kan anta att andra forskare med andra 
språkförutsättningar inte hade kunnat nå den typen av relation som krävs för att få ta 
del av den framtagna informationen. Fortsättningsvis går det utifrån denna studies 
resultat inte att homogenisera ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Dock har 
tidigare studie genomförts under andra förhållanden, med andra intervjupersoner och 
under andra förutsättningar med resultat som kan stärka denna studies slutsatser och 
resultat. Utifrån detta kan det följaktligen anses att studiens reliabilitet är god (Kvale 
& Brinkmann, 2009).  

Validitet i en studie mäter att forskaren har mätt det som var avsett att mätas och 
lyckats undersöka forskningsstudiens syfte (Elofsson & Larsson 2005). Forskaren 
genomför en ständig kontroll, där han/hon ifrågasätter det som har framkommit under 
arbetets gång och kontrollerar om forskningsstudien är välgrundad och kopplad till 
syftet. I min uppsats betyder validitet att jag har undersökt det som jag önskade 
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undersöka och inget annat (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har försökt att producera 
kunskap som är till nytta samt att minimera eventuella konsekvenser för mina 
intervjupersoner. Under min planering av arbetet har jag ständigt tänkt på 
trovärdigheten hos mina respondenter och genom att ifrågasätta deras berättelser har 
jag försökt att få en så välgrundad och försvarlig information som möjligt (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Under intervjun har jag informerat om att de inte var tvungen att besvara frågor som 
kändes obekväma. D.v.s. att respondenter informerades om att intervjun är frivillig 
och när som helst under intervju kunde de välja att avbryta. Efter intervjun fick 
intervjupersoner möjlighet att se texten eller lyssna på vilka delar jag kommer att 
använda i min studie, varvid informanter fick möjlighet att ta bort eller ändra på något 
om de tyckte att jag har misstolkat dem.  

Jag fick flera gånger se över frågornas utformning för att verkligen vara säker på att 
de skulle få fram det som jag ämnade fråga om och önskade veta. Vid 
transkriberingen av mitt empiriska material, trots att det används direkta citat från 
intervjuerna för att återspegla och bevara äktheten i informanternas berättelser, valde 
jag att korrigera talspråket till skriftspråk. Genom att lyssna till intervjuerna flera 
gånger försökte jag säkerställa mig om en så korrekt översättning som möjligt.   

Larsson (2005) skriver om naturalistisk generalisering i sin bok, vilket betyder tyst 
kunskap som blir verbaliserad kunskap genom att jämföra teori med den egna 
empirin. I denna uppsats både bekräftas och emotsägs min tidigare uppfattning om 
hur ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kan uppleva sitt förhållande att vara 
tvingad att fly. Fortsättningsvis skriver Larsson (2005) att kvalitativ forskning utgår 
från ett mindre urval, vilka inskränker möjligheterna för resultatets generaliserbarhet. 
Syftet med studien var att belysa fenomenet genom att skriva om ensamkommande 
flyktingbarns erfarenheter, något som innebär att möjligheter till generalisering beror 
på resultatets rimlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Dock bör resultaten 
belysa situationen för afghanska flyktingbarn i någon utsträckning, även om det är 
möjligt att andra barn från Afghanistan eller från andra kulturer har annorlunda 
upplevelser. 

4.4. Etiska ställningstaganden 

Tanken bakom det etiska ställningstagandet var att intervjupersonerna ska känna sig 
säkra och bekväma. Prioriteten var med informanter över 18 år samt ensamkommande 
flyktingbarn som kom till Sverige när de var i åldern 12-17 år.   

Innan intervju inspelningen, meddelade jag dem att deras svar kommer att behandlas 
med sekretess och med anonymitet. Inför intervjun fick intervjupersonerna (var och 
en) en genomgång av de olika etiska riktlinjer som jag utgår ifrån. 

4.4.1. Informerat samtycke och konfidentialitet 

Inför intervjun har jag informerat intervjupersonerna (både muntligt och skriftligt) 
om att intervjun är frivillig och de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Detta 
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gjorde jag med hjälp av ett informationsbrev med blankett för informerat samtycke, 
och alla intervjupersoner har skrivit under och accepterat att frivilligt att delta i 
studien. Efter intervjun fick de möjlighet att se eller lyssna på de delar som jag 
kommer att använda i min studie, varvid intervjupersonerna fick möjlighet att ta bort 
eller ändra på något om de tyckte att jag hade misstolkat dem.  

Konfidentialitet i ett forskningssammanhang betyder att alla data som samlas in 
behandlas med sekretess och anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2008). Detta innebär 
att intervjupersonerna inte kommer att avslöjas. Namn och andra personliga saker har 
ändrats. Detta efter att de har informerats skriftligt samt muntligt att uppgifterna som 
framställs vid analys och resultat sammanställning hanteras konfidentiellt och 
användas i min uppsats för forskningsändamål och inget annat. 

4.5. Analysverktyg 

När det gäller datainsamlingsmetod refererar Larsson (2005) till Kvale (1997:170f) 
som klassificerar fem olika analysstrategier. Nämligen: meningskoncentrering, 
meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning och ad hoc. 

Jag har använt mig av ”meningskategorisering” som instrument för att dela in och 
analysera intervjumaterialet på ett lämpligt sätt. Detta innebär att jag har bildat olika 
kategorier utifrån informanternas utsagor. Enligt Larsson (2005) kan uttalanden t.ex. 
från barndomen reduceras till kategorierna traumatisk respektive positiv uppväxt. 
Fortsättningsvis skriver Larsson (2005) att meningskategorisering har en fördel i och 
med att den reducerar informationsinnehållet till mer överskådliga beskrivningar av 
data, exempelvis i figurer eller tabeller. Min förförståelse och tidigare erfarenhet har 
spelat en viss roll gällande tolkning av materialet, men samtidigt kan detta ha bidragit 
till att mina reflektioner fungerat som ett instrument i själva förståelseprocessen. 
Enligt Denscombe (2009) har forskarens ”jag” en stor betydelse vid kvalitativa studier 
som författare till materialet.  

I min undersökning innebär detta att de nedskrivna intervjuerna har lästs noggrant, 
innan en del nyckelord har hämtats ur dem. Därefter har jag försökt kategorisera 
nyckelorden för att bygga upp övergripande kategorier. Sedan har empirin tolkats 
utifrån den tidigare forskning och teoretiska bakgrunden. 
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5. Resultat och analys av empiri 

I detta kapitel kommer jag att presentera intervjupersonerna och därefter kommer jag 
att redovisa min empirianalys. 

5.1. Presentation av intervjupersonerna 

De intervjuade är fyra personer som kom till Sverige som ensamkommande 
flyktingbarn för några år sedan. Samtliga var över 18 år när intervjun gjordes.  

Alla fyra informanter hade permanent uppehållstillstånd (PUT). Mina intervjuer med 
både Reza och Mustafa var på svenska medan med Ali och Hassan var på språket Dari 
(gamla persiska). Namnen är fingerade.  

Reza: 18 år, från Afghanistan, har bott i Sverige sedan 2008.  

Mustafa: 19 år gammal, från Afghanistan, varit i Sverige sedan 2009.  

Ali: 20 år, från Afghanistan, varit i Sverige sedan 2011.  

Hassan: 19 år gammal, från Afghanistan, bosatt i Sverige sedan 2013.  

5.2. Upplägg av analys 

Som tidigare nämnts har jag bildat olika kategorier utifrån informanternas utsagor, 
vilka bygger på ett antal nyckelord som härstammar från intervjuerna. 
Analyskategorierna är följande:  

¾ Trauma och separation  
¾ Första intrycket av Sverige 
¾ Omgivningens attityder mot flyktingar; ensamhet, depression och 

konflikt med nya samhället 
¾ Uppfyllandet av förväntningar och språkets roll  
¾ Möjligheten till arbete och försörjning (Framtidsförhoppningar) 
¾ Integrering och delaktighet 

5.2.1. Trauma och separation 

Samtliga intervjupersoner hade upplevt traumatiska händelser, dels i hemlandet och 
dels under resan till det nya landet. Bland dessa upplevelser ingick separation, flykt, 
ängslan, familjesplittring och utsatthet under barndomen.  

