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Abstract 

Every year a great amount of unaccompanied children flee their homelands without their parents 

or guardians. This means a journey filled with danger and difficulties. The difficulties don’t only 

exist during the road ahead but also when the children arrive to the new country. Even if 

Sweden’s work in receiving refugees is one of the best in the world, it still exist problems. The 

support work with unaccompanied children is done on different levels in society. The work 

performed nearest to the individuals takes place at the asylum- permanent residence 

accommodation where the youth are placed after the decision if they can stay in the country or 

not. We will in this essay illustrate how the support work with unaccompanied children in the 

age 13-18 looks like and what effect social support has on the adolescent’s identity development. 

By visiting two agencies that have asylum- permanent residence accommodation we carried out 

four interviews with professionals who work on a daily base with the young people. Based on the 

informant’s narratives and interpretations of the young people’s experiences, we seek to gain 

knowledge of their situation, both physically and psychologically. We investigated the 

circumstances behind the feeling of security, how reliance is formed and how social support can 

help the children’s sense of coherence. We use both crises theory, identity theory and the theory 

of SOC (sense of coherence) to analyze the informants´ stories. The results of this study show 

that social support is highly important for a child’s identity development. It is the professional 

who work on a daily base closely to the children who often symbolize the essence of social 

support. It’s through their work a safe environment is established and upheld. Identity is shaped 

through social relationships within groups where solidarity and a mutual confidence exist. We 

have also acknowledged some deficiencies in the structure of the support work, for example 

regarding which premises are the young individuals expected to adapt to the Swedish society. 

The adaption and adjustment has become an obligation for the young individuals rather than for 

the society.  

 

Keywords: unaccompanied children, social support, support work, identity, reliance, coherence 
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Sammanfattning 

Varje år flyr ett stort antal barn och ungdomar ensamma från sina hemländer utan sina föräldrar 

eller vårdgivare. Detta innebär en ensam resa fylld med faror och svårigheter. Svårigheterna 

uppstår inte endast under resans gång utan även när de kommer till det nya landet. Även om 

Sveriges anses vara en av världens bästa i flyktingmottagande existerar det även utmaningar i 

arbetet. Stödarbetet kring ensamkommande flyktingbarn och ungdomar sker på olika nivåer i 

samhället. Arbetet som utförs närmast individen genomförs på det asyl/PUT boende där den 

unge placeras under väntan på eller efter beslut om uppehållstillstånd. Vi kommer i denna 

uppsats belysa hur arbetet med ensamkommande ungdomar i åldern 13-18 år ser ut och vilken 

betydelse socialt stöd har för deras identitetsutveckling. Genom att besöka två verksamheter som 

har asyl/PUT boenden har vi intervjuat fyra personer som arbetar nära ungdomarna. Utifrån 

informanternas berättelser och tolkningar av ungdomarnas upplevelser söker vi kunskap om 

deras fysiska och psykologiska tillvaro. Vi undersöker hur trygghet och tillit skapas i denna 

tillvaro samt hur socialt stöd kan bidra till ungdomarnas känsla av sammanhang. Vi använder oss 

av både kristeori, identitetsteori och KASAM-teorin (känsla av sammanhang) för att analysera 

informanternas berättelser. Resultatet av studien visar att socialt stöd är mycket betydelsefullt för 

en gynnsam identitetsutveckling för ungdomarna. Det är de professionella som arbetar närmast 

ungdomarna som ofta symboliserar detta stöd och därigenom skapar en trygg tillvaro. 

Identitetsskapandet formas på bästa sätt genom sociala relationer inom grupper där samhörighet 

och ömsesidig tillit finns. Vi uppmärksammar även brister i utformningen av stödarbetet, 

exempelvis på vilka premisser som ungdomarna är förväntade att anpassa sig till det svenska 

samhället. Anpassningen blir ungdomarnas skyldighet, istället för samhällets.  

 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, socialt stöd, stödarbete, identitet, tillit, sammanhang  
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1. Inledning 
 

År 2012 förväntas det enligt Migrationsverket komma 3100 ensamkommande flyktingbarn till 

Sverige. De senaste åtta åren har en markant ökning skett från 2004 då Sverige mottog 388 barn 

(se bilaga 2). I samband med detta betonar även Migrationsverket ett allvarligt dilemma, 

nämligen att antalet platser på asylboenden inte går ihop med det stora antalet barn som 

förväntas komma. På grund av korta handläggningstider hos Migrationsverket i kombination 

med minskade antal asylplatser så ökar trycket på kommunerna att ta emot barnen 

(Migrationsverket 5, 2012-05-22). Detta är en aktuell debatt som även handlar om förslaget om 

att införa tvång för kommuner att ta emot flyktingbarn. Det har även lett till uppmärksammandet 

av ensamkommande flyktingbarns situation och vem som har ansvar för dem. Vad som dock har 

kommit i skymundan är vilken vardag barnen själva möter och hur deras rättigheter tillgodoses. 

Barnperspektivet i debatten om ensamkommande flyktingbarn har definierats ur ett vuxet 

perspektiv på politisk nivå vilket även det är viktigt, men kan inte enskilt dominera diskursen 

kring barnen.  

 

De flesta barn som under de senaste åren sökt asyl i Sverige är pojkar mellan 15-17 år. Att 

aktualisera just denna åldergrupp bland flyktingbarn är därför en angelägenhet som i tidigare 

forskning inte getts det största utrymmet. Att befinna sig i tonåren och bli tvungen att fly från sitt 

land innebär många svårigheter, alltifrån flykten från hemlandet till ankomsten i det nya landet.  

Det är betydelsefullt att uppmärksamma att det finns en skillnad mellan stödinsatser som ges till 

yngre flyktingbarn och till de äldre barnen. Därför fokuserar vi i denna uppsats specifikt på 

utformningen av stödarbetet för tonåringar.  

 

Genom denna studie vill vi nyansera bilden av ensamkommande flyktingbarn som ofta framhävs 

som en utsatt, svag grupp i samhället. Vi vill gå djupare in i vilken vardag flyktingungdomar 

möter i dagens Sverige och vad socialt stöd har för betydelse för etablering och trygghet. Hur ser 

organiseringen av arbetet runt ungdomen ut, och vilka utmaningar möter de som arbetar med 

ungdomarna. Vi vill utforska hur ungdomarnas identitetsutveckling formas och hur en 

meningsfull vardag kan byggas upp med hjälp av betydelsefulla individers engagemang.  
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur det professionella arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn i åldern 13-18 år ser ut i Stockholms län. Vi undersöker även hur ungdomars 

identitet utvecklas och påverkas när de kommer till Sverige och vad socialt stöd kan innebära för 

ungdomarnas identitetsskapande. Uppsatsen behandlar också frågan, hur de, som arbetar med 

ungdomarna, kan stödja dem på bästa möjliga sätt i kriser och trauman och ge dem en känsla av 

sammanhang i tillvaron. 

 

 

2.1 Frågeställningar: 
 

- Hur ser arbetet med ensamkommande flyktingbarn i åldern 13-18 år ut på två asyl/PUT 

verksamheter i Stockholms län? 

 

- Vad innebär det professionella arbetet med ungdomarna för deras identitetsutveckling? 

 

- Hur definieras ansvar, tillit och trygghet av dem som arbetar med barnen och vad betyder 

det för ungdomarnas identitetsskapande? 
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3. Användning av begrepp 
 

När användningen av orden barn och ungdomar sker i denna uppsats menas individer som är 

under 18 år.  

 

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar definieras i denna uppsats som barn under 18 år 

som kommer till ett nytt land utan föräldrar eller en annan rättslig vårdnadshavare.  

 

Med flykting avses i denna uppsats en individ som har ansökt om asyl, blivit flyktingförklarad 

och fått tillstånd att bosätta sig i Sverige.  

 

Asylsökande definieras som en individ som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett beviljat beslut 

från berörd myndighet.  

 

Permanent uppehållstillstånd (PUT) används som begrepp för att beskriva tillståndet för 

individer som fått tillåtelse att bosätta sig i Sverige på obestämd tid. 

 

Med socialt stöd menar vi hälsofrämjande insatser och relationer kring flyktingungdomarnas liv. 

 

Stödarbete använder vi som begrepp för alla verksamheter som har myndigheter som 

uppdragsgivare samt andra organisationer som arbetar kring flyktingbarn.  

 

God man används som begrepp för en individ som ska ta tillvara ensamkommande barn och 

ungdomars intressen, när deras föräldrar eller annan vårdnadshavare inte förmår att göra det. 

God man kan vara en kvinna eller en man.   
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4. Disposition 
 

Denna uppsats är disponerad i 8 kapitel exklusive abstract och försättsblad. Vi bägge inleder 

uppsatsen med att presentera inledningen till vårt ämne. I det andra kapitlet beskrivs syftet med 

vår uppsats samt vilka våra tre frågeställningar är. I den tredje delen definierar vi väsentliga 

begrepp för att läsaren ska ha lättare att följa med i texten. Följt på detta presenterar Khan i 

kapitel 5 nödvändig bakgrundsinformation som rör arbetet med ensamkommande 

flyktingungdomar. För att få en bredare kunskapsbild kring ämnet redovisar Holmström i kapitel 

6 delar av tidigare studier som gjorts inom området i Sverige och internationellt. Våra teoretiska 

utgångspunkter introduceras i kapitel 7, där Holmström inleder avsnittet med en genomgång av 

kristeorins viktigaste delar. Vidare ger Khan en inblick i tankegångarna bakom Homburgers 

identitetsteori, varpå kapitlet avslutas med bägge författares återberättande av Antonovskys 

KASAM-teori. I metoddelen i kapitel 8 inleder Holmström med motiveringen bakom vår 

vetenskapliga ansats under rubrikerna 8.1, 8.2 och 8.3. Khan fortsätter resonemangen kring våra 

metodiska val under rubrikerna 8.4, 8.5 och 8.6. I kapitel 9 utförs presentationen av vårt material 

genom tre tematiseringar som vi tillsammans har utformat. Den första delen i presentationen 9.1, 

samt den första tematiseringarna 9.2 har Khan skrivit. Holmström avslutar kapitlet med de två 

sista tematiseringarna, 9.3 och 9.4. Vår studie vävs samman i vår gemensamt utförda analys och 

slutsats i kapitel 10 och 11. I det sista kapitlet sammanförs synpunkter och tankegångar som det 

inte funnits utrymme för i en diskussionsdel. 

 

 

5. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras väsentlig bakgrundsinformation kring Sveriges arbete med 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Kapitlet kommer att ta upp vilket ansvar det 

svenska samhället och dess institutioner har gentemot barnen och ungdomarna. Slutligen 

kommer kapitlet även att behandla skillnaderna i Sveriges mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn innan och efter år 2006.   

Antalet ensamkommande barn och ungdomar under de senaste tio åren ökat i Sverige. De flesta 

ensamkommande barnen och ungdomarna är pojkar, 13-17 år och cirka en tredje del är flickor. 
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Olika skäl och förklaringar till varför fler pojkar migrerar från sina hemländer är exempelvis att 

risken är högre för pojkar i hemlandet att hamna i konfliktsituationer. Inom många kulturer 

värderas pojkar högre, framförallt första sonen, vilket leder till att föräldrarna ofta väljer att 

skicka just sönerna. Risken att råka illa ut anses även vara mindre för pojkar än för flickor som 

flyr ensamma. Migrationen innebär för alla barn en riskfylld resa. Under flykten uppehålls de 

ofta i ett eller flera transitländer och smugglas många gånger över gränserna med hjälp av 

människosmugglare (Migrationsverket 1, 2012-04-26). Majoriteten av de ensamkommande 

barnen som kommer till Sverige och får asyl kommer ifrån Afghanistan. Andra länder är 

Somalia, Irak och Eritrea. År 2011 sökte totalt 2657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i 

Sverige och året innan var antalet 2393. Av de totalt 2657 ensamkommande barn och ungdomar 

som sökte asyl 2011 fick 2036 skydd i Sverige (Migrationsverket 2, 2012-04-29).  

 

5.1 Sveriges ansvar 
Migrationsverket är myndigheten som ansvarar för att ta emot och pröva barnens asylansökan, 

samt undersöka om barnet har eventuella familjmedlemmar. De handlägger även ärenden 

gällande ekonomiskt bistånd till barnen samt ansvarar för att samverka med mottagningsplatser i 

kommunerna. Kommunerna ansvarar för att utreda barnets behov och ta beslut om insatser 

såsom placering i boenden. De ska även utse god man, se till att barnet får utbildning. Efter 

beviljat uppehållstillstånd har de i uppdrag att tillgodose de insatser som ska verkställas under 

barnets uppväxt. Det är också kommunens ansvar att undersöka var barnets familj finns. 