Reza 18 år, hade efter att han erhållit uppehållstillståndet träffat sin familj bara en 
gång i Iran. Han längtar efter sin mamma och sin 10-åriga lillasyster. Han hade många 
gånger försökt att hämta sin familj till Sverige, men familjen hade inte fått tillstånd. 
Därför kände Reza sig ensam i Sverige och hans största problem var hans familj som 
var kvar i hemlandet, ansåg han. Enligt Reza hade familjen det väldigt svårt i 
Afghanistan, på grund av krig och otrygghet. Reza tänkte hela tiden på sin familj, 
deras situation och livet i det otrygga landet.  
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  ” … alltså, på grund av massa problem som finns i våra länder, … men jag bodde aldrig i 
Afghanistan, men a… jag vet det finns massa krig där, och jag och min familj bodde i Iran, 
men ändå hade vi det inte så bra, så jag åkte därifrån på grund av att vi hade ingen 
legitimation eller någonting som kan bevisa att vi kan bo där och sådant, därför flydde jag hit 
för ett bättre liv, men jag känner mig ensam och jag behöver min familj här…”(R) 

Mustafa, en 19-årig studerande, berättade att han var en ambitiös och målinriktad 
pojke som läste till byggnadsingenjör. Enligt Mustafas utsagor hade han rest en del 
och samlat många erfarenheter på sig. Fortsättningsvis berättade han att han var en 
social pojke som skulle fortsätta läsa vidare. Han var 12 år gammal när han flydde till 
Sverige och han tror att hans ålder var en fördel för honom att lättare kunna komma in 
i samhället, han lärde sig språket snabbare och han har nuförtiden en bra framtidstro. 
Samtidigt känner Mustafa sig ensam i Sverige och tycker att trots att han är en social 
människa har han ändå svårt att fylla saknaden efter familjen. 

”… om jag är ärligt, trivs jag inte i Sverige, de är kalla, jag är själv en social människa, jag 
gillar att umgås med folk och prata som jag var i Afghanistan, i Iran, jag pratade med 
grannar och kompisar, här är det inte så, de grannarna känner inte varandra, dålig 
kommunikation, de säger inte ens hej, alla sitter ensamma i bussen, alla är för sig själva och 
Sverige har en befolkning av 10 miljoner, och först i raden att ta sitt liv, eller självmord. I 
statistiken, det finns massa depression här, alla bor ensam…”(M) 

Ali var 20 år gammal med många drömmar och planer, han ville utbilda sig och skaffa 
ett jobb för att försörja både sig själv och sin familj som fortfarande bodde i 
Afghanistan och inte hade någon bra ekonomi.  

” … det är bra, med inte så mycket, jag är ensam och ingen familj, det är svårt utan familj, 
jag behöver mer hjälp med att komma i gång i samhället och integrera mer i samhället. Jag 
har kontaktat mycket med psykologer, men det hjälpte inte, mitt problem är min familj. Alla 
barn behöver sin familj. Sociala myndigheter eller migrationsverket hjälper inte mig med att 
min familj ska komma till Sverige.  Jag trivs inte så mycket. Oavsett vad man gör, jobbar eller 
studerar eller vad som helst, är jag fortfarande invandrare, och vi kommer aldrig bli svensk. 
Det känns inte så bra för mig…(A) 

Enligt Ali var han 16 år när han flydde till Sverige och separerades från familjen. Han 
kände sig fortfarande ensam och längtade efter sin familj. Hans största problem var 
familjen, sedan funderade han på språket och jobbet i Sverige. Han läste SFI (svenska 
för invandrare) samt praktiserade via skolan. Enligt Ali var det väldigt svårt att 
anpassa sig till det svenska samhället på grund av språket och kulturkrockar.  

Hassan, en 19-årig pojke, fokuserade på att skaffa sig en bra utbildning. Han lämnade 
sin familj när han var 17 år gammal, och nu kände han sig ensam, trött och 
deprimerad.  

”… egentligen fick majoriteten av de ensamkommande unga depression. Det är en väldigt stor 
chock, förtryck på oss, i ett nytt land, ensamma och har inga kompisar och familj. De små 
områden som migrationsverket eller socialsekreteraren skickar oss, är väldigt små byar, och 
folket som bor där har inte bra kunskap och erfarenhet av oss som nyanlända, därför krockar 
allting med varandra, bland annat kultur, språk, religion osv…”(H) 
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Citatet handlar om Alis ensamhet och hans dåliga situation i samhället. Han hävdade 
att ensamhet var en orsak till att han kände sig orolig.  I avsaknad av sin familj och 
sina kompisar riskerade han depression, ansåg han.   

5.2.2. Första intrycket av Sverige 

Gällande det första intrycket av det nya landet hade intervjupersonerna olika 
synpunkter och intryck.  

Rezas första intryck av det svenska samhället handlade om folket. Han märkte att 
folket i Sverige var väldigt snälla och lugna. Vidare tyckte han att polisen var väldigt 
hjälpsam, artig och visade respekt. 

”… alltså… jag hamnade många andra länder men ändå kom jag till Sverige… jag 
skulle åka vidare sen till annat land, med slutligen har jag bestämt att åka till Sverige… 
alltså… jag tänkte bara någonstans jag trivs om, kunna få den mänskligheten, och 
rättigheten… det var faktiskt den som jag längtade efter… i första intryck var beteende 
av polisen, människors bidragande reaktion vid frågan var väldigt lockande… ”(R) 

När Reza slutligen bestämde sig för att åka till Sverige, innebär det inte att Reza har 
tidigare vetskap om Sverige. I citatet berättade Reza att målet med resan var att skapa 
möjligheten att bo någonstans som han trivdes med.  

Mustafas första intryck handlade om jämförelse mellan afghaner och de svenskarna 
gällande deras beteende i samhället. Han berättar om de olikheter som fanns mellan 
svenskarnas och afghanernas beteenden.  

”… den första intryck för alla som kommer ensam till ett nytt land som Sverige, är väldigt 
svårt, speciellt vi afghaner, vi kommer från ett land med krig över 40-50 år, och när vi kommer 
hit, här Svenskarna är väldigt lugna, de har mycket tålamod, och vi är inte så lugna, vi bara 
hoppa hit och dit och vi skapar bara problem, de flesta Afghaner som kommer hit de skapar 
massa problem med personalen på HVB, Boende, alltså det blir kulturkrock…”(M) 

Gällande Mustafas åsikter om det första intrycket av Sverige tyckte han att svenskarna 
var väldigt lugna och snälla medan afghanerna inte var så, eftersom de 
ensamkommande flyktingbarnen kom från ett land i krig. Detta har, enligt Mustafa, 
gjort att flyktingbarn/ungdomar från Afghanistan beter sig rastlöst.   

För Ali som 15-årig pojke var hälsovården ett väldigt viktigt första intryck. 

”… jag märkte att folk var jättelugna och snälla, med blont hår. (A) 

”… det var intressant för mig… handläggare, läkare, medicin och blodprov var väldigt bra. 
De testade allting för min hälsa, och det var väldigt viktig för mig… de brydde sig 
mycket…”(A) 

Den viktigaste punkten för Ali var hälsovården, viket var väldigt intressant för honom. 
Han tyckte att Sverige var ett av de bäste länder och brydde sig om människors hälsa 
och det var hans första intryck i det nya landet.  