Socialstyrelsens ansvarar för att kontrollera det kommunala mottagandet av ensamkommande 

barn och ungdomar (Migrationsverket 3, 2012-05-12). För att dessa barn och ungdomar ska 

kunna söka asyl behöver de en godman som ansvarar för deras ansökan då de inte är myndiga. 

Både kommunen och Migrationsverket kan ansöka till Överförmyndaren om god man för barnet. 

Gode mannens roll blir att ersätta rollen som förmyndare (förälder) och vårdnadshavare. Gode 

mannens uppgifter är att avgöra i frågor gällande barnets boende, ekonomi och vilken skola 

barnet ska gå i osv. Gode mannens uppgifter innebär inte något ansvar för den dagliga uppsikten 

och omvårdnaden av barnet, han/hon har heller inte någon plikt att försörja barnet.  

 

Barn som söker asyl har rätt till juridisk hjälp, alltså rätt till ett offentligt biträde. 

Migrationsverkets utredning av barnets och ungdomens ansökan bereds tillsammans med en 
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tjänsteman, barnet och dennes gode man.  Under samtalen får barnet bland annat berätta om sin 

ålder, hur de mår och hur de upplevde resan till Sverige. De barn och ungdomar som beviljas 

uppehållstillstånd får hjälp av kommunen att hitta boende. Barn och ungdomar som nekas 

uppehållstillstånd och ska återvända till sitt hemland måste alltid få ett anordnat mottagande i 

hemlandet. Det kan vara föräldrar, släktingar eller en social institution som exempelvis ett 

barnhem. Barnet reser aldrig tillbaka ensam, Migrationsverket ordnar att en vuxen åker med 

(Migrationsverket 4, 2012-05-02).  

 

När flyktingbarn och ungdomar har det svårt i sin vardag i Sverige kan de vänta sig till Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), där de kan få råd och stöd gällande psykiska svårigheter av olika slag. 

Olika anledningar till varför barn och ungdomar söker eller kan söka sig till BUP kan vara 

sociala och psykologiska problem, traumatiska upplevelser, ensamhet och självmordstankar All 

behandling och vård på mottagningarna är frivilliga (BUP, 2012-05-14).  

 

5.2 Sveriges mottagande av ensamkommande asylsökande barn före 

2006 
Före juli 2006 var lagstiftningen inte anpassad och lämpad för ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomarnas speciella situation. Migrationsverket och Socialstyrelsen (2002) skriver i sin 

rapport att flykten till Sverige kan medföra många svårigheter för barn och ungdomar, 

exempelvis sociala, existentiella och psykologiska problem som rör säkerhet och trygghet, 

identitet och framtid. De svårigheter som uppstod, innan lagändringen år 2006, var delvis av 

praktisk karaktär i form av problem med anordning av boenden och resurser, och dels av politisk 

karaktär då det inte fanns några klarar riktlinjerför för hur många barn som skulle beviljas asyl 

och vart de skulle tas emot. Målsättningen har både innan och efter 2006 varit att mottagandet av 

barn och ungdomar i Sverige inte ska leda till nya och fördjupade problem för de unga. Fram till 

1 juli 2006 var Migrationsverket uppdragsgivare för de grupphem som existerade på olika platser 

i Sverige för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Syftet var att vistelsen skulle 

ske under en kort tid tills ungdomen fått beslut om PUT, och därefter få komma till en familj 

eller tilldelas lägenhet i kommunen de är bosatta i (Socialstyrelsen 1, 2012-05-06).  
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5.3 Sveriges mottagande av ensamkommande asylsökande barn efter 

2006 
Ändringarna kring mottagandet av flyktingbarn innebär att boendet för ensamkommande barn 

numera ska ses över av kommuner efter uppgörelse med Migrationsverket. Anledningen och 

motiven bakom beslutet är att erfarenheter och kompetens för att ta emot barn och ungdomar i 

svåra situationer finns inom kommunernas socialtjänst. Socialtjänstens arbete med barnen och 

ungdomarna sker numera separerat och därför har de ingen skyldighet att återapportera till 

Migrationsverket. Migrationsverket utför en egen bedömning kring barnen och ungdomen och 

Socialtjänsten kan inte påverka detta. Koncentrationen och beredskapen att ta emot 

ensamkommande barn görs med de kommuner som sluter överenskommelser med 

Migrationsverket.  Lagändringen innebar att vistelsekommunen har ansvar för barnets boende 

samt att de ansvarar för att barnet får råd, stöd och hjälp enligt socialtjänstlagens föreskrifter. 

(Socialstyrelsen 2, 2012-05-09).  

 

 

6. Tidigare forskning 
 

Forskningsfältet kring flyktingar och deras barn är brett, vad som dock saknas är en bredare 

kunskapsbas om ensamkommande flyktingbarns situation specifikt. Den största delen av 

forskningen syftar till flyktingfamiljers situation i sin helhet, men ensamkommande barn ges inte 

lika stort utrymme. I detta kapitel görs trots detta en presentation av relevanta studier för vår 

uppsats syfte, delvis genom forskning om migration och asylprocessen, men även kring 

stödarbete nationellt samt kring psykisk hälsa. 

 

6.1 Migration  
En forskningskälla av äldre datum, men som ändå går att finna i många delar av forskningen 

kring ensamkommande flyktingbarn, är Ressler et al. Unaccompanied children – care protection 

in wars, natural disasters and refugee movement (1988). Denna noga utförda studie ger en 

generell kunskapsbild av ensamma flyktingbarns situation i krig, katastrofer och kriser genom 

tiderna. Den redogör för vad olika krig och kriser runt om i världen, som tex. Andra världskriget, 

Cambodia krisen, Kubanska revolutionen med flera, inneburit för barn och hur de separerats från 
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föräldrar och vårdgivare (Ressler et al.,1988:13). En återkommande anblick i studien är 

betydelsen av att se varje enskilt barns individuella resa som unik och därefter få en förståelse för 

dess situation. Kopplat till detta klargörs även att det finns oändligt många anledningar till varför 

ett barn ensamt hamnar på flykt. En del av skälen bakom barnens migration är då de på grund av 

föräldrarnas oro skickas iväg, då barnen blir övergivna, då de skiljs från sina föräldrar eller då de 

själva velat fly. De flesta av barnen som ensamma flytt från något av de undersökta länderna var 

pojkar i tonåren (Ressler et al., 1988:116). 

 

Julia O´Conell Davidson och Caitlin Farrow redovisar i sin rapport Child migration and the 

construction of vulnerability (2007)olika anledningar till barns migration. Forskarna lyfter i sin 

rapport fram betydelsen av att se de positiva effekterna av migrationen. Den största delen av 

forskningen, politiken och samhället i stort fokuserar på de negativa aspekterna kring migration 

som ofta präglas av en syn på barnen som offer. O´Conell och Davidson lyfter själva fram olika 

anledningar till barns migration och en av dem är behovet och önskan att få ett bättre liv i det nya 

landet. Ett annat bakomliggande skäl till att barn migrerar är chanserna att kunna utbilda sig. Det 

finns många barn som inte får eller har möjlighet att utbilda sig och gå i skolan i hemlandet, 

vilket leder till att de med eller utan föräldrar migrerar. Det lyfts även fram att barn som kommer 

från landsbygden och inte går i skolan är mer benägna att migrera i hopp om att få arbete. 

Förhållandet mellan arbete och utbildning är komplext och varierar beroende på kontext. Det 

existerar givetvis andra orsaker till att barn migrerar, dessa omständigheter kan vara beroende av 

familjen och samhället. De vanligaste orsakerna är väpnade konflikter i hemlandet, fattigdom, 

politisk instabilitet, hot och rädsla för rekrytering till arméer. Vidare kan orsaker såsom hot och 

våld i hemmet samt risk för sjukdomar även bidra till migrering (O´Conell & Farrow, 2007:23). 

 

6.2 Stödarbete 
När det gäller forskning kring utformandet av effektivt stödarbete och psykoterapi för flyktingar 

i Sverige är psykologen Binnie Kristal Andersson ett framstående namn. I hennes 

doktorsavhandling Att förstå flyktingar, invandrare och deras barn: en psykologisk modell 

(2001) redovisas resultaten av hennes mer än 25 år långa erfarenhet i form av kliniska studier 

kring flyktingars både inre och yttre svårigheter i Sverige. Med detta som grund presenterar hon 

även en psykologisk modell kring utformningen av stödarbete för vuxna, tonåringar och barn 

som tvingats fly till Sverige. Resultaten av de fallstudier Kristal utfört visar att flyktingar oavsett 
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etnicitet, kön och ålder upplever någon form av ambivalens eller obehag i det nya landet. Kristals 

forskningsresultat har komprimerats till en begreppsmässig referensram som är menad att 

användas i förebyggande syfte för stödarbetet med flyktingar (Andersson, 2001:7). 

Referensramen började utvecklas under 70-talet då det uppmärksammades att flyktingar, 

invandrare och majoritetsbefolkningens psykiska och sociala problem inte var densamma, därför 

skulle inte heller stödarbetet och psykiatrin behandla problemen enhetligt. Kristal påbörjade 

därmed sin utformning av det hon kallar för referensram för en bredare förståelse för flyktingars 

och invandrares situation och problem i Sverige. Den gemensamma övergripande variabeln, 

flykting/invandrarsituationen, representerar de yttre betingade förändringarna en flykt eller flytt 

till ett annat land kan innebära, såsom miljö, etnicitet, språk, politik med mera. Vidare följer en 

rad inre förändringar som uppstår som konsekvenser av den yttre förändringen. De inre 

förändringarna sammanfattas till sex aspekter varpå den första kallas för tillvarotillstånd, till 

exempel känslan av identitetslöshet, ensamhet, saknad, skuld och skam. Den andra aspekten, 

adaptionscykeln tar upp individens eller familjens anpassning till det nya samhället, och hur detta 

förlopp kan se ut beroende på det egna och samhällets bemötande. Den tredje kategorin som 

beskrivs som en av de viktigaste hörnstenarna inom referensramen är barndomsupplevelsen 

vilket ur psykodynamiskt perspektiv innefattar ens uppväxtförhållanden och hur det format ens 

handlingar och personlighet. Vidare aspekt, relevanta bakgrundsomständigheter, skapades för en 

bredare förståelse för vem individen är och vad denne bär med sig till det nya landet, till exempel 

ålder, kön, socioekonomisk bakgrund med mera. Den femte aspekten innefattar skälet till flykten 

eller flytten, vilket påverkar situationen och känslorna i det nya landet. Den sista och mest 

centrala aspekten i referensramen är övergångsrelaterade omständigheter vilket innefattar ett 

flertal faktorer som delas upp i tre olika kategorier. Dessa är tidigare upplevelser såsom krig, 

förtryck och våld i hemlandet, traumatiska erfarenheter i förbindelse med dessa upplevelser samt 

svårigheter i det nya landet såsom känslan av utanförskap, väntan på asyl, mistande politisk 

hemtvist och så vidare (Andersson, 2001:20). Det finns många exempel på hur det under 

historien och fortfarande under 80-talet saknats beredskap för stödarbete runt ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar i olika länder.  Ett skräckexempel skedde under exempelvis 

Kubanska krisen, där barnen placerades i flyktinganläggningar tillsammans med kubanska 

fängelseinterner, vilket ledde till mängder av övergrepp. Det sociala arbetet runt 

ensamkommande barn har i många länder varit bristfälligt och saknat kunskap om lämpliga 
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stödinsatser för barnen. Många barns trauman och psykiska ohälsa har fördjupats ännu mer då de 

skickats runt i olika fosterhem och inte fått sina personliga behov tillgodosedda. Det har funnits 

en brist på kunskap och att se varje barns unika situation (Ressler et al., 1988:122). 