Däremot hade Hassan pessimistiska tankar kring första intryck av Sverige. Han ansåg 
att det nya landet var väldigt tyst och folket inte brukade prata med varandra. Hassan 
hävdade att han var en social människa som var hela tiden omkring folk, men här i 
Sverige kände han sig ensam och deprimerad.  
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”… det var helt negativa intryck, När jag kom till Sverige märkte jag att det landet är väldigt 
tyst och ingen som pratar med varandra, Jag var en social människa och hela tiden var jag 
intill folk, därför kände jag mig ensam och deprimerad… (tyst)… jag märkte direkt att jag blir 
ensam… (tyst)… det var en negativ chock…!”(H) 

Sammanfattningsvis blev det under intervjuerna tydligt att fast de överlag hade varit 
nöjda med det första mottagandet, och med tillgången till sjukvård, kände samtliga 
intervjupersonerna, förutom Mustafa sig, ensamma. Alla intervjupersonerna förutom 
Mustafa saknade den kommunikationen som de hade i sitt hemland. Anledningen att 
Mustafa inte hade negativa känslor gällande ensamhet berodde på hans ålder, ansåg 
han. Mustafa var enbart 12 år när han kom till Sverige, därför var det lättare för 
honom att anpassa sig till det nya samhället och kommunicera snabbare med andra 
människor i det svenska samhället, tyckte han. 

5.2.3. Omgivningens attityder mot flyktingar; ensamhet, depression och konflikt 
med nya samhället 

För alla intervjupersoner var den första perioden i Sverige mer eller mindre präglad av 
psykiska lidanden såsom ångest, depression, irritation, nedstämdhet, oro, och 
rastlöshet. Här ger jag mer utrymme till direktcitat från berättelserna dels för att de är 
viktiga och dels för att läsaren kan spåra därigenom de subtila nyanserna i mina 
intervjupersoners berättelser. 

Mina intervjupersoner blev förföljda, arresterade och upplevde väldigt svåra 
situationer både före och under resan till Sverige. I många år blev de tvungna att leva 
olagligt i Iran under svåra förhållanden, eftersom de inte hade rätt till 
uppehållstillstånd i Iran, vilket gjorde att de valde den farliga vägen att komma 
oplanerat till Sverige.  

Samtliga intervjupersoner uppgav att de var medvetna om de sociala förändringarna 
som skedde under ungdomstiden, samt att de deltog aktivt i dessa förändringar. Bland 
annat var kriget i Afghanistan ofta omnämnt i deras berättelser. Det visade sig att 
samtliga hade antingen blivit påverkade av familjemedlemmarnas liv eller hade själva 
upplevt och bevittnat andras elände, skador och missöden. 

Omgivningens attityder mot flyktingar skiljer sig från individ till individ, och detta 
beroende på människornas situation och samhällets förebild av flyktingar i allmänt. 
När det gäller intervjupersonernas upplevelser av omgivningen, så ansåg de att 
svenskarnas uppfattningar om flyktingar inte var enhetliga. Denna olikhet berodde på 
vars och ens sociala kontakter, livsvillkor och eventuella fördomar.  

Gällande Rezas berättelse angående konflikter med det nya samhället, misstro och 
depression, ansåg han att han kände sig utanför och inte delaktig. Reza tyckte att 
somliga beter sig dåligt mot invandrare och ensamkommande flyktingbarn. Med 
somliga syftade han både till vissa svenskar i allmänhet, personal på boendet och folk 
i socialtjänsten.  Allt detta gjorde att Reza som flyktingar i Sverige kände sig t.o.m. 
hotade och upplevde en känsla av främlingskap och utsatthet. Fortsättningsvis 
berättade Reza att vissa svenskarna tror att alla de sociala problem som finns i 
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Sverige, har uppstår p.g.a. oss flyktingar. Men Reza ansåg att man inte får se 
flyktingar som en homogen kollektiv.  

”… men de svenska ser alla invandrare på samma sätt, de svenskarna tror att alla invandrare 
är samma sak, men det är inte så. I hela världen finnsdåliga människor, och bra 
människor”(R) 

Ett annat exempel på de konflikter som uppstår i det nya samhället och omgivningens 
attityder mot flyktingar, handlar om Rezas egna upplevelser: 

”… … de svenskarna ska inte tänka att om en av invandrare har gjort ett brott, alla andra 
invandrare göra samma sak (skrattar).  Då tycker jag att det inte är bra. Inte alla svenska men 
de flesta tänker på det sättet. Jag är säljare när jag knackar på dörren känner jag så. När de 
öppnar dörren, de öppnar fönstret och säger ”ingen svartskalle” och stänger dörren…”(R) 

Enligt Rezas utsagor gällande sitt arbete som säljare betedde vissa människor sig 
dåligt, vilket ledde till att han kände oro och kände sig ilsken, sade han. 

Flera konstaterade att de gillade de fritidsaktiviteter som anordnades för dem, men 
skulle ha föredragit att dessa gav dem en chans att umgås med svenskar, som hade 
underlättat deras integration, även om de uppskattade tillfället att umgås och skapa 
band med andra flyktingar. Dessa aktiviteter var ett sätt att införliva sig i det nya 
samhällets vardag och minska konflikterna som kunde uppstå., 

Hassan tror att det finns en tydlig skillnad mellan kommunala och privata boenden. 
Enligt hans berättelse var personalens beteende på det kommunala boendet dåligt.  

”… jag var i ett kommunal boende som var väldigt dålig. Personalen gav dåligt stöd och 
tjänst och brydde sig inte så mycket om oss som nyanlända och ensamma barn och ungdomar, 
de tänkte bara på sin lön och rutinerna som de hade. Det fanns stor skillnad mellan oss som 
invandrare och de svenskar som placerades på boendet och hade problem men familj eller 
samhället...”(H)  

Reza sökte hjälp en gång men var missnöjd och avbröt behandlingen.  

”… jag placerades på en psykisk skola, de som hade psykiska problem, men jag var inte sjuk, 
Jag behövde bara min familj, jag var bara 14 år! Därför vägrade jag att gå till en sådan 
skola. Jag pratade med psykolog om att det bara var familjen som var mitt problem…”(R) 

Ali var medveten om sin känsla av oro och depression och resonerar kring orsakerna 
till detta som ensamhet samt förlusten av familj och vänner. 

”… jag upplever att Sverige kommer bli sämre i framtiden, jag märker att sociala kontakter är 
på låg nivå. Mitt största problem är ensamhet, man kan inte kontakta svenskar. Jag försökte 
hämta min familj men det gick inte…”(A) 

Citatet handlar om Alis utsagor gällande känsla av oro och depression. Återigen 
berättar han om samhällets bristande kommunikation, att sociala kontakter i samhället 
var fåtaliga vilket ledde till ensamhet. Enligt Ali, kan bara familjens ankomst lindra 
hans problem. 

Hassan kände sig väldigt ensam och hade svårt att kommunicera med andra 
människor. När han kom till Sverige märkte han att familjen har en stor betydelse för 
honom, vilket fick honom att försöka hämta sin familj hit till Sverige.  



 26 

”… när jag kom till Sverige märkte jag direkt att jag saknar min familj och jag kan inte leva 
utan dem i lugn och ro, därför kände jag mig ensam och kunde inte kommunicera med andra 
människor. Nu blev jag lite van vid ensamheten i Sverige …”(H) 

Gemensamt för nästan alla de intervjuade var att de uttalade sig delvis skeptiskt och 
pessimistiskt när det blev tal om professionell hjälp, förutom Mustafa som uttalade sig 
mer optimistiskt. Han sade att det kunde bero på att han var 12 år när han kom till 
Sverige. 

5.2.4. Uppfyllandet av förväntningar och språkets roll 

Språk och utbildning hade en avgörande roll på alla intervjupersonernas 
kommunikation och deras sociala nätverk. För att uppfylla sina förväntningar och 
uppnå sina mål i livet, trodde alla informanter att bra språkkunskap och utbildning var 
viktiga.  

Just socialt nätverk, språk och utbildning blev räddningen för Mustafa i Sverige.  
Enligt hans utsagor hjälpte utbildningen honom att uppnå sina mål och förstärka sina 
band med medmänniskor i samhället. Detta ledde till att han kände sig lycklig och 
framgångsrik. 

”… jag älskar att plugga och läsa och mitt önskemål är att jag bli byggnadsingenjör, det som 
jag läser nu, så min familj eller vi har bra ekonomi. Jag är medveten att landet där jag kan 
uppnå mina önskemål och uppnå mina drömmar är Sverige, därför fokuserar jag på min 
utbildning samt förstärker mina sociala nätverk och kommunicerar med andra människor i 
samhället… ”(M)  

Reza bestämde sig för att satsa på en utbildning eller ett arbete för att kunna 
hjälpa både sig själv och sin familj. 

”… jag tror att språket är som en nyckel för att komma in i svenska samhället… (R) 

… jag har planer att lära mig språket väl, läsa vidare på universitet och hitta ett fast 
jobb, det är min plan för närvarande…(tyst)…(R) 

”… jag har bara en syster och mamman som inte bor här... och det är en förbindelse 
som är väldigt viktig för mig…”(R)  

För Ali gäller nästan samma sak som andra. Han har planer för sin framtid och 
vill utbilda sig, skaffa ett bra arbete och hämta sin familj till Sverige. Enligt Ali, 
är språket dörren till en ny värld. Med språket kommer man lättare in i 
samhället.  

”… jag vill leva livet i fred, lär mig språket flytande och utbilda mig i framtiden, samtidigt 
jobba för att försörja både mig och min familj… jag vill ha ett normalt liv i framtiden…” (A) 
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Gällande uppfyllandet av förväntningar och språkets roll ansåg Hassan att för att 
kunna vara en del av samhälle samt ha en påverkande roll i framtiden bör man lära sig 
språket på ett bra sätt som främjade ens möjligheter att utbilda sig. Enligt Hassans 
berättelser, för att man ska uppnå sina mål bör man kämpa hårt och studera dubbelt så 
mycket som andra.  

”Det bästa var skolan när jag behövde i början, eftersom jag var ambitiös att läsa vidare i det 
nya landet, därför började jag från SFI nivå (Svenska för invandrare)... de lärarna försökte 
lära oss språket väl och uppmuntrade oss att läsa på framkommande steg, gymnasiet 
osv…”(H) 

”Om man vill kan man utveckla sig på bra sätt i Sverige, behöver man bara kämpa lite extra 
än andra... ”(H) 
 

Samtliga intervjupersoner, som noterat ovan, uppgav att de var medvetna om det som 
hade skett under ungdomstiden. Detta påverkade deras attityder till framtiden och 
hoppet för et bättre liv. Bland annat talade de om kriget i Afghanistan. Det visade sig 
att samtliga hade antingen blivit påverkade av familjemedlemmarnas missöden eller 
hade själva upplevt och bevittnat andras elände, skador och missöden. Av detta skäl 
var de angelägna om att skapa något bättre nu. 

 
 
5.2.5. Möjligheten till arbete och försörjning (framtidsförhoppningar)  

Alla informanter hade liknande åsikter om livet i Sverige. Gällande alla 
intervjupersonernas berättelser fanns det en möjlighet för dem att skaffa sig ett bra 
arbete. Det enda som behövdes för att förverkliga sina drömmar eller bli en 
framgångsrik människa i det nya samhället, var att försöka lära sig svenska på bästa 
möjliga sätt och att utbilda sig. Alla de intervjuade beskrev och betraktade 
utbildningen och språket som nyckeln till en ljus framtid.  

Reza trodde att man behöver kämpa för att uppnå sina drömmar. 

”… Jag vill bli pilot! Jobba hårt, hämta min familj! Bli rik, och få inga pengar från socialen 
och slippa dem! Gifta mig, och skaffa barn! Mitt liv ska bli normalt. Just nu är mitt liv inte 
normalt…”(R) 

Enligt Rezas utsagor gällande framtidsförhoppningar och strävan efter ett normalt liv 
var han en målinriktad ung man som kämpade hårt för att uppnå sina mål. 
Fortsättningsvis tyckte han att hans dröm var förknippad med sin familj, vilket gör att 
hans familj kommer att spela en stor roll i hans planer tills han uppnår sina mål i 
framtid. 

”… jag rekommenderar att de läser vidare, och utbildar sig, börjar plugga och har ett bra 
laganda, för Afghanistan behöver oss, vi måste ha bra utbildning, nu bestämmer de 
främlingarna över landet, och inte Afghaner själva. Vi som ungdomar behöver åka ditt och 
fixa landet, annars blir det värre och värre i framtiden…”(M) 

Gällande strävan efter ett normalt liv, ansåg Mustafa detsamma som de andra 
intervjupersonerna. För att ha ett normalt liv behöver man ha ett tydligt och specifikt 
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mål, kämpa hårt, lära sig språket och utbilda sig, trodde Mustafa. Citatet visar vad han 
skulle ge som tips och råd från en som redan har utbildat sig i Sverige till de 
nyanlända afghaner som kommer hit till Sverige för ett bättre liv. 

Mustafa kände sig nöjd i Sverige och ser detta som orsaken till att han studerar vidare 
och hoppas för en framgångsrik framtid. 

”… jag älskade att plugga och läsa och mitt önskemål var att jag ska bli byggnadsingenjör, 
den som jag läser nu, Sverige är ett land där jag kan uppnå mina önskemål, mina mål i 
framtiden, jag känner mig nöjd och lycklig här i Sverige, så jag ser framåt lite ljusare...”(M) 

Gällande möjligheten till arbete och försörjning (framtidsförhoppningar) hävdade 
Hassan att det finns väldigt bra förutsättningar i Sverige för flyktingar att skaffa sig 
bra arbete och bli ekonomiskt självständiga.  

“Jag tycker att Sverige som mitt nya land gav mig nästan alla faciliteter att ha möjlighet att 
försörja mig i hela mitt liv och vara självständig på ekonomidelen på bästa möjliga sätt… 
(tyst)… men det kan förbättras… ” (H) 

Gällande strävan efter ett normalt liv och framtidsförhoppningar, påstod Ali detsamma 
som de andra intervjupersonerna. För att ha ett normalt liv, möjligheter till ett bra och 
passande arbete, behöver man ha tydliga och specifika mål, kämpa hårt, lära sig 
språket och utbilda sig, hävdade Ali. 
 

”Jag vill leva livet i fred och utbilda mig i framtiden och jobba samtidigt för att försörja mig 
och min familj, jag vill ha ett normalt liv i framtiden...” 
 

5.2.6. Integrering och delaktighet i det nya samhället 

Gemensam för alla informanterna var en stark strävan efter integrering i det nya 
samhället. Det var uppenbart utifrån informanternas utsagor att de som 
ensamkommande barn inte själva hade kapaciteten att på egen hand integrera sig i det 
nya samhället, utan de behöver ett systematiskt stöd för att kunna komma in i 
samhället. Utifrån berättelserna visade det sig att det fanns motivation hos 
intervjupersonerna när det gällde integrering. Socialarbetaren hade en viktig roll att 
spela för att stödja t.ex. Hassan som ensamkommande flyktingbarn/ungdom i 
integreringsprocessen.   