 

6.3 Etablering i det nya landet 
Ensamkommande men inte ensamma: 10-årsuppföljning av ensamkommande asylsökande barns 

livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige (2009) är en doktorsavhandling skriven av 

Marie Hessle där hon redovisar resultatet av praktiskt psykologarbete med flyktingbarn och deras 

familjer. Studiens huvudsyfte är att lyfta fram hur ensamkommande asylsökande barn handskas 

med utmaningar och hur deras socialisering in i vuxenlivet sker i Sverige. Hessles resultat visar 

att de ensamkommande asylsökande ungdomarna som har fått PUT i Sverige har etablerat sig 

förvånansvärt stabilt i jämförelse med den internationella forskningen som finns inom området.  

Med etablering menas att ungdomarna har skapat sig en trygg tillvaro med studier, arbete och 

sociala relationer. Den första tiden i Sverige upplever ungdomarna vara präglad av stress, oro 

och förvirring. Genom starka band till familj eller närstående samt ett stödjande nätverk 

bestående av exempelvis lärare, kontaktpersoner och pedagoger har dock ungdomarna lyckats 

skapa en grundläggande trygghet i det svenska samhället. Även om det inte existerar en 

utvecklad relation till majoritetsbefolkningen upplever ungdomarna att de vuxna i det formella 

nätverket uppfyller det stöd och trygghet de är i behov av. Barnen är ofta heller inte helt 

ensamma, då de flesta ungdomarna har släkt i Sverige eller någon annanstans. Ungdomarna har 

en stark drivkraft att behålla eller att återuppta kontakt med släkt. De transnationella relationerna 

upprätthålls genom telefonkontakt, pengar överföring och eventuella hemresor. Trots att studien 

visar att barnen etablerat sig bra i Sverige så har de också upplevt många motgångar. Vägen från 

hemlandet till Sverige präglas ofta av många svåra upplevelser som ofta förstärks genom oro i 

och med separationen från nära och kära. Svårigheterna drabbar inte bara barnen under resan, 

utan även efter ankomsten till Sverige (Hessle, 2009:141). 

6.4 Separation och psykisk hälsa 
För ett barn eller en ungdom är en separation från en förälder och hemland en traumatisk 

händelse oavsett ålder eller orsak till separationen. Ressler, Boothby och Steinbock menar att den 

mest elementära basen för en gynnsam fysisk och psykisk utveckling är anknytningen till 
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familjen (Ressler et al,. 1988:153). Det är en process varigenom familjens normer och fostran 

samt kulturen i samhället formar barnet under uppväxten. Förlusten vid en separation drabbar 

både barnet genom frånvaron av vårdgivaren, men även genom separationen från kulturen i 

hemlandet. Ensamkommande flyktingbarn går därmed igenom olika förluster som kommer till 

synes på olika sätt. Studier av ensamkommande flyktingbarns hälsa har visat att effekterna av 

separationen när det gäller ungdomar i adolcensen var depressioner, nedstämdhet, 

tillbakadragande beteende, aggressivitet samt psykosomatiska problem som magont och 

huvudvärk. Dessa problem var dock övergående i de fall då ungdomarna antingen kom från en 

trygg familj, eller lyckligtvis lyckades skapa en nära relation till någon annan vuxen i det nya 

landet. Ungdomar i 13-14 års ålder visade sig även vara mer sårbara under separationen än vad 

15-16 åringarna var, vilket förklaras genom att puberteten innebär en känsligare period i de 

yngre tonåren än i de äldre tonåren (Ressler et al., 1988:155). Det uppenbarades även att barn 

som separerats från sina föräldrar förenas i de flesta fall med släkt eller andra anhöriga relativt 

snabbt, vilket visats vara högst betydelsefullt för deras psykiska välmående. Ju längre barnen 

varit separerade från släkt och familj, desto svårare blir återföreningen då barnen börjar bygga 

upp en ny tillvaro i det nya landet (Ressler et al,. 1988:133). 

 

En vanligt förekommande diagnos hos både vuxna och minderåriga flyktingar är PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorder). Detta tillstånd drabbar vissa personer som varit med om ett psykiskt 

trauma såsom olika övergrepp, att någon dör, tortyr med mera. Det vill säga upplevelser som 

många flyktingar tvingats uthärda. Personer som drabbas av PTSD återupplever ofta traumat de 

varit med, har svårt att slappna av och sova, isolerar sig och drabbas av ångest samt går in i 

depressioner. Personen kan beroende på vilket trauma denna upplevt bete sig aggressivt, få 

problem med sin sexualitet och känna skuld för det som hänt. Fysiska symtom kommer till synes 

genom ökade stresshormonhalter och olika psykosomatiska problem. När det gäller 

symtombilden av PTSD för ungdomar stämmer den överstående beskrivningen in relativt bra, 

dock finns det för denna åldersgrupp en påtaglig fokus på identitet och grupptillhörighet. Under 

ungdomsåren är dessa begrepp centrala vilket syns genom en symtombild präglad destruktiva 

beteenden av droger och våld, eller identitetsförvirring som oro och behovet av att passa in i 

kompiskretsen (Angel & Hjern, 2004:41). 

 



 

17 
 

Forskning om psykisk hälsa hos nyanlända flyktingbarn visar omfattande att psykiskt avvikande 

symtom som sömnsvårigheter, ångest och oro är vanligt förekommande. 45% av barnen i Angel 

och Hjerns studie av barn från Chile och Mellanöstern visade upp sådana symtom efter 18 

månader i Sverige. 63% av barnen som kommit som flyktingar från krigshärjade länder eller 

upplevt förföljelse och trauman fick diagnosen PSTD. I en uppföljningsstudie av flyktingbarnens 

psykiska hälsa 6-7 år efter migrationen till Sverige framkommer det att barnens och ungdomars 

psykiska hälsa var betydligt bättre än under de första åren i Sverige. Barnen visade en förbättrad 

psykisk hälsa framförallt härlett till traumatiska stressymtom. I en annan uppföljningsstudie av 

bosniska barn i Växjö, även den utförd av Anders Hjern och Birgitta Angel redovisas ett 

liknande resultat. Denna studie ägde rum fem år efter att barnen immigrerat och visade även den 

att barnen mådde betydligt mycket bättre än vad de gjort i början. Det visade sig att ju svårare 

upplevelser barnen utstått under kriget, desto synligare var framstegen fem år efter ankomsten till 

Sverige. Enligt dessa studier är med andra ord symtomen av PSTD och andra psykiska problem 

övergående och oftast inte bestående (Angel & Hjern, 2004:60).  

 

Värt att nämna är att ovan nämnda forskningsstudier är utförda på flyktingbarn som kom till 

Sverige med familjer, inte ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

7. Teori 
 
Som teoretisk referensram i denna uppsats har vi valt att använda oss av ett psykodynamiskt 

synsätt vars grund kretsar kring en förförståelse av att vi som människor är socialt formade. Vår 

personlighet skapas och påverkas av de erfarenheter och upplevelser vi samlat på oss som barn 

och för att förstå en persons beteende måste vi ha denna förförståelse med oss. Genom vår 

uppväxt och erfarenheter systematiseras omedvetet olika sätt att hantera situationer på vilket 

både kan innebära en fördel för oss, men det kan även orsaka svårigheter (Cullberg, 2006:23).  

 

Till att börja med använder vi oss av kristeori för att få en djupare inblick i vad olika faser och 

händelser i ungdomens liv kan ha för innebörd. Vidare görs en teoretisk genomgång av de 

faktorer som skapar och formar en ungdoms identitet genom livet och hur interaktioner med 
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andra i omgivningen kan påverka ungdomens socialiseringsprocess. Slutligen använder vi oss av 

vad känslan av sammanhang har för betydelse för barnen och ungdomarna i deras vardag.  

 

7.1 Kris 
Genom kristeori kan vi i denna uppsats uppmärksamma individens inre psykologiska processer 

under traumatiska händelser i livet, men även få en inblick i vilken påverkan naturliga och 

åldersrelaterade kriser kan ha på oss människor. För att lättare få en förståelse för hur 

ensamkommande flyktingungdomar upplever sin tillvaro samt vilka påfrestningar de möter, 

använder vi kristeorin för att få en djupare inblick i krisens konsekvenser. Det är även 

betydelsefullt att få en teoretisk inblick kring orsaker relaterat till invandringens kris och vad de 

kan få för följder för ungdomarna.  

 

I Johan Cullbergs bok Kris och utveckling (2006) återges en illustration av kristeorins hörnstenar. 

Han definierar två olika typer av krisformer som vi på grund av yttre påfrestningar och händelser 

i livet kan genomgå. Delvis tar han upp så kallade utvecklingskriser eller livskriser, vilka kan 

drabba oss alla i olika naturliga faser i livet. Dessa kan inträffa under olika omvälvande 

händelser som att få ett första jobb, skaffa barn eller att flytta. Den andra sortens kris är den som 

drabbar oss människor som en chock som innebär en fara för vår existens och välmående. Dessa 

kriser benämner Cullberg som traumatiska kriser såsom död, katastrof eller att plötsligt förlora 

sitt arbete. Det gemensamma för bägge dessa kategorier av kriser är kopplingen till vilken kritisk 

åldersperiod personen i fråga befinner sig i, samt även den personliga betydelsen av krisen. 

Befinner vi oss i tonåren eller tidig vuxenålder kan kriserna ha en annan betydelse och få andra 

konsekvenser än om de exempelvis inträffar i sen vuxenålder. En persons livshistoria och 

formandet av dess inre värld är dessutom avgörande för hur personen reagerar i krisens olika 

skeden, samt även vilken social kontext personen befinner sig i. Helhetsbilden av personens liv 

måste alltid beaktas för att förstå krisens konsekvenser. (Cullberg, 2006:19). 

 

7.1.1 Krisens orsaker 
Utlösande orsaker bakom en traumatisk kris kan vara många och skiftar från person till person. 

Elsie C. Franzén beskriver i sin bok Att bryta upp och byta land de många utmaningar en flykt 

till ett annat land kan innebära för individen. För att illustrera hur den ”allmänna” krisens orsaker 
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kan få en fördjupad innebörd för människor på flykt redovisar hon en tabell där skillnaderna 

ställs bredvid varandra (Franzén, 2006:58).  

 

”Allmänna” krisens orsaker: Invandringskrisens orsaker: 

När någon närstående dör, så 

kallad objektförlust. Sociala 

uppbrott som uppsägning. 

Flera objektsförluster, t.ex. i 

krig. Separationer från alla 

närstående i hemlandet. 

Att bli av med sin autonomi, ex. 

fängelse eller invaliditet. 

Integritetsförlust, beroendet av 

myndigheter och brist på 

självbestämmande. 

Social skam, att bli bortgjord Saknad av kontaktnät, språk, 

yrkesstatus, utbildning osv. 

Samhällsförändringar såsom 

politisk förändring eller 

modernisering 

Byte av samhälle, helt nytt. 

Förlust av hemlandet. 

Katastrofer, ex. husbrand eller 

allvarlig sjukdom 

Förlust av ens identitet eller 

delar av den. 

 

(Tabellen är hämtad från Franzén 2006:58). 

 

7.1.2 Krisens skeenden och yttringar  
En traumatisk kris kan innebära känslor av kaos, övergivenhet, sorg och ångest. Dessa känslor 

och tillstånd kan upplevas som olika starkt av olika personer och kräver därför olika sorters hjälp 

och stöd från omgivningen. Cullberg delar in den traumatiska krisens skeenden i fyra olika faser. 

Under den första fasen som tillhör den akuta krisen, chockfasen, befinner sig individen ofta i ett 

förnekande tillstånd där det som hänt inte kommer in i ens livsvärld. Andra går in i sig själva och 

agerar apatiskt. Under chockfasen kan även personen bete sig manisk genom avvikande 

beteenden som panikartade skrik och läten. I motsats till chockfasen, där förmågan att ta in det 

som har hänt är omöjlig, blir nästa fas, reaktionsfasen, istället ett skeende där traumat börjar 

sjunka in och en förståelse av vad som hänt börjar formas. Den största sorgereaktionen inträffar i 

detta skede, och beroende på våra personliga försvarsmekanismer agerar vi på olika sätt. Nästa 

fas är inledande i krisens bearbetningsskeende och kallas av Cullberg för bearbetningsfasen. Det 

är under denna fas som en acceptans av händelsen börjar växa fram för att kunna bearbeta den 

och gå vidare i livet. Om det exempelvis rör sig om en nära anhörigs bortgång kan risken med 
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bearbetningen vara att en fixering vid den avlidne skapas, som är svår att släppa av rädsla för att 

glömma bort personen. I de flesta fall leder bearbetningsfasen in i den sista fasen, nämligen 

nyorienteringsfasen. Det är i denna fas krisen sakta kan börja ses som en lärdom och utveckling i 

livet. Händelsen i sig har varit traumatisk och kan stundvis komma upp till ytan igen, men nya 

vägar i livet uppmärksammas ofta genom en acceptans av det som varit (Cullberg, 2006:141).   

 

7.1.3 Försvarsmekanismer 
Försvarsmekanismer är när vi människor omedvetet skapar försvar som bildas under livets gång 

för att på bästa sätt hantera en kris. Om försvarsmekanismerna inte blir övergående kan det 

resultera i att upplevelsen av krisen blir intakt och hindrar en förbättring. En av människans 

försvarsmekanismer är förnekandet vilket innebär att personen i fråga blockerar och förnekar det 

som inträffat (Cullberg, 2006:141). Kopplat till flyktingars kris tar Franzén upp till exempel 

flyktingens förnekelse av fakta som att vistelsen i det nya landet inte är tillfällig i övertygelse om 

att snart återvända till hemlandet (Franzén, 2001:63). En annan försvarsmekanism är regression 

vilket betyder att individen går tillbaka i utvecklingen och beter sig barnsligt eller omoget. Ett 

behov av att bli omhändertagen och hjälpt kan skapas samt en fantasivärld av verkligheten kan 

målas upp likt ett barns (Cullberg, 2006:146). Som flykting i ett nytt land kan denna regression 

och viljan att bli hjälpt och avsäga sig sin egen förmåga lätt bli förstärkt av omgivningen. 

Myndighetspersoner och de runt individen hjälper ofta till med det mesta i tron om att personen 

själv inte klarar det. Detta menar Franzén snarare förlänger regressionens förlopp och hindrar 

utvecklingen (Franzén, 2001:64). Isolering är en annan vanlig försvarsmekanism som 

omgivningen lätt missuppfattar som att personen tar traumat på ett bra sätt. Personen beter sig 

ofta utåt sätt väldigt sansat och pratar gärna om händelsen utan känslomässigt uttryck. Detta är 

dock bara kroppens försvar som håller undan och blockerar känslorna händelsen egentligen 

frambringat. Om ett sådant affektlöst beteende inte försvinner kan det leda till att känslorna 

kommer till uttryck i andra former, till exempel genom plötsliga ångestattacker (Cullberg, 

2006:146). Ytterligare en försvarsmekanism vårt omedvetna skapar är projektion, vilket innebär 

att vi förskjuter ansvaret för krisen på omgivningen. Ansvaret för att en person som kommit som 

flykting mår dåligt kan då läggas på myndigheter eller på majoritetssamhället. Denne är starkt 

misstänksam, håller sig ifrån samhällets olika sociala sammanhang och upplever sig som 
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marginaliserad och utestängd. Ens egen etnicitet blir även den negativt marginaliserad då man 

utgår från att människor runt omkring en ser ner på ens ursprung (Franzén, 2001:64). 

 

7.1.4 Tonåren som kritisk åldersperiod  
Tonåren är för de flesta människor en omvälvande period i ens liv. Cullberg delar in 

tonårsperiodens förlopp i tre stadier, förpuberteten, puberteten och adolescensen. Den första 

tonårsperioden, förpuberteten, är en känslig period där det första steget mot vuxenvärlden 

uppkommer både fysiskt och psykiskt. Den kroppsliga förändringen börjar visa sig, och detta kan 

leda till utseendefixering men även resultera i ett steg tillbaka i utvecklingen, då barnet önskar att 

stanna kvar i barndomen. Puberteten är ofta starkt präglad av just kroppsutvecklingen, både 

genom flickors första menstruation och pojkars första sädesutlösning, men även i form av den 

psykiska process som hör till könsmognaden. Den sexuella och lustfyllda spänningen ungdomar 

upplever i denna ålder kan vara både spännande och otäck och viljan av att vara eftertraktad och 

omtyckt i denna ålder är påfallande. Egna intressen, klädval, och sökandet av grupptillhörighet 

börjar bli synligt under denna period och motstånd och trots mot vuxenvärlden och närstående 

vuxna är vanligt. Då ungdomen kan falla utanför kompiskretsen och känner sig annorlunda och 

utstött kan djupare utanförskap och förakt mot vuxna växa fram, samt även destruktiva 

beteenden. Under adolescensen som är det sista steget innan vuxenlivet tas det stora steget mot 

självständighet och sökandet efter ens egen identitet påbörjas (Cullberg, 2006:66).  

 

7.2 Ungdomens identitet 
Syftet med denna uppsats är bland annat att undersöka hur ensamkommande flyktingungdomars 

identitetsskapande ser ut och påverkas av olika faktorer. För att på ett analytiskt sätt kunna tolka 

och utforska bakomliggande infallsvinklarna kring materialet i studien, kopplat till ungdomens 

identitet, så använder vi oss av identitetsteori. Genom denna teoretiska översikt kan vi i vår 

analys lättare skapa en förståelse för vad det är som främjar en sund identitetsutveckling, men 

även vilka omständigheter som kan skapa identitetsförvirring och ha negativ effekt på 

ungdomens identitetsskapande.   

 

För att förstå ungdomsperiodens psykologiska process på ett djupare plan använder vi oss av 

Erik Homburger Eriksons bok Ungdomens identitetskriser (1981). Homburger är en pionjär inom 
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identitetsforskningen, och enligt honom representerar sökandet efter identiteten ett primärt 

mänskligt behov, ett behov lika vikigt som trygghet, mat och sexuell välbehag. Enligt honom var 

den inre känslan av att vara en och samma individ livet igenom ett utav de mest centrala 

identitetsegenskaperna. Enligt Homburger är identitet en subjektiv upplevelse av vad som är och 

gör att jag är jag. Individens omständigheter i livet och de relationer de skapar kan förändras. Vid 

en identitetsförvirring upplever individen inte sig själv som den densamma i tid och rum. Det 

existerar inte en känsla av kontinuitet, oavsett kontexter och roller individen kan tänka sig 

befinna sig i. Upplevelsen av identitet är även beroende av de psykologiska, biologiska och 

sociala aspekterna hos varje individ (Homburger, 1981:186).  

 

Innanför den psykologiska aspekten av identiteten existerar våra intressen, behov, känslor och 

försvarsmekanismer. Homburger menar med biologisk identitet bland annat delar av identiteten 

som är kopplad till individens utseende, kön och kroppsuppfattning. Den sociala aspekten 

handlar om att miljön kan öppna upp möjligheter för identiteten att uttrycka sig, till exempel i 

olika kulturer. Homburger har som utgångspunkt att individen aldrig slutar att utvecklas, utan 

identiteten utformas ständigt under livets gång. Han utgår från att olika skeden i livet genomgår 

olika utvecklingsfaser, varje fas innehåller en utvecklingskonflikt, som i sin tur har en negativ 

och en positiv pol som behöver hanteras. Han beskriver dessa faser fram till tonårens början: tillit 

kontra misstro (0-1,5 år), självständighet kontra tro på egen förmåga (1,5-3 år), initiativ 

respektive skuldkänslor (3-5 år) och den sista fasen aktivitet kontra känslor av underlägsenhet (6-

12 år). Under tonårstiden består konflikten av identitet kontra identitetsförvirring (13-18 år) 

(Homburger, 1981:79).  

 

Homburger skriver vidare om ungdomstiden och dess krav och prövningar som barn kan tänkas 

gå igenom. Tiden då barn ska träda in i roller präglad av prövningar i skolan, vänner och 

samhällets krav. Tiden består snarare av att göra intryck på sin omgivning än av att känna vilka 

de själva är. Ambivalensen mellan de färdigheter de själva upplever de har och responsen de får 

från sin omgivning påverkar identitetsskapandet. I sökandet efter en känsla av sammanhang och 

kontinuitet kan en del ungdomar fortfarande handskas med kriser från sin barndom. Övergången 

från barndomen till ungdomstiden är inte fastställd i någon ålder dock blir samhällets krav och 

utmaningar mer påtagligare när inträde sker. Exempelvis teknologiska krav: omgivningens krav 
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att ha mobiler, datorer och klädesmärken. Ungdomar söker tillit, tilliten till andra och även till 

sig själv, sökandet efter meningsfullhet, idéer och någon/något att tro på (Homburger, 1981: 

110).  

 

7.3 KASAM - känsla av sammanhang 
Vi människor lever och formas genom ett ständigt socialt samspel. Det är genom detta samspel 

som vår identitet formas och känslan av trygghet uppkommer. Vi är i denna uppsats bland annat 

intresserade av att se hur socialt stöd kan påverka individens känsla av trygghet och välmående. 

För att kunna analysera vad det är som skapar en meningsfull och trygg tillvaro för 

flyktingungdomar i Sverige så använder vi oss därför av KASAM-teorin (Känsla av 

sammanhang). Med hjälp av denna teori kan vi försöka se ett samband mellan informanternas 

berättelser och vad det är som skapar begriplighet, hanterbarhet och begriplighet i vardagen för 

ungdomarna.  

 

Vi har alla olika sätt att handskas med prövningar under livet och vissa människor uppvisar 

starkare motståndskraft än andra. Det är denna motståndskraft som Aaron Antonovsky är 

intresserad av att undersöka i sin bok Hälsans mysterium (2009). Antonovsky ville ta reda på 

vilka faktorer som bidar till att vissa människor hanterar psykiska eller fysiska påfrestningar 

bättre än andra. Medan ett patologiskt synsätt kan förklara anledningen till varför människor blir 

sjuka ämnar han att genom det salutogenetiskta synsättet undersöka vilka egenskaper som i 

positiv mening bidrar till människors välmående. Genom att konstatera att alla människor lever 

med olika stressorer under livet ville han undersöka hur motståndskraften mot dessa stressorer 

formades. Definitionen av motståndskraften kallar han för GMR (generella motsåndsresurser) 

och dessa kan vara allt ifrån socialt stöd, inre självkänsla och kulturell stabilitet (Antonovsky, 

2009:16). Motståndskraften menade Antonovsky kunde mätas genom att se till individens känsla 

av sammanhang (KASAM). Mätningen utgjordes av tre olika element, nämligen graden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet mäter individens förmåga att handskas med inre och yttre stimuli. Genom en hög 

grad av begriplighet vet personen hur han eller hon ska bedöma och strukturera en situation, och 

därför kunna hantera påfrestningar på ett bättre sätt. Hanterbarhet avgör i sin tur i vilken grad 
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individen kan hantera olika händelser i livet genom resurser som de har tillgång till såsom 

vänner, familj eller förebilder. Resurserna kan endast bli tillgängliga genom individens egen 

upplevelse av dem. Det kan med andra ord finnas ett stort socialt nätverk runt en person, men så 

länge denne inte finner tillit och ser dem som resurser så förblir de endast ovidkommande 

fragment i tillvaron. Med hjälp av sina resurser blir det möjligt att klara av eventuella utmaningar 

då individen finner styrka genom olika fysiska och psykiska krafter. Det sista elementet handlar 

om vad som skapar meningsfullhet i tillvaron. Meningsfullhet symboliserar det känslomässiga 

engagemanget individen förmår att lägga ner i olika situationer och händelser.  

Samtliga element är inflätade och beroende av varandra och då graden av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet tillsammans är hög kan känslan av sammanhang bli fulländad 

(Antonovsky, 2009:44).  

 

Antonovsky beskriver även hur känslan av sammanhang utvecklas under adolescensen. Under 

denna period är känslan av sammanhang närmast ouppnåelig då förvirring och ifrågasättande 

ständigt är närvarande. I adolescensen strävar individen efter att finna sitt inre jag och utveckla 

sin personliga identitet i den sociala verklighet denne lever i (Antonovsky, 2009:140). 