”… det kan jag bara umgås med andra ungdomar… jag har bra kontakt med svenskarna, 
socialarbetarna. Skolan eller jobb är bästa plats för att vi ensamkommande ungdomar ska 
umgås med svenskar och integrera...”(H) 

Enligt Hassans berättelser i detta citat hade han bra kontakt med svenskarna, 
socialarbetarna, skolan och sin arbetsmiljö. Han trodde att dessa faktorer som 
nämndes spelade en stor roll i att hjälpa honom skapa en bra kommunikation med 
andra människor, umgås med svenskarna och integrera i samhället. 
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5.3. Sammanfattning 

Vad som är karaktäristiskt i dessa fyra berättelser är att det finns ett likartat mönster 
när det gäller känslan av ensamhet och längtan efter nära och kära, oro, och det nya 
språket som hinder. Samtliga informanter hade ambitioner men var, förutom Mustafa, 
inte särskilt optimistiska gällande anpassning i det nya landet, lärandet av det nya 
språket och kommunikationen med folket här i Sverige. Mustafa var mer optimistisk 
och kände sig mer öppen i mötet med nya kulturer. Han själv resonerade att det kunde 
bero dels på att han hade varit längre i Sverige och dels på att han kom till Sverige när 
han var 12 år gammal.  

Sammantaget kände intervjupersonerna sig välkomna till Sverige. De uppskattade de 
hjälp de hade fått på flyktingmottagningen. Alla var positivt överraskade över de 
beteenden polisen och andra statliga tjänstemän hade visat. Frågor om mänskliga fri- 
och rättigheter eller överhuvudtaget tal om barnens rätt i samhället var helt nytt för 
dem.  

Livet i Sverige kändes annorlunda än livet i Afghanistan. Här talade samtliga 
intervjupersoner om minst en fritidsaktivitet som hade haft mer eller mindre 
avgörande konsekvenser i deras liv. För intervjupersonerna bidrog just dessa 
meningsfulla aktiviteter till en möjlighet att bemästra sina problem. Genom dessa 
aktiviteter fick man till exempel möjlighet att umgås med sina landsmän och känna ett 
slags samhörighet med en grupp. Samtidig finns det enligt Ali en nackdel, vilken är att 
man då begränsar sig till en viss kultur och ett språk, dvs. det egna modersmålet  

Med hjälp av följande tabell ska jag försöka visualisera detta där jag skiljer mellan 
”livet i hemlandet” och ”livet i Sverige”. Målet med denna indelning är att dels 
underlätta för läsaren en snabb genomgång av det framförda och dels att göra en 
jämförelse mellan de olika intervjupersonernas utsagor. 
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Intervjupersoner 

 Reza Ali Hassan Mustafa 

Livet i  
Hemlandet        
 
                          

Separation, 
flykt 
Bevittna våld 
Utsätta sig för 
fara  
Förföljelse  
Trauma 
Nära 
dödsupplevelse 
 

Familjesplittring 
Bevittna våld 
Utsätta sig för fara 
Förföljelse 
Näradödsupplevelse 

… Tidig 
separation… 
Utsätta sig 
för fara 
Bevittna 
våld 
 

Flykt Besvikelse 
Bevittna våld 
Tidig separation 
Utsätta sig för fara 
Förföljelse 
Näradödsupplevelse 
 

                         
Livet i 
 Sverige   
 
                    
 
  

Känsla av:  
Oro  
Ensamhet 
Depression 
Hemlängtan 
Dock planer 
för att utbilda 
sig och bli 
pilot 

Känsla av: 
Oro, Ensamhet 
Hemlängtan 
Ångest,  
Upplevelse av 
traumatiska minnen  
Depression 
Längtat efter ett 
normalt liv 

Känsla av: 
Oro, 
Ensamhet 
Depression, 
Nedstämdhet 
Hemlängtan 
Ångest, oro 
Social-
isolering. 
positiva 
erfarenheter 
och 
förhoppning
ar 

 
Känslan av: 
Framgång  
Glad 
Bra kommunikation 
i samhället 
Planer för ny 
utbildning och 
sökandet av arbete 
 

 
Tabellen ovan visar de koderna som drogs ut ur intervjupersonernas berättelser. 
Utifrån dessa koder skapades sju olika kategorier som representerar berättelsernas 
innehåll. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion  

Vad som kännetecknade uppsatsens metod som en kvalitativ studie var att den utgick 
från informanternas subjektiva upplevelser. I och med detta har fokus lagts snarare på 
att förstå än att förklara. Genom att betona berättelsens och språkets roll fick jag 
bättre förståelse för mina informanters utsagor. Två av mina intervjuer med 
intervjupersonerna gjordes på svenska och de andra två utfördes på dari (gammal 
persiska). Eftersom undertecknad kunde dari minskade risken för missförstånd just 
gällande dessa intervjuer. Gällande de intervjuer som gjordes på svenska kunde det ha 
förekommit vissa missförstånd i tolkningen. Diskussion om att använda tolk för att 
intervjua de två informanter som inte kunde svenska övervägdes, men valdes bort 
med tanke på att tolkens närvaro kunde dels påverka ungdomens svar och dels 
innebära en risk att nyanserna i språket förloras genom att enbart förmedla det 
faktiska innehållet.  

Som alternativ metod skulle en enkätundersökning kunna fungera. Fördelen vore att 
nå fler men djupet i kunskaperna skulle gå förlorade. 

Slutligen kan mitt val av teori ha påverkat resultatet av analysen, vilket skulle 
innebära att studien kunde vara annorlunda med andra teorier som betonade andra 
faktorer gällande ensamkommande barn/ungdomars integrering och delaktighet.  

 
6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för hur intervjupersoner upplever det nya 
samhället och vad som gjordes för att underlätta deras integrering i Sverige. Fokusen 
låg dels på de svårigheter de hade haft i fosterlandet och dels på de påfrestningar de 
mötte i det nya landet. Vidare var tanken med studien att försöka nyansera bilden av 
ensamkommande flyktingbarn.  

Hur får dessa unga möjlighet att integreras i det nya samhället och hur upplever dessa 
nyanlända unga process med integration och delaktighet, exempelvis integrering i 
skolan, på fritiden och med språket? 

Intervjupersonernas berättelser/utsagor angående integrering och delaktighet i det nya 
landet var belysande. Gemensam för alla intervjupersonerna var en stark strävan efter 
integrering i det nya samhället. Det var dock uppenbart utifrån informanternas 
berättelser att de unga själva inte hade kapaciteten att på egen hand bli integrerade i 
det nya samhället, utan de behövde hjälp att komma in i samhället. Utifrån utsagorna 
visade det sig att det fanns en stark motivation hos informanterna när det gällde 
integrering.  
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Det som hindrade dem var dels att de upplevde motvilja och fördomar som rör 
ensamkommande, att de hade problem med språket, och att de inte fick det stöd som 
de behövde i de kommunala boendena.  

Att Mustafa kom till Sverige som yngre och hade levt här längre visar att de yngre 
ensamkommande har mindre problem med integrering än de som var lite äldre. 

Enligt den teori som utgör studiens teoretiska ram kan varje teori om 
invandrings/flyktingprocess betraktas som en teori om kris i psykologisk mening. En 
av de teoretiker som har kombinerat sin teori om flyktingar med kristeorin inom 
psykologin var Franzén (2001). Som vi tidigare sett relaterar Franzén den 
psykologiska kristeorin till den process som en flykting genomgår i de första åren av 
sitt liv efter flykten. Franzén beskrev denna process med hjälp av fyra faser: 
chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsprocessen. 

Att kristeorin är intimt förknippat med flyktingprocessen var också en grundtanke hos 
Nergården (1990). Hos honom är flyktingens mentala tillstånd präglat av ett 
kristillstånd, och detta oavsett varifrån flyktingarna kommer.  

6.2.1 Nergådens faser 

Även om de benämningar som Nergården använder för att beskriva de faser som 
flyktingar genomgår skiljer sig från Franzéns, så finns det en grundläggande likhet 
mellan dem. Katastrof, flykt, distans, konfrontation och depression var de fem faser 
som utgjorde flyktingkrisen enligt Nergården.  

Katastrof 

Det största motiv som intervjupersonerna i denna studie anger för att fly från 
Afghanistan var den kaotiska situationen som rådde där. Därför, och detta är en 
grundtanke hos Nergården, kan man slå fast att den inledande krisfasen inleds redan i 
hemlandet. Samtliga intervjupersonerna hade varit utsatta för traumatiska upplevelser 
i hemlandet.  