 

 

8. Metod 
 

Som metod i denna uppsats har vi valt att utföra en empirisk studie genom kvalitativa intervjuer 

med personer som arbetar med ensamkommande flyktingungdomar. Genom informanternas 

upplevelser och erfarenheter har vi kunnat framhäva viktiga segment som beskriver 

flyktingungdomars tillvaro. Den hermeneutiska forskningstraditionen söker efter att tolka och 

analysera meningen i texter och samtal, vilket vi i denna uppsats gör. Inom hermeneutiken 

förstår den kvalitativa forskaren det som sägs utifrån en förförståelse och en medvetenhet om att 

mening kan analyseras genom andra kontexter och föreställningar (Kvale, 2009:67). Med hjälp 

av tre teoretiska utgångspunkter valde vi att analysera våra data och vi kommer nedan att 

presentera våra metodologiska val och tillvägagångssätt.  
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8.1 Kvalitativ ansats 
Under arbetet med denna uppsats har vi stått inför många val kring hur vi på bästa möjliga sätt 

ska kunna bidra med ny kunskap gällande ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Då vårt 

syfte kräver en djupare förståelse för enskilda individers verklighet valde vi en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa ansatsen utgår från att alla förhållanden måste ses ur ett socialt sammanhang där 

relationer skapar vår bild av samhället. Informanternas bild av verkligheten är präglad av en 

förförståelse kring de teman vi berör såsom synen på flyktingar och hur arbetet med dem bör 

vara utformat. Varje enskild informant har en socialt konstruerad uppfattning av arbetet och 

ungdomarna vilket gör att deras tankesätt kan skilja sig både mellan varandra, mellan 

verksamheterna men också från andra verksamheter och individer som arbetar inom området. 

Genom samhällets normer och värderingar skapas bilderna av verkligheten och i den sociala 

kontexten blir även verkligheten föränderlig genom tid och rum (Kvale, 2009:34). 

8.2 Urval och avgränsning 
Att vara medveten om urvalet i ens undersökning är viktigt då det kan påverka resultatet av 

studien.  Storleken av urvalet i kvalitativ forskning är dock skiftande då fokusen i studierna inte 

ligger på antal informanter utan meningen bakom svaren i intervjuerna. Det är emellertid 

betydelsefullt att rekommendera ett relativt litet urval, där det rör sig om ungefär 4-5 intervjuer, 

för att få utrymme och tid att se detaljer och analysera materialet (Trost, 2010:143).  

 

Vi beslöt oss tidigt i förberedelserna för vår uppsats att denna studie skulle handla om 

flyktingbarn i tonåren. Anledningen till detta är delvis att forskningsfältet inriktat på 

ensamkommande flyktingungdomar och deras livsvillkor är relativt tunt och delvis att vi 

intresserade oss för tonårstiden som en central period för identitetskapande. Vi valde att intervjua 

personer som arbetar på PUT/asylboenden för att de befinner sig nära ungdomarna och är en del 

av deras vardag. Det är i denna vardag som stödarbetet utvecklas och formas och även där 

motgångar och svårigheter framkommer. Vi ansåg även att det skulle finnas en risk för 

misstolkning om vi valde att intervjua ungdomarna själva, exempelvis genom språkliga 

missförstånd.  

 



 

26 
 

Då vår studie inriktar sig på arbetet med ensamkommande flyktingungdomar i åldern 13-18 så 

föll det sig naturligt att under sökandet efter verksamheter endast kontakta dem som hade 

ungdomsboenden med barn i denna ålder. Då vi även gjort en avgränsning till verksamheter 

inom Stockholms län så kontaktade vi endast PUT/asylboenden inom detta område. Urvalet av 

verksamheter skedde vidare slumpmässigt, och till en början hade vi svårt att hitta boenden som 

var intresserade av att medverka i vår studie. De två första verksamheter som sedan svarade och 

var villiga att ställa upp på intervjuer blev därför slumpmässigt utvalda som studieobjekt för vår 

undersökning. I samförstånd med verksamheterna planerade vi in intervjuer med fyra personer, 

två inom vardera verksamheten. 

 

8.3 Kvalitativa intervjuer  
Utförandet av studien skedde genom kvalitativa intervjuer med semistrukturerad karaktär. Med 

detta menas att våra intervjuer är strukturerade utefter ämnesområden och centrala teman, men 

frågorna vi valde att ställa var samtidigt öppna. Intervjuerna är därmed strukturerade med 

ostrukturerade öppna frågor (Trost, 2010:42). Under förberedelserna av våra intervjuer 

förberedde vi en intervjuguide där ämnesområdena skrevs ner. Med hjälp av vår förkunskap 

inom området samt utifrån vårt syfte med uppsatsen kunde vi urskilja olika teman för 

intervjuerna. Dessa teman kretsade kring hur stödarbetet kring ungdomarna ser ut, vilka har 

ansvaret, synen på trygghet och tillit och uppfattningen kring ungdomarnas egna känslor och 

verklighet (Trost, 2010:71).  

 

Under intervjuerna var vi noga med att presentera oss själva och syftet med studien innan 

samtalen inleddes. Vi frågade även om samtycke till inspelning och garanterade anonymitet. Vi 

var bägge närvarande under intervjuerna, en av oss ledde samtalet, medan den andra förde 

anteckningar. Det finns en betydelsefull aspekt kring att bägge forskningsledare var närvarande 

under intervjuerna, då enligt Kvale intryck i stunden är svåra att urskilja genom endast 

anteckningar eller ljudupptagningar (Kvale, 2008:75). Efter varje intervju ägnade vi även en 

stund åt att tillsammans diskutera och föra ytterligare anteckningar kring vad informanten 

kommit med för information, allt för att tolka det som sagts från så många perspektiv som 

möjligt. Då intervjuerna var färdigställda var vi noga med att så snabbt som möjligt transkribera 

materialet för att urskilja betydelsefulla infallsvinklar för vår uppsats. Betydelsefullt att 
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uppmärksamma är att en transkribering inte är en fullständig återgivning av verkligheten, då 

forskaren alltid har en förförståelse med sig i sitt arbete (Kvale, 2009:177). 

 

8.4 Förförståelse 
Vi är medvetna om att även då vi går in i forskarrollen som objektiva så bär vi med oss en 

förförståelse om ensamkommande flyktingbarn. Denna förförståelse skapas av sociala 

konstruktioner genom samhälleliga processer samt personliga iakttagelser och erfarenheter 

(Kvale, 2009:74). Vi har bägge uppfattningen om att arbetet med ensamkommande 

flyktingungdomar är viktigt och högst aktuellt då Sverige de senaste åren tagit emot flest antal 

ensamkommande flyktingbarn i Europa. Vi är också eniga om att stödarbetet för ungdomarna 

måste vara utformat efter varje enskilt barn, och innebära en så snarlik familjär situation som 

möjligt. Förförståelsen vi har är att barnen är en utsatt stigmatiserad grupp som många av dem 

varit med om svåra upplevelser. Vi delar uppfattningen om att problemen och utmaningarna 

kring arbetet med dessa barn måste synas inom samhällets olika nivåer, både inom den politiska 

arenan som för befolkningen i allmänhet. Då vi tydligt tar ställning för barnen och ungdomarna 

samt intar en delvis kritisk inställning mot Sveriges behandling av ensamkommande flyktingbarn 

så är vi medvetna om att utförandet av studien kan ha blivit nyanserat av detta. Samtidigt som vi 

intar en kritisk distans till samhällets bemötande av flyktingbarn generellt, så hade vi under 

intervjuerna med oss en positiv bild av arbetet inom själva asylboendena. Vi bar med oss 

förförståelsen om att arbetet på asylboendena drivs av eldsjälar med stort engagemang och 

hängivelse till sitt yrke, vilket även det kan ha haft en viss påverkan under intervjuerna. 

 

8.5 Etiska frågor   

Under en forskningsstudie står forskaren alltid inför många etiska dilemman. Då vi i 

forskarrollen har tolkningsföreträde blir hanteringen av informantens utsagor och uttalanden 

essentiellt betydelsefullt. Då denna uppsats kommer kunna läsas och granskas av andra 

människor så har vi varit noga med att ständigt reflektera kring vilket sorts kunskap och bild av 

verkligheten vi återger. Genom att definiera olika begrepp och vara noga med hur vi uttrycker 

oss vill vi minimera risken för feltolkning. Vi är dock medvetna om att vi bidrar till en viss 

kategorisering då vi inriktar oss på en specifik grupp i samhället (Kvale, 2009:78).    
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Under tematiseringen av intervjuerna i vår studie hade vi i åtanke att utforma frågorna utifrån ett 

etiskt försvarbart perspektiv då ämnet kan vara känsligt. Detta kan vara väsentligt då syftet med 

vår studie handlar om hur arbetet med ensamkommande flyktingbarn ser ut. Det handlar inte 

bara om att bidra med vetenskaplig kunskap, utan även att informera och framhäva viktig 

praktisk kunskap som kan vara betydelsefull i arbetet kring ensamkommande flyktingungdomar.  

 

Under utförandet av studien har vi även tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

forskaren bör reflektera kring under arbetets gång. Den första av dessa principer handlar om 

informationskravet som forskaren är skyldig att beakta. Detta innebär att informanterna ges 

information kring studiens syfte, hur den är upplagd samt vilken funktion informanten har i 

studien. Informanten skall även informeras om att dess medverkan är frivillig och när som helst 

kan avbrytas. Denna princip var vi under intervjuernas början mycket angelägna att följa, då vi 

anser att det första intrycket är avgörande för hur stämningen under intervjun skall kännas. Vi 

började med att förklara syftet med vår uppsats och betonade även att informanternas 

beskrivningar utgjorde en central del i vår studie. Vi betonade även att deras medverkan skulle 

vara frivillig. Detta leder in på den andra forskningsetiska principen som handlar om samtycke. 

Forskaren är skyldig att inhämta informanternas samtycke till användning av deras berättelser, 

vilket vi även det gjorde under intervjuernas början. Detta kändes viktigt då det kan skapa en 

förtroendegivande stämning som kan bidra till att innehållet i intervjun blir bättre och mer 

trovärdigt. Då vissa uppgifter var av känslig karaktär så kändes det viktigt att betona betydelsen 

av samtycke, och även försäkra anonymitet, vilket tillhör den tredje etiska forskningsprincipen 

vilken är konfidentialiteten. Vi har säkrat konfidentialiteten i vår uppsats genom att 

informanterna anonymiseras för läsaren. Denna princip kan vara viktig för att informanterna 

under intervjun ska känna sig trygga att öppna sig och för att informationen de ger inte ska kunna 

spåras eller orsaka problem för dem i framtiden. Informanterna uttryckte själva ingen önskan om 

anonymitet, men då vi anser att detta är en betydelsefull etisk princip så ansåg vi ändå att 

informationen skulle förbli anonym. Vi har även varit noga med att under transkriberingen 

använda fiktiva namn då vi vill eliminera chanserna till att informationen kan spåras om någon 

annan skulle ta del av våra anteckningar. Den fjärde etiska principen, nyttjandekravet, handlar 

om kraven på att personuppgifter och uppgifter om enskilda endast får användas i 

forskningssyfte och inte inom andra ej vetenskapliga sammanhang. Vi var med detta i åtanke 
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noga med att betona att uppgifterna informanterna lämnat ut endast skulle användas i 

forskningssammanhang. Då allt material förutom våra inspelningar är anonymiserat och kodat så 

bidrar inte heller ett utelämnande för andra forskningssammanhang till att informationen kan 

spåras till enskilda personer (Vetenskapsrådets hemsida, 2012-05-18).   

 

8.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Det har varit betydelsefullt för oss att kontrollera objektiviteten i vår uppsats genom att reflexivt 

och medvetet tänka över vår förförståelse och på vilket sätt vi redovisar kunskap (Kvale, 

2009:259).   

 

För att försäkra tillförlitligheten i vår studie har vi under arbetets gång försökt att kontrollera 

reliabiliteten och validiteten av vårt resultat. Med reliabilitet menas vilken grad av tillförlitlighet 

studien har, i vårt fall handlar det om den information vi fått under intervjuerna och hur den 

skulle bli densamma under en annan tidpunkt eller andra intervjuer. Vi anser att detta är fallet då 

våra intervjufrågor var av öppen karaktär och inte bestod av ledande frågor. Under 

intervjutillfällena försökte vi beröra de olika tematiseringarna utifrån flera perspektiv, för att 

försäkra oss om att frågorna inte skulle misstolkas. Under tematiseringen ansvar ställde vi 

exempelvis flera frågor kring ansvar på olika nivåer, både ur ett samhällsperspektiv men också 

genom att fråga hur de jobbar i boendet, för sedan kunna analysera hur informanterna definierar 

ansvar. Om studien byggs upp av ledande frågor kan resultatet bli vinklat och styrt i en viss 

riktning, vilket minskar tillförlitligheten och trovärdigheten (Kvale, 2009:262). 

 

Validiteten i en studie mäts genom att kontrollera hur nära forskningsstudiens syfte ligger 

verkligheten. Detta görs genom att forskaren under arbetets gång ständigt kontrollerar och 

ifrågasätter vad han eller hon kommit fram till och om det är välgrundat kopplat till syftet. 

Genom att vi ständigt under vår planering av uppsatsen haft ett etiskt perspektiv på vår 

forskningsdesign har vi haft som intuition att producera kunskap som är till nytta samt att 

minimera eventuella konsekvenser för våra informanter. Vi har tänkt på trovärdigheten hos våra 

informanter och genom att ifrågasätta deras utsagor har vi försökt få en så försvarbart och 

välgrundad information som möjligt (Kvale, 2009:266). Något som kan ha påverkat validiteten i 

vår uppsats är att vi har intervjuat professionella vuxna angående ungdomarnas vardag och 
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personliga omständigheter. Vi skulle möjligtvis kommit närmare barnens egna upplevelser och 

verklighet om vi intervjuat dem personligen. Sett ur ett annat perspektiv är detta ändå ett 

medvetet val då utformningen och synen på stödarbetet inte skulle kommit fram på samma sätt.   

 

Då vår studie är uppbyggd av ett fåtal intervjuer kan allmänna slutsatser inte dras generellt. Detta 

på grund av att kvalitativa studier i sig är beroende av kvalitet och inte kvantitet. Resultat från 

kvantitativa studier blir då lättare att generalisera, än resultat från kvalitativa studier. Den sorts 

generalisering som trots detta kan göras utifrån vår kvalitativa studie är en så kallad analytisk 

generalisering. Detta sker genom att vi gör bedömningen av att resultatet vi fått kan bli 

densamma med andra likadana verksamheter. Arbetet med ensamkommande flyktingungdomar 

ser på många sätt likadant ut på många boenden. Vi kan trots detta inte försäkra att en analytisk 

generalisering kan göras fullt ut då arbetet med ensamkommande flyktingungdomar även skiljer 

sig genom de professionellas syn och förhållningssätt samt mellan kommunerna (Kvale, 

2009:280). 

 

 

9. Presentation av materialet 
 

Som vi nämnt i kapitel 8 så bygger detta arbete på kvalitativa intervjuer som vi har gjort med 

fyra personer som arbetar inom två asyl/PUT verksamheter i Stockholms län. Vi har med hänsyn 

till de intervjuade valt att hålla verksamheterna anonyma och ge informanterna fiktiva namn. 

Presentationen av materialet kommer inledningsvis bestå av en kort beskrivning av 

verksamheterna och informanterna, därefter kommer intervjumaterialet tematiseras i tre rubriker 

utifrån de mest centrala delarna för vår uppsats syfte.  

 

9.1 Verksamheterna och informanterna 
Verksamhet X bedriver asylboenden för ungdomar på uppdrag av Stockholm stad. Verksamheten 

bedrivs på entreprenad sedan år 2010 och har både HVB hem (Hem för vård och boende) för 

ensamkommande flyktingungdomar samt asyl och PUT-boenden. Verksamheten består av små 

boenden med 4-5 ungdomar för att skapa en så nära familjär situation som möjligt. Personerna 

som arbetar inom verksamheten har olika bakgrund och etnicitet, samt varierad utbildning vilket 
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informanterna betonar vara viktigt för deras arbete. I utförandet av våra intervjuer besökte vi 

verksamhetens huvudkontor. Här nedan följer en kort presentation av våra informanter: 

 

Informanten Anna är personalansvarig och har arbetat inom Stockholms stads 

flyktingmottagande sedan ansvaret togs över från Migrationsverket 2006. Tidigare arbetade hon 

med migrationsfrågor på Medborgarkontoret.  

 

Informanten Bo är VD inom verksamheten och är i grunden socionom. Han arbetade tidigare 

inom Stockholms stads mottagande för ensamkommande flyktingbarn. Det var på Bos initiativ 

som en utmaning las in till Stockholms stad för att bilda en verksamhet på entreprenad. 

 

Verksamhet Y är ett företag som ägs av 25 kommuner inom Stockholms län. Företaget har 

många olika verksamheter såsom familjerådgivning och öppenvårdsmottagning, men asyl och 

PUT-boendena har bedrivits sedan 2007. Asylboendet vi besökte består just nu av ett hem med 

omkring 16 ungdomar, alla från Afghanistan, med ett varierat arbetslag både när det gäller 

utbildning och bakgrund.  

 

Informanten Cecilia är enhetschef och socionom i grunden. Hon har uteslutande arbetat med 

migrationsfrågor gällande ensamkommande flyktingbarn både inom migrationsverket, 

socialtjänsten och på nuvarande arbetsplats. 

 

Informanten Denise är samordnare på boendet och även hon socionom. Hon var tidigare 

handläggare för ungdomar och ensamkommande flyktingungdomar på Socialtjänsten och 

dessförinnan jobbade hon på utredningshem och inom LSS (Lagen om stöd och service).  

 

9.2 Socialt nätverk och ansvar 
Samtliga informanter har under intervjuerna gett oss en klar bild av vilket stöd som ges och 

enligt dem själva bör ges till de ungdomar som kommer ensamma till Sverige. Beroende på var 

ungdomen befinner sig i sin asylprocess så krävs det olika sorts stöd. Efter mottagandet i Sverige 

följer det för vissa ungdomar en lång väntan på besked, för andra tar det bara några veckor. 

Denna tid är oavsett en kritisk och förvirrande period för ungdomarna. Enligt Anna är det extra 
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viktigt att ge ett direkt stöd där ungdomen ges den uppmärksamheten den är i behov av. Fokusen 

ligger mer på att få ungdomen att må bra i nuet, snarare än att planera framtiden. Om ungdomen 

får sin asylansökan godkänd innebär det behov av ett annat sorts stöd, med många komponenter. 

Denise lyfter fram skolan som ett betydelsefullt socialt stöd i ungdomens liv. Det är inom skolan 

etableringen i det svenska samhället börjar, genom språkinlärning, vänner och förståelse för hur 

det svenska samhället fungerar. Inom verksamhet Y har det anställts en pedagog som har samma 

modersmål som ungdomarna. Hon kommer några dagar i veckan för att stödja och hjälpa 

ungdomarna med läxor, ta med dem på olika aktiviteter och för att i allmänhet finnas där för 

ungdomarna. Cecilia beskriver betydelsen av pedagogen såhär: 

 

Vår pedagog är en länk mellan ungdomarna och skolan, hon är en mycket viktigt person. Bästa 

inlärningen sker på eget modersmål och på svenska, vilket skolan inte riktigt kan erbjuda. Vi har här 

lagt ner mer resurser än vad vårt uppdrag egentligen innebär.    

 

Pedagogen är även med som ledare under de ART (Anger replacement treatment) lektioner 

verksamhet Y tagit initiativ att anordna. Under ART lektioner från ungdomarna utrymme att dela 

med sig av sina tankar och känslor och efter varje lektion får de en läxa, exempelvis att ge någon 

en komplimang.  

 

Anna beskriver även hon skolan som mycket viktig. Emellertid betonar hon problematiken 

gällande variationen på stöd i skolan. Olika kommuner har olika mycket resurser vilket leder till 

att alla ungdomar inte alltid får det stöd de behöver. Bo redogör i sin tur för betydelsen att 

förbereda ungdomarna för framtida utbildning och arbete, inte bara på grundskolenivå. Många av 

ungdomarna har länge arbetat i hemlandet vilket kan användas som en tillgång för att få dem 

intresserade av något område i arbetslivet eller inom den akademiska världen. Han betonar de 

professionellas eget ansvar när det gäller att stödja och uppmuntra ungdomarna till detta, inte 

bara ha den omhändertagande hjälpande rollen. Bo menar att det är svårt även för svenska 

ungdomar att få jobb, något som sätter ytterligare press på att ungdomar förbereds och är beredda 

att konkurrera med andra ungdomar om arbete och utbildning. Han betonar även att stödarbetet i 

det stora hela ska präglas av ett framtidsperspektiv, där ungdomarna uppmuntras och ges eget 

ansvar. Att ta på sig ansvar som att ringa till tandläkaren, städa sitt rum eller börja övningsköra 

är förberedande för att klara av vuxenlivet. Bo beskriver det såhär: ”Ungdomarna har resurser 
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när de kommer hit vilka ska tas vara på. Visst ska de få allt stöd de behöver, men alla hinder får 

inte sopas under mattan, några måste få vara kvar. Att hjälpa är att lära.”  

 

Cecilia och Denise nämner även betydelsen av att skapa en fungerande vardag för ungdomarna. 

Det mesta av arbetet går ut på att stödja och skapa rutiner i vardagen genom skola, städning, 

matlagning och andra vanliga sysslor, något de anser skapa en trygghet för ungdomarna samt 

förbereder dem för vuxenlivet.  

 

En annan viktig komponent som samtliga informanter nämner är ungdomarnas involvering i 

fritidsaktiviteter. Anna pratar om organisationen ”Jalla för alla” vilket är en verksamhet för 

ensamkommande flyktingungdomar. Detta är ett projekt på uppdrag av Skyddsvärnet och har 

som mål att föra samman och stödja ensamkommande flyktingungdomar genom aktiviteter, 

samtal och diskussioner, tjej- och killgrupper med mera. Anna har bra erfarenheter av detta 

projekt vilket hon anser har blivit en positiv träffpunkt för många ungdomar hon mött. Anna och 

Bo pratar bägge mycket om hur viktigt det kan vara att träffa personer i samma situation och få 

äldre förebilder med samma bakgrund. Cecilia och Denise har inte lika bra erfarenheter av deras 

ungdomars involvering i ”Jalla för alla”. Ungdomar, som de har arbetat med tidigare, har varit 

engagerade, men i den nuvarande gruppen killar har ingen visat intresse. Motivationen att gå dit 

kontinuerligt har inte funnits, oavsett hur de professionella försökt locka dit dem. En anledning 

till detta tror de kan bero på den starka sammanhållningen i gruppen, då de alla är landsmän. 

Cecilia beskriver det såhär: ”Vi har försökt att få våra grabbar att gå dit, men de vill inte. Allt i 

grupp är svårt med de här killarna. Vi har försökt motivera och locka men nej… det blir 

motstånd.” Killarna på boendet i verksamhet Y skapar egna intressen och aktiviteter inom 

gruppen, de spelar fotboll och hittar på saker tillsammans. Många av dem går på någon form av 

aktivitet men många har även svårigheter med att passa tider, komma in i laget samt förstå de 

sociala koderna i lagsporter. 

 

Många av ungdomarna har kvar sin familj eller släkt någonstans i världen, antingen är de på flykt 

eller så bor de kvar i hemlandet. Något som lyfts fram under intervjuerna är ungdomarnas behov 

av att ha kontakt med familj och att det är därifrån de får sitt grundläggande stöd. Många 

ungdomar och familjer hoppas även på att återförenas i Sverige.   
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En annan central aspekt för känslan av trygghet är för många ungdomar deras kontaktperson, 

säger Anna. Kontaktpersonen finns där för ungdomen när det gäller det vardagliga stödet och 

samtalen och denne blir för många ungdomar en viktig person. Kontaktpersonen gör så att varje 

barn blir synliggjord och får möjlighet att skapa en personlig relation till en vuxen. Även Cecilia 

och Denise nämner betydelsen av ungdomarnas kontaktpersoner och stödet de inger.    

 

9.3 Tillit, trygghet och identitet 
Samtliga informanter är överens om att de allra flesta ensamkommande flyktingungdomar fått 

utstå svåra upplevelser. Vare sig det handlar om uppbrottet från familjen, om resan hit, krig eller 

övergrepp så innebär exilen påfrestningar för ungdomen och dess identitet. Anna betonar 

betydelsen av att skapa en trygghet för ungdomarna så fort de kommer till Sverige, oavsett 

asylprocessens utfall. Hon pratar även om de ungdomar som får diagnosen PTS (posttraumatiskt 

stressyndrom) och att många av de ungdomar hon mött varit med om övergrepp av olika slag, 

många av dem blir utsatta under exilen. Bo pratar även han om ungdomarnas upplevelser och att 

många av dem varit på flykt i flera år innan de hamnar i Sverige. Alla informanter betonar att 

alla ungdomar har en egen berättelse och identitet med sig när de kommer hit vilket gör var och 

en av dem unik. Därför ska alla ungdomar få anpassat stöd utifrån just deras individuella behov. 