Flykt 

Även under flykten har de upplevt hemska saker. Under flykten har 
intervjupersonerna blivit utsatta för trauma, frustration, förföljelse och misshandel, 
vilket också styrks av Socialstyrelsens Rapport om ensamkommande flyktingbarn 
(2013).  

Under den första perioden i Sverige har intervjupersonerna känt sig trygga och väl 
omhändertagna. De nämner med stor tacksamhet alla de sociala myndigheter de fått 
träffa de första åren, särskilt socialtjänsten har spelat en viktig roll i det 
sammanhanget.  

Distans 

Men trots de sociala myndigheternas omsorg och insatser har samtliga informanter, 
efter sin första vistelse i det nya landet, börjat upptäcka realiteterna i sin situation. De 
tidigare traumatiska minnena har kommit tillbaka, fast i en ny och främmande miljö 



 33 

där man saknar någon närstående som stöd. Längtan efter familjen har varit stor. Men 
vid sidan av denna längtan har de också lidit av ensamhet, ångest, nedstämdhet och 
depressioner. Till bilden hör även språksvårigheter och mötet med det nya samhället 
som i nästan allt skiljer sig radikalt från informanternas hemland. Det innebär att de är 
i Sverige men fattar skillnaden mellan dem och samhället, de känner distans, enligt 
Nergårdens teori. 

Konfrontation 

I det nya samhället har man känt ett tryck från omgivningens attityder och 
föreställningar om invandringen. Den nya kulturen ställer en rad såväl implicita som 
explicita krav för assimilation i det nya landet. Detta har upplevts extra påfrestande då 
intervjupersonerna har varit i stort behov av att bli sedda av omgivningen som individ. 
Detta har inneburit att självkänslan och självförtroendet har påverkats hos 
intervjupersonerna.  

Förvisso har det funnits en vilja hos informanterna att bli en integrerad del av det nya 
samhället. Men det har visat sig att detta inte var så lätt som de från början trodde. 
Denna fas, som Nergården kallat konfrontationsfasen, är egentligen den svåraste tiden 
för varje flykting. Det är nämligen så att integration innebär en omorientering i livet. 
Detta innebär samtidigt att man får acceptera att den gamla identiteten bör lämna plats 
för den nya kulturen. För att kunna klara konfrontationsfasen ska flyktingen vara mer 
öppen inför det nya. Men som informanternas berättelser vittnar, är detta väldigt svårt 
för ensamkommande flyktingbarnen att hantera själva. Följden av detta har blivit att 
intervjupersonerna drabbats av en känsla av alienation och främlingskap. Det vill säga 
att de riskerar hamna i depressionsfasen då allt verkar hopplöst. 

Intervjupersonernas berättelser handlar dock inte enbart om depressioner och 
hopplöshet. Livet i det nya landet har också inneburit ett meningsfullt och målinriktat 
liv. Trots känslor av ängslan, separation, och otrygghet och ensamhet präglas deras 
berättelser ändå av ett hopp om ett bättre liv och en bättre framtid. Med detta 
försummar man inte traumat och allt elände som de har upplevt. Utifrån kristeori och 
teorier om invandrings- och flyktingprocesser bör trauma förstås utifrån den berörda 
individens sociala sammanhang. Samtliga intervjupersoner ville vara delaktiga i sitt 
sociala sammanhang. Det fanns en stor ambition, utifrån deras utsagor, av att hitta ett 
bra jobb, skaffa sig en utbildning och integrera sig i det nya samhället, trots att alla 
dessa faser hade påverkat dem och försvårade processen.  

Vi ser att respondenterna följer Nergårdens fem faser, men på något olika sätt. Man 
kan säga att Mustafa är den enda som helt verkar ha avklarat de psykiska effekterna 
och anpassat sig till Sverige. De andra ungdomarna lider av viss depression och 
känner viss konflikt i sin ställning. 

Skälen till flykt som Nergården nämner inkluderar otrygghet i hemlandet, och alla är 
medvetna om att de nu har grundläggande sjukvård och så vidare i Sverige. Dock ville 
alla fortfarande lyckas med integrering och ingen hade gett upp och blivit apatisk. 
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Fast de uppgav att de blev deprimerade och kände sig ensamma trodde de fortfarande 
att de kunde lyckas.  

 

6.2.2 Trygghet och identitet 

Huvuddelen av informanternas utsagor gällande separation, känslan av ensamhet, 
förtvivlan osv. kunde förklaras utifrån deras relationer med andra eller avsaknaden av 
relationer (den upplevda relationen på gott och ont), samt en identitet (som 
invandrare) som de ibland fick kämpa emot och en identitet (som sig själva) som de 
ibland fick sträva efter. Migration hade lett till en identitetskris. I bakgrundskapitlet 
refererades till Kohli (2007) och hans modell som var grundad i tre dimensioner, 
nämligen trygghet, tillhörighet och succés. Trots det tuffa livet i hemland och alla 
trauman, och trots påfrestningarna i det nya landet, ville informanterna känna sig 
trygga och bli delaktiga i det nya samhället och, sist men inte minst, ville de lyckas 
med att övervinna alla hinder som fanns i det nya landet, dvs. uppehållstillstånd, 
utbildning, bostad osv. (jmf Socialstyrelsen, 2013a). 

Att kunna se dessa individer inte som passiva offer för omständigheter utan som 
individer som tagit ett beslut i livet öppnar nya möjligheter för integration. Samtliga 
intervjupersonerna har tagit ett stort steg för att skapa ett nytt liv. De är motiverade att 
komma in i samhället så fort och så säkert som möjligt. Frågan är vad som hindrar 
dem i denna process. Integration är en ömsesidig process, dels för dem själva, dels för 
omgivningen. Det krävs insatser på flera nivåer. Alla som arbetar med 
ensamkommande flyktingbarnen (socialtjänsten, skola, psykiatrisk vård och 
socialarbetare) ska samarbeta med varandra för att kunna hantera kriser och andra 
psykosociala förhållanden på ett effektivt sätt och ett tidigt stadium. Detta är, för att 
tala med Nergården ”en förutsättning för positiv socialisering där mötet mellan 
kulturerna blir berikande för alla inblandade.” (Nergården, 1990, s.83) 

Som tidigare noterat, utgör dessa ensamkommande flyktingbarn/ungdomar en svag 
grupp i samhället, vilka innebär att dessa barn/ungdomar behöver extra stöd av både 
socialarbetare och andra professionella, och att alla inblandade uppvisar en positiv 
attityd.  Socialarbetaren spelar en viktig roll i att stödja denna process. Ett 
mångkulturellt samhälle som accepterar olikheter underlättar integrering och 
delaktighet för de nyanlända (Hacking, 2010). 

6.2.3 Forskningsfrågorna 

Forskningsfrågorna handlade om vad de ensamkommande 
flyktingbarnens/ungdomarnas upplevelser av att bo och anpassa sig till ett liv i 
Sverige var, hur de upplevde samhällets insatser gällande integrationsprocessen samt 
vilka hinder respektive resurser de upplever flyktingbarn i sin integrationsprocess.  

Gällande den första frågan hade de upplevt det första bemötandet som positivt, med 
bra tillgång till vård och hjälpsamma myndigheter. Dock upplevde de bristande 
sociala kontakter och saknade familjen sammanhang.  
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Gällande den andra frågan var de positiva angående sjukvårdsmöjligheterna, de var 
dessutom positiva till socialarbetare som de mötte, allt som skapade ett större socialt 
nätverk var bra, för annars umgicks de endast med jämnåriga med samma bakgrund 
samt erfarenheter och värderingar som de själva hade. 