Anna säger: ”Det finns lika många historier som det finns ungdomar”     

 

Bo beskriver att det allra viktigaste i arbetet med ungdomarna är att bygga upp en ömsesidig 

tillit. Då ungdomarna fått asyl och börjat bygga upp tillvaron är det upp till de vuxna runt dem att 

skapa en trygg vardag där tilliten kan börja växa fram. Detta beskriver han vara en social process 

där en rak kommunikation och vägledning är viktigt. Med tanke på de upplevelser ungdomarna 

varit med om är denna process extremt viktig för att komma vidare i livet. Tidigare påfrestningar 

som exempelvis sexuella övergrepp kan innebära trauma och kaos till en början, men med rätt 

hjälp kan händelserna bearbetas och ett normalt liv bli möjligt. Bo drar här en parallell till hur 

viktigt det är att ungdomen får de rätta verktygen och ges stöd på denna resa.   

 

Anna berättar under en del av intervjun om problematiken med att få ungdomarna att känna tillit 

till det svenska systemet och myndigheter. Inom många av de länder ungdomarna kommer ifrån 
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existerar inte samma syn på demokrati som i Sverige, och många har endast negativa upplevelser 

av myndigheter. Detta menar hon ökar betydelsen av att få ungdomarna att anförtro sig till dem 

och känna sig trygga att öppna sig. Anna tycker även att det är viktigt att få ungdomarna att 

förstå att de som arbetar på boendet inte har någon anmälningsplikt eller rapportering till 

Migrationsverket, vilket innebär att de professionella inte kan påverka Migrationsverkets beslut. 

Både Bo och Anna säger att detta är positivt då de lättare kan skapa en ömsesidig tillit med 

ungdomarna då de vet att det de säger inte går vidare till Migrationsverket. Många ungdomar bär 

på många hemligheter om vem de är, vilken väg de kommit till Sverige samt att de i många fall 

smugglats över olika landsgränser. De tillägger dock att de har anmälningsplikt till 

Socialtjänsten. Inom detta område beskriver Cecilia i sin tur en sorts problematik bakom att 

Migrationsverket och Socialtjänsten inte har någon återkoppling. Myndigheternas beslut kan i 

många fall krocka, menar hon, något som inte var möjligt före 2006, när kommunerna tog över 

ansvaret 2006 inte var möjligt. Cecilia: 

 

På gott och ont var man anställd av Migrationsverket, på ett sätt var det bra för man följde ständigt 

ärendet, jobbade tätt med asylhandläggarna. Socialtjänsten var inte lika involverad. Visst innebar 

överflyttningen en trygghet för ungdomarna, men det finns en baksida också. Nu gör Migrationsverket 

sin egen sociala utredning och Socialtjänsten sin egen som ofta säger motsatsen. Ibland undrar jag vad 

som egentligen är barnets bästa. 

 

Bortsett från tryggheten från de vuxna på boendet beskriver Denise att tryggheten hos de andra 

ungdomarna i boendet är väldigt betydelsefull. Cecilia fyller även in med att de äldre grabbarna i 

boendet ofta intar en roll som storebröder för de yngre. Ungdomarna som just nu bor tillsammans 

har varandra som närmaste umgängeskrets både i boendet och utanför. Även Bo talar om 

betydelsen av förebilder med samma bakgrund och att även detta symboliserar en trygghet i 

ungdomarnas liv.  

 

9.4 Svårigheter och utmaningar 
Informanterna är överens om att Sverige har ett av de bästa flyktingmottagandena i världen, men 

de är även överens om att mycket behöver förbättras. Anledningen till att Bo lade in ett anbud till 

Stockholms stad om att starta ett eget företag var att han såg stora brister i deras behandling av 

flyktingungdomar. Han beskriver hur de såg statliga bidrag som egentligen skulle gå till 
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ungdomarna, istället gick till budgethål som behövdes fyllas inom andra områden. Det rådde en 

jargong om att ungdomarna var starka nog att klara sig själva, då de faktiskt hade klarat av att 

resa över halva jordklotet, något som helt stod i motsats till både Annas och Bos uppfattning. Bo 

säger: ”Visst de har lyckats färdas över hela jorden, men om de inte var skadade innan resan blev 

de skadade på vägen, och det måste man ta hand om på rätt sätt” 

 

De såg snarare att dessa ungdomar just på grund av deras resa och hemska upplevelser behövde 

så mycket anpassat stöd de var i behov av och hade rätt till. Därför valde de att lägga in ett anbud 

och utforma en egen verksamhet med rätt anpassade resurser. Då problemen uppmärksammats 

beskriver Bo trots allt att Stockholm stad idag gör ett mycket bra arbete.     

  

Cecilia och Denise lyfter fram problematiken bakom det varierade stöd som ges i olika 

kommuner i Sverige, både inom skola och inom boenden. De upplever att det skiljer sig i kvalitet 

och kompetens inom verksamheter och deras visioner om hur ensamkommande 

flyktingungdomar bör bli bemötta. Här skiljer sig de olika verksamheterna i ståndpunkten om hur 

stort ett boende ska vara. Inom verksamhet X förespråkar de specifikt små boenden med 4-5 

ungdomar då de anser att detta ger en så nära familjär upplevelse som möjligt. Verksamhet Y 

anser i sin tur att en större grupp är att föredra då det bidrar till en större gemenskap och 

tillhörighet.  

 

Cecilia nämner att trycket på kommunerna har ökat då det kommer fler och fler 

ensamkommande ungdomar till Sverige för varje år. Även Anna nämner i sin intervju att det 

behövs bättre samarbete mellan kommuner och bättre tillsyn av verksamheterna för att kvalitén 

ska hålla en jämn nivå. Hon nämner även att det innebär en viss risk med att verksamheter läggs 

ut på entreprenad. Risker för att vinstintressen ska bli dominerande inom företag finns alltid. 

 

Ett annat problem samtliga informanter uppmärksammar är de låga kraven som ställs på vem 

som kan bli god man åt ungdomen under dennes första tid i Sverige. Många av de gode männen 

har flera ungdomar samtidigt vilket gör att de inte har tid att egentligen leva upp till sitt uppdrag, 

beskriver Anna: 
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I stort sätt kan vem som helst bli god man förutsatt att du inte finns med i brottsregistret och att du går 

en två dagar lång utbildning. Många godemän försörjer sig på detta och tar alldeles för många 

ungdomar. Gränsen är 12 ungdomar men tyvärr finns det ingen tillsyn kommuner emellan. Detta 

betyder att du även kan bli god man till ytterligare 12 ungdomar i andra kommuner. 

 

En av de viktigaste delarna i arbetet med flyktingungdomar är enligt Denise skolans roll i 

ungdomens liv. I kommunen där verksamhet Y finns har politikerna bestämt att 

flyktingungdomarna ska ha en introduktionstid i särskild klass under de två första veckorna 

i skolan, men sedan börja i en vanlig klass. Detta ser Denise som ett stort problem som 

resulterar i att ungdomarna ständigt ligger efter i skolarbetet. De behärskar ännu inte 

språket fullt ut, och de lite mer teoretiska ämnena som även för svenska ungdomar kan 

vara svåra, blir för flyktingungdomarna ännu svårare.  

 

När ungdomarna fyller 18-21 år är det meningen att de ska bli självförsörjande. Här 

betonar samtliga informanter ett av de största problemen med utformningen av stödarbetet. 

Majoriteten av ungdomarna upplever en chock då de från och med dagen de blir 

självförsörjande ska klara sig helt själva. Det är under denna tid de flesta stöter på störst 

problematik, känslan av övergivenhet och ensamhet blir påtaglig. Detta menar Bo är 

ytterligare en anledning till att förbereda ungdomarna för vuxenlivet. Alla informanter är 

överens om att det är denna övergång som det måste fokuseras mycket resurser på, för att 

ungdomen på bästa sätt ska kunna komma in i det svenska samhället. 

 

När det gäller för ungdomarna att upprätthålla en nära kontakt med familjen och behålla 

sin identitet i hemlandet kan det även uppstå svårigheter och påfrestningar. Det finns 

många ungdomar som känner press hemifrån, menar Cecilia. Pressen rör sig om både krav 

på att kanske skicka hem pengar, men även krav om att ungdomen ska försöka få hit 

familjen. Om en återförening i sin tur sker innebär även detta slitningar, då ungdomen 

under tiden de varit separerade byggt upp en ny vardag och ny identitet i Sverige. Hoppet 

om att allt ska vara som vanligt igen går ofta i spillror för ungdomarna beskriver Cecilia. 

Anna beskriver komplexiteten med att ha familjen kvar i hemlandet såhär: 

 



 

38 
 

Det finns ofta en oro om man har familj kvar i hemlandet. Familjen hoppas att dom ska lyckas i 

Sverige, när de i verkligheten har det ganska svårt här. När de varit här ett tag uppstår det därför en 

ganska stor klyfta, då de inte kan säga riktigt hela sanningen. 

 

Kopplat till problematiken kring familjerelationer uppger informanter inom bägge 

verksamheter att pressen på ungdomarna är betydligt större på pojkarna. De menar att det 

inom många av de länder pojkarna kommer ifrån existerar en syn på män som försörjare 

och ansvarstagare i familjestrukturen. Detta menar även Anna bidrar till att pojkarnas egen 

syn på manlighet och kvinnlighet följer samma mönster. Många föräldrar gör ett medvetet 

val då de hellre skickar iväg sina söner än sina döttrar, i tron om att det är säkrare.  

Föreställning om könsrollerna menar Anna även bidrar till dem är väl medvetna om hur de 

placerar ungdomarna i boendena. Eftersom boendena är små med 4-5 ungdomar i vardera 

så får pojkar och flickor bo separata. Hon menar att det annars kan uppstå en viss struktur i 

hemmet där flickorna förväntas ta hand om hushållet och laga mat.    

 

När det gäller bearbetningen av trauman och kriser har ungdomarna rätt att få gå till BUP. 

Att få ungdomarna att frivilligt gå till BUP beskriver informanterna genomgående vara 

problematiskt. I de flesta av ungdomarnas hemländer är det skamfullt och främmande att 

gå till en psykolog, det innebär för många att man blir stämplad som galen. Cecilia 

beskriver svårigheterna med att få ungdomen motiverad att gå dit, i många fall i 

kombination med misstänksamheten mot myndigheter i allmänhet.  

 

 

10. Analys  
 

I detta kapitel analyserar vi informanternas berättelser och tolkningar av ungdomarnas vardag 

utifrån våra tre teorier: kristteori, identitetsteori och KASAM-teorin. Första delen kommer att 

behandla hur ansvar definieras och hur det implementeras i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn i det svenska samhället. Andra delen av analysen kommer att behandla hur 

ungdomarna går igenom kriser och upplever sin vardag, samt hur uppbyggnaden av trygghet och 

tillit skapas genom kommunikation och sociala relationer. Slutligen analyseras betydelsen och 

komplexiteten av ungdomarnas relation till familjen. 
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10.1 Ansvar 
I arbetet kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kan begreppet ansvar definieras på 

många olika sätt och på olika nivåer. Informanterna framhåller att beroende på var barnet 

befinner sig i asylprocessen krävs det olika former av ansvar och stöd. Det är under väntan på 

beslutet från Migrationsverket många barn befinner sig i ett kritiskt tillstånd av oro och stress. 

Under denna tid är det viktigast att de vuxna runt barnet inger en trygghet och nära stöd. Då de 

som arbetar på asylboendet inte har någon insikt i Migrationsverkets beslutsprocess och heller 

inte kan påverka beslutet så ligger deras ansvar i att skapa en hanterbar och meningsfull vardag 

kring ungdomen. När det gäller bristen på inblick i Migrationsverkets beslutsprocess, skiljer sig 

informanternas åsikter på de olika boendena. Inom verksamhet X upplever de att ändringen från 

2006 inneburit bättre förutsättningar för de professionella på asylboendena att komma nära 

ungdomarna. Det innebär en trygghet för ungdomarna att veta att de vuxna kring dem inte har 

någon skyldighet att rapportera till Migrationsverket, och inte heller kan påverka resultatet. 

Informanterna inom verksamhet Y beskriver i sin tur att förändringen även kan ses ur en annan 

vinkel. Bristen på inblick och samarbete mellan Migrationsverket och Socialtjänst kan leda till 

att utredningar krockar och bilden av hela ungdomens liv inte alltid tas i beaktande.  