Gällande tredje frågan behövde de mer hjälp i de kommunala boenden, de behövde 
bättre språkundervisning, och de bemöttes av fördomar och motvilja av vissa. De 
behövde en mer nyanserad bild av flyktingbarn i samhället, då man har en ganska 
negativ bild av ensamkommande. 

För att underlätta att knyta an till teorin använder jag mig av en modell som jag har 
skapat dels utifrån teorier som jag använde i uppsatsen och dels av 
förklaringsnivåerna som nämndes innan. Resultat från dataanalysen formulerades i 
några kategorier vilka är:  

x Trauma och separation  
x Första intrycket av Sverige 
x Omgivningens attityder mot flyktingar; ensamhet, depression och konflikt 

med det nya samhället 
x Uppfyllandet av förväntningar och språkets roll  
x Möjligheten till arbete och försörjning (Framtidsförhoppningar) 
x Integrering och delaktighet 

Den sociala kontexten där berättelserna formar sig i har en stor vikt i 
intervjupersonernas utsagor. Detta kunde formuleras på följande sätt: 

x Intervjupersonernas upplevelse av hemlandet och resan till Sverige innehåller 
en rad dramatiska följder, såsom trauma, frustration, förföljelse, misshandel 
och sist men inte minst separation. Jag anser att ordet trauma var en adekvat 
benämning i det avseendet. Detta kan förklaras med Nergådens formulering av 
före, under och efter flykten och faktorer som påverkar migrationen som en 
process som börjar redan från hemlandet. 

x  Dessa personer blev tvungna att lämna sitt hemland och sin familj och ge sig 
iväg för ett bättre liv. De hade en resa framför sig som var långtifrån enbart en 
geografisk resa utan den präglades av en historisk resa i vilken de fick en ny 
identitet dvs. en benämning som framöver placerade dem inom en ny kategori; 
ensamkommande flyktingbarn. 

I och med detta har vi två nämnare; trauma i hemlandet och påfrestningar i det nya 
landet, vilket dels stämmer med Socialstyrelsens kartläggning (2013) av alla de 
smärtsamma och traumatiska upplevelser som ensamkommande flyktingbarn hade 
från hemlandet och resan hit till Sverige och dels stämde med vad informanterna i 
denna uppsats uppgav. 
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6.2.4 Flyktingars heterogenitet  

Flyktingar utgör ingen homogen grupp, vilket betyder att de har olika åsikter om och 
upplevelser av integreringsprocess och delaktighet. Ett talande exempel är just de 
intervjuade personerna. Alla de tre informanter, förutom Mustafa, är kanske 
fortfarande traumatiserade. Det gick egentligen bra för Mustafa, eftersom (enligt hans 
åsikter) utgjorde hans ålder (när han kom till Sverige var han12 år) en faktor som 
hjälpte honom att anpassa sig bättre i samhället och uppnå sina mål. Han lärde sig 
språket och klarade gymnasieskolan snabbt, sedan blev han antagen på högskolan. 
Enligt Mustafas utsagor, var språket en faktor som påverkade att han kom längre. 

Det finns diverse skäl för invandring och flykt, och dessa ungdomar har olika 
bakgrund och kommer från olika grupper och samhällsklasser. De har olika 
erfarenheter och är av varierande åldrar. 

6.2.5 Ett sammanhang och hopp om framtiden 

Men informanternas berättelser handlade inte bara om trauma, utan gav en bild av 
livet här i Sverige och både dess positiva och negativa sidor. Trots känslor av ängslan, 
separation, och otrygghet och ensamhet präglas deras berättelser av ett hopp för ett 
bättre liv och en bättre framtid. Med detta försummar man inte traumat och allt elände 
som de har upplevt. Utifrån kristeori och teorier om invandrings- och 
flyktingprocesser bör trauma förstås utifrån den berörda individens sociala 
sammanhang. Samtliga intervjupersoner ville vara delaktiga i sitt sociala 
sammanhang. Det fanns en stor ambition, utifrån deras utsagor, av att hitta ett bra 
jobb, skaffa sig en utbildning och integrera sig i det nya samhället.  När de blir 
förankrade i ett meningsfullt sammanhang kommer integrering att ha lyckats. 

Det är individen i sin helhet som gäller. Med andra ord gick det inte att ge en riktig 
bild av en individ utan att kunna se helheten, dvs. att se individen inte bara som en 
titel dvs. ”ensamkommande” eller invandrare utan som en individ med en livshistoria 
som levde i ett visst socialt sammanhang. Individen skulle inte heller ses som en 
person med trauma isolerad från det sociala sammanhanget. Det var självklart att 
påfrestningarna i det nya landet blev ännu mer problematiska då de tidigare 
obearbetade traumatiska upplevelserna kvarstod, och varken ”trauma” eller 
”påfrestningar i det nya landet” kunde studeras separat, de hänger ihop.  

Att lyssna på deras berättelse och utifrån kristeori och teorier om invandrings- och 
flyktingprocesser identifierar de resurser som finns hos dessa individer, är det 
viktigaste steget som en forskare kan ta.  

Att kunna se dessa individer inte som offer utan som individer som tagit ett avgörande 
beslut i livet öppnar nya möjligheter för integration. Samtliga intervjupersonerna trots 
trauma i sitt bagage har tagit ett stort steg för att skapa ett nytt liv. De är motiverade 
att komma in i samhället så fort och så säkert som möjligt. Frågan är vad som hindrar 
dem i denna process. Integration är en ömsesidig process. Det krävs insatser på flera 
nivåer. På en individnivå måste det finnas motivation och resurser hos individen.  
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På en interpersonell nivå bör det finnas länkar som underlättar för individen i 
processen. På en samhällelig nivå bör det finnas resurser och åtgärder som möjliggör 
hela processen.  Jag som framtida socialarbetare lokaliserar mig på den 
interpersonella nivån där jag vill fungera som den motiverande, problemlösande 
länken mellan individen och målet.  

6.3. Praktiska konsekvenser och vidare forskning  

 Hassan konstaterade att han hade bra kontakt med socialarbetare, och hans och 
andras uppgifter gör gällande att kontakt och umgänge med andra vuxna är en stor 
fördel. Man borde arbeta med samhällets bild av dessa ungdomar, så de blir inte 
bemötta av så negativa fördomar. Det viktigaste enligt alla respondenterna var att de 
ville lyckas med integrering, och behövde ett bredare socialt nätverk för att göra detta. 
De ville över allt annat bli delaktiga i sitt nya sociala sammanhang. För att underlätta 
ett sammanhang för dessa barn vore det bra om man kunde försöka få deras anhöriga 
till Sverige, om det nu är möjligt. 

Som noterat, bör man satsa på språkundervisning redan innan asyl beviljas för att 
skynda på anpassningsprocessen. Man måste se till att alla som har med de 
ensamkommande att göra har utbildats i hur man underlättar för dem, i synnerhet att 
de ska veta att barnen lär ta en tid att komma över de psykiska problemen som de 
eventuellt har. Man bör se till att de får tillgång till vården som de kan behöva. I 
synnerhet genom psykologutredning för att hantera ångesten de oftast känner.   

Socialarbetarnas insatser bör ta ett helhetsgrepp om integrationsprocessen och anpassa 
insatser efter det individuella migrerande barnet. Man ser att Mustafa som kom vid 
yngre ålder behövde andra insatser är de som var äldre tonåringar när de anlände. 

Ett förslag som kan bidra till fortsatt forskning är att välja några boenden där man gör 
en kvalitativ djupundersökning och undersöker huruvida det finns någon skillnad i 
arbetet med integration och delaktighet på boenden med högt motiverade 
socialarbetare i jämförelse med lågt motiverade socialarbetare. Detta skulle göra det 
möjligt att stärka tesen att socialarbetare och boendepersonal spelar en avgörande roll 
för de nyanlända ensamkommande barn/ungdomars integrering och delaktighet i det 
nya samhället.  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur många av de 
ensamkommande barn som kommer till Sverige har redan bestämt att de vill komma 
till Sverige, vilken förförståelse de har om den svenska samhällsfunktionen, vad de 
har för mål med att resa till Sverige och hur de planerar att nå målet. Fortsättningsvis 
kan forskaren undersöka hur de ensamkommande flyktingbarnen går igenom 
reseprocessen från den dagen de har bestämt sig för att lämna sitt hemland tills de 
hamnat här i Sverige.    
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7. Slutsatser   

Intervjupersonernas utsagor ger en bild av sig själva som flyktingar men också av sina 
uppfattningar om det samhälle som har tagit hand om dem. Förvisso är de intervjuade 
kritiska till en rad punkter, däribland vissa fördomar och förutfattade meningar om 
flyktingbarn. Men trots detta ser alla positivt på framtiden och möjligheten till ett 
bättre liv i Sverige. Det som präglade alla intervjuerna var en optimistisk framtidstro. 
Men för att nå dit tyckte alla att man måste lära sig det nya språket och skaffa sig en 
utbildning. En möjlig nyckel för att komma in på en utbildning är att 
ensamkommande barnomedelbart kommer igång med tidig undervisning i svenska. 
En ytterligare viktig faktor som vissa av barnen uppgav att socialsekreterare hade tid 
och kunde fungera som en vägledare. De pekade också på vikten av att få kontakt med 
ev. släktingar som något som kunde underlätta för att komma in i samhället. 

Rent praktiska slutsatser innebär språkundervisning vid ankomst, försök att få 
anhöriga till dessa barn till Sverige, om möjligt, samt att man måste arbeta för att se 
till att de får den vård och stöd de är berättigade till. Dessutom är det viktigt med 
lyhörda och utbildad personal, medvetna om hur flyktprocessen påverkar de 
ensamkommande. Man ska arbeta mot att de infogas i ett socialt sammanhang och 
vidta åtgärder för att de ska uppmuntras att lära känna svenskar, man ska propagera 
för att folk i samhället är mer villiga att skapa kontakter med dessa ungdomar.  

Att se migrationen som en helhet innebär att före, under och efter flykten innebär att 
dessa tre perioder bör studeras samtidigt. Denna komplicerade bild innebär att trauma, 
separation och missförhållanden i hemlandet, en riskfylld resa på väg till det nya 
landet, samt nya påfrestningar i det nya landet gör ödet för de flesta ovist. Som 
Nergården (1990) beskriver, finns det många faktorer som bör tas hänsyn till och som 
kan påverka utgången. Dessa faktorer inkluderar faktorer som påverkar migrationen 
som process före, under och efter flykten. Med andra ord inkluderas faktorer som är 
avgörande för individens beslut före flykten i hemlandet, faktorer som påverkar resan 
i sig som en farhåga, samt faktorer som visar sig som olika slags påfrestningar i det 
nya landet.   

Vad som är mer markant utifrån informanternas berättelser är att trots det tuffa livet i 
hemlandet och den farliga resan till Sverige och de problem de upplever här finns det 
en stark vilja till att integrera sig i det nya samhället och bygga en bättre framtid. 
Integrationsproblematiken lyfts fram av samtliga informanter. Här spelar svenska 
myndigheters planeringar stor roll. Att få en socialsekreterare som har tid lyftes fram 
som något viktigt. Men dessa insatser är effektiva enbart då de samordnas med hänsyn 
till den konkreta situationen och det individuella behovet.  

De svenska myndigheterna som direkt eller indirekt arbetar med flyktingbarn har ett 
stort ansvar, säger en av studiens informanter, Hassan. Genom att skapa en 
meningsfull och lärande fritidsverksamhet och en bra skolgång kan man se till att 
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integrationsprocessen kommer i gång redan under väntetiden. Ett konkret förslag i det 
avseende kan vara att man kombinerar SFI-kurser med praktik på svenska 
arbetsplatser.  

De insatser som socialarbetaren gör under sitt arbete för att hjälpa till i processen med 
integrering av ensamkommande flyktingbarn, kan förbättras genom en större 
helhetssyn på processen migration, d.v.s. före, under och efter flykten. Med detta 
menas att det fortfarande finns många brister i det området. Det behövs också mer 
forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige.  

När det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn har socialarbetaren en 
viktig uppgift framför sig. Denne utgör nämligen kärnan i varje socialt arbete att ställa 
upp för utsatta människor. Socialarbetarnas roll som hjälpande instans är väldigt 
viktig och värdefull. För att dessa ensamkommande flyktingbarn/ungdomar ska känna 
sig trygga och säkra i Sverige behöver myndigheterna såsom Migrationsverket och 
Socialtjänsten stödja dessa ensamma barn/ungdomar under en lång tid 
(Socialstyrelsen, 2012 ). 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Jag är en student ifrån högskolan i Halmstad som skriver min C-uppsats om 
ensamkommande flyktingbarn från  Afghanis tan och deras  syn på integrering. 
Jag kommer att intervjua ensamkommande flyktingbarn för att se vad de själva har 
att säga om detta.  
 
Jag har via telefon kontaktat fyra personer och bestämt tid och plats för intervjuer 
med dessa. Jag vill genom denna uppsats informera dig om att intervjun är frivillig. 
Det vill säga att du som respondent när som helst under intervju kan välja att 
avbryta. Efter intervjun får du möjlighet att se eller lyssna på de delar som jag 
kommer att använda i min studie, varvid du får möjlighet att ta bort eller ändra på 
något om du tycker att jag har misstolkat dig. Dina svar kommer att behandlas med 
sekretess och med anonymitet. 

Uppgifterna som används vid analys, resultat och sammanställning kommer att 
hanteras konfidentiellt och användas i min uppsats och för inget annat syfte. 
Materialet kommer att raderas när uppsatsen har blivit godkänd.  

Om du vill tillägga något viktigt som inte framkom vid intervjun är du mer en 
välkommen att kontakta mig! Uppsatsen kommer att presenteras i juni 2015 och 
sedan publiceras uppsatsen i DIVA (Högskolan i Halmstads hemsida). Om du vill läsa 
uppsatsen efter att den är färdigställd kan jag skicka ett exempel till dig.  

Samtycke 
Jag har informerats om studiens syfte och om hur intervjun går till, jag har även 
informerats om att mitt deltagande är frivilligt. Jag samtycker härmed till att 
medverka i denna intervjustudie. 
Stort tack!  

Ort,datum                                                                                                                                
Intervjupersonens, underskrift                                                                                                     
Ort,datum  
Intervjuarens underskrift                                                                                                             
Tack! 
Arya Abdullah 
Mail: arya.abdullah@gmail.com 
Tel: 0737642021 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

 
x Kan du berätta lite kort om dig själv? 
x Hur länge sedan var det du lämnade Afghanistan? 
x Visste du att du skulle åka till Sverige? Och varför just Sverige? 
x När kom du till Sverige? 
x Vad var ditt första intryck? 
x Hur upplevde du stödet och hjälpen du fick när du först kom till Sverige? 
x Hur bestämde du dig för att lämna ditt hemland? 

 
Kultur och fritid 
 

x Vad händer om du ändrar din religion? 
x Hur går det med att ordna din speciella mat?  
x Berätta om din vardag. Vad har du för fritidsintressen? 
x Hur ser du ditt umgänge ut utanför skolan? 
x Hur ser ditt kontaktnätverk ut? 
x Hur har ditt boende stöttat dig? 

 
Sociala kontakter (integration) 

 
x Hur upplever du din situation i Sverige idag? 
x Vilket stöd fick du för att lära dig det svenska språket? Vad kan förbättras? 
x Hur går det med din skola och utbildning? 
x Vad har du för tankar och önskemål för framtiden? 
x Hur trivs du i Sverige? 
x Finns något annat som du vill tillägga? 
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