 

Utifrån KASAM-teorins tre hörnstenar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

beskrivs på sida 23 kan informanternas uppfattningar analyseras på olika sett. Delvis kan 

ungdomens känsla av sammanhang bli bättre idag då de som arbetar kring ungdomarna inte har 

någon återkoppling till Migrationsverket. Ungdomen kan då lättare skapa en nära förtroendefull 

relation med vuxna i boendet, då de kan kommunicera helt öppet om sin bakgrund, oavsett vad 

de uppgett till Migrationsverket. Tilliten till dem som arbetar i boendet kan vara avgörande för 

att ungdomen ska känna hanterbarhet. En öppen kommunikation ökar chanserna till att 

ungdomen se de professionella som sina resurser och då även kunna finna en meningsfullhet i 

vardagen. Nackdelen kan dock vara att känslan av begriplighet är svår att åstadkomma då de 

professionella runt ungdomen inte har en inblick i ungdomens framtida öde. En förutsättning för 

att ungdomen ska uppleva begriplighet i sin tillvaro är att denne får information och kontroll om 

sin verklighet, vilket inte de närmaste i asylboendet kan tillgodose. Om den återkoppling, som 

existerade mellan Socialtjänst och Migrationsverket innan 2006, fortfarande skulle finnas, skulle 

informationen bidra till en ökad känsla av sammanhang. Däremot skulle en öppen 
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kommunikation och förtroendet mellan de professionella och ungdomarna inte vara lika lätt att 

uppnå. Frågan är då vilka omständigheter som innebär bäst förutsättningar för ungdomen att 

skapa en känsla av sammanhang. I bägge fall är det i dagens läge svårt för en flyktingungdom att 

känna en fullständig känsla av sammanhang och meningsfullhet då denna lever i ovisshet.  

 

När en ungdom väl får besked om PUT bär många aktörer i samhället ansvar. Skolan beskrivs av 

informanterna som en central aktör när det gäller ansvaret för barnen. Homburger beskriver på 

sidan 22 ungdomstiden som en svår period med prövningar i skolan för alla ungdomar, för 

flyktingungdomar innebär det dessutom i många fall svårigheter med att kommunicera och 

förmedla information. Homburger menar att ungdomens identitet skapas genom den bekräftelse 

denne får genom sina handlingar och kommunikation med andra. En flyktingungdom som är ny i 

den svenska skolan har inte samma förutsättningar gällande språkkunskaper och informanterna 

beskriver att det tar tid för ungdomarna att lära sig de sociala koderna. Inom verksamhet Y 

beskriver de att flyktingungdomarna i deras kommun endast har två veckors specialundervisning 

innan de ska förväntas gå i vanliga klasser. Detta sägs underlätta integrationsprocessen och 

förbättra ungdomarnas chanser att snabbare komma in det svenska samhället. En av 

informanterna utrycker att det som sker snarare är att ungdomarna hamnar efter i skolan, har 

svårt att få vänner samt upplever försämrad självkänsla. Skolan är en central del i formandet av 

ungdomarnas sociala identitet vilket gör det extra viktigt att de får det stöd de är berättigade till.  

 

Fritidsaktiviteter är en annan viktig del som bidrar till ungdomarnas identitetsutveckling. 

Informanterna beskriver det som extra viktigt att ungdomarna genom fritidsaktiviteter finner 

förebilder med liknande erfarenheter och bakgrund. Ansvaret för att motivera och skapa ett 

intresse att gå med olika fritidsaktiviteter ligger hos de som arbetar inom verksamheterna. 

Verksamhet X upplevde inga problem med att få med ungdomarna på diverse aktiviteter som 

exempelvis ”Jalla för alla”. Verksamhet Y uttryckte svårigheter med att få den nuvarande 

gruppen ungdomar i boendet motiverade till att delta i vissa aktiviteter, däribland ”Jalla för alla”. 

Utifrån Homburgers identitetsteori kan detta ses som ett uttryck för trygghet inom den egna 

gruppen, då tonårstiden ofta präglas av att söka grupptillhörighet och likasinnade. Informanterna 

upplevde i allmänhet att ungdomarna kände sig trygga och anförtrodde sig till varandra i boendet 

då de alla var landsmän. Då ungdomar upplever sin egen identitet genom andras uppfattning av 
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dem själva så söker de sig till de som synliggör och bekräftar dem. Ett boende med ungdomar 

från olika länder skulle antagligen hitta större bekräftelse inom exempelvis ”Jalla för alla” där 

alla är flyktingar men inte från samma land. Förebilder som beskrivs som väldigt betydelsefullt 

finner ungdomarna i verksamhet Y inom den egna gruppen, där de äldre tar hand om de yngre 

och de lever tätt tillsammans. Barnens syn på fritidsaktiviteter är präglat av hur den såg ut i 

hemlandet, och då pojkarna i boendet kommer från samma land så existerar det ett samförstånd 

dem emellan. Då normer och värderingar samt synen på fritidsaktiviteterna är densamma så 

underlättar det att utföra dem tillsammans. Att finna trygghet inom den egna gruppen kan delvis 

gynna identitetsutvecklandet då det inger bekräftelse och förståelse, men det finns även en risk 

att identiteten i det nya samhället kommer i skymundan och förskjuts. Bo betonar betydelsen av 

att ha förebilder med samma bakgrund som skapat sig ett normalt liv i Sverige. I verksamhet X 

har de till exempel anställt en del ungdomar som själva bott i asylboenden, vilket har främjat 

ungdomarnas identitetsuppfattning. Ungdomarna kan då känna sig trygga och behålla identiteten 

från hemlandet, men även gynnas i identitetsskapandet i det nya landet.   

 

En stor del av problematiken informanterna beskriver kretsar kring ungdomarnas förmåga att stå 

på egna ben och bli självförsörjande i 18-21 års ålder. Det kan innebära en chock för ungdomen 

att lämna barndomen och träda in i vuxenlivet. Med Cullbergs kristeori i kapitel 7.1 kan detta 

analyseras som en sorts utvecklingskris i ungdomens liv. Med detta menas att steget ut i 

vuxenvärlden är ett naturligt skeende i människans utveckling, men det innebär även en tid av 

förvirring och kris. Om ungdomen inte blivit införstådd kring vilka åtaganden vuxenlivet 

innefattar i det svenska samhället kan det uppstå problem.  I en djupare analys kan det även 

finnas risker för att ungdomarna hamnar i en traumatisk kris och upplever en identitetsförvirring, 

då känslan av att åter separeras och lämnas ensam i vuxensamhället kan bli påtaglig.  

Karakteristiskt för tonårstiden är enligt Homburgers olika åldersfaser, på sida 22, konflikten 

kring identitet och identitetsförvirring. Att ungdomarna är känsliga för intryck hör åldern till, 

men extra yttre påfrestningar som vardagen i Sverige medför bidrar till att identitetsförvirringen 

blir mycket påtaglig.   
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10.2 Kris, trygghet och tillit 
Alla människor går under livet igenom kriser av olika slag, detta gäller även ensamkommande 

flyktingungdomar. Utifrån Cullbergs kristeori i kapitel 7.1 drabbas vi av naturliga så kallade 

utvecklingskriser under olika omvälvande händelser i livet. En flykt eller flytt till ett annat land 

är i sig en kris som innebär inre och yttre påfrestningar och utgör för de flesta människor en sorts 

utvecklingskris. Att dessutom bli tvingad till flykt oavsett orsak gör krisen ytterligare 

påfrestande. Franzén visar i sin, på sida 18, diskuterade tabell vilka fördjupade 

orsakssammanhang som kan ligga bakom invandringens kris. Beroende på vad som orsakade 

flykten, vilka trauman ungdomen upplevt samt hur individens personlighet är formad blir 

reaktionen av alla sorts kriser olika. Utifrån informanternas erfarenheter av arbetet med 

ensamkommande flyktingungdomar kan en analys av olika sorters kriser urskiljas, både dem som 

tillhör tonåren i sig, men även så kallade traumatiska kriser som många av ungdomarna blivit 

tvungna att genomgå. Gemensamt för informanternas beskrivning är att ungdomarna alla gått 

igenom någon sorts traumatisk händelse under sitt liv. Beroende på var ungdomen, utifrån 

Cullbergs reaktionsfaser på sida 19, befinner sig så behöver de olika sorters stöd av 

omgivningen. Bo beskriver att ungdomarna måste få rätt verktyg för att komma vidare i livet, 

och att det är upp till dem som står närmast ungdomarna att bidra med dessa verktyg. Om en 

individ inte kommer vidare under den traumatiska krisens reaktionsfaser kan det leda till djupare 

psykiska problem. En av människans försvarsmekanismer för att hantera kriser i livet är enligt 

Cullberg regression, det vill säga att personen går tillbaka i sin utveckling. Franzén menar på 

sida 19 i denna uppsats att myndigheter och personer runt flyktingar har en förmåga att inta en 

för omhändertagande hjälpande roll vilket endast innebär att personen fortsätter regregera och 

kommer inte vidare i sin utveckling. Precis denna problematik beskriver både Anna och Bo i sina 

intervjuer. De har erfarenheter av att stödarbetet kring flyktingungdomar i för hög grad präglats 

av att de professionella organiserat livet kring dem, istället för att lära ungdomarna att själva göra 

det, vilket kräver mer resurser och insatser. Utifrån informationen i intervjuerna befinner sig 

många av ungdomarna som varit med om traumatiska händelser i bearbetnings och 

nyorienteringsfasen där de försöker bygga upp en ny tillvaro. Det är i denna tillvaro och vardag 

som tilliten mellan de nära vuxna och ungdomarna växer fram. Det är i vardagliga sammanhang 

som att tvätta sina kläder, städa sitt rum eller göra sina läxor som nyorienteringen i deras liv 

formas. Minnen av det som varit kommer dyka upp periodvis men i det stora hela är ungdomarna 
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som alla andra tonåringar i Sverige. Tilliten beskriver informanterna växer fram genom rak 

kommunikation och ömsesidig tillit. Det är viktigt att som vuxen inte lova för mycket, och alltid 

säga sanningen även då den inte är positiv. Detta ger ungdomarna utrymme att även dem vara 

ärliga och öppna sig, även om saker som inte är lätta att prata om.  

 

En betydelsefull del av ungdomens liv i boendet är relationen med den kontaktperson de får. Det 

är kontaktpersonen som mest liknar en familjemedlem som ska finnas där under såväl bra som 

jobbiga stunder. Många ungdomar kommer till Sverige i tidiga tonår vilket innebär att många år 

tillbringas i PUT-boendet. Detta ökar betydelsen av att relationen med kontaktpersonen är bra 

och att ungdomen känner sig sedd och älskad. Att bli sedd och älskad påverkar ungdomarnas 

identitetsutvecklande, genom positiv feedback från de vuxna blir de bekräftade för sina 

handlingar.  

 

Enligt Homburger vars tankegångar återberättas under rubrik 7.2, söker ungdomarna efter tillit 

under tonårstiden, vilket innebär att de söker förklaringar till vad tillit innebär och även testar 

den. Detta är en process som sker både inombords och även utåt under vardagliga situationer. 

Inom verksamhet Y ventileras och diskuteras olika tankar och känslor i form av ART 

(Aggression Replacement Training). Genom att tala och bearbeta sina känslor och tankar 

möjliggörs en öppnare kommunikation mellan de vuxna och ungdomarna samt förstärker tilliten 

mellan dem.  

 

Tillit och trygghet kan även skapas genom de vänner och förebilder ungdomarna har. Inom 

verksamhet X fann de förebilder inom fritidsaktiviteter och hos personer de mötte med samma 

bakgrund som dem själva. Inom verksamhet Y fann de det starkaste bandet och tilliten i den egna 

gruppen i boendet. Tilliten inom gruppen kan genom Antonovskys teori på sida 22 skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen. Ungdomarnas motståndskraft kommer 

till synes genom kulturell stabilitet inom den egna gruppen och även genom det egna språket. 

Tillhörigheten till den egna etiska gruppen bidrar till begriplighet då normer och ideal redan är 

införstådda. Det blir möjligt för ungdomarna att förutse uttryck och det gör att de kan hantera 

olika situationer där stressorer uppkommer. Det är genom sina resurser i den egna gruppen som 

de känner sig validerade och kan därför finna energi att gå igenom perioder med svårigheter och 
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utmaningar. Det är genom denna energi meningsfullheten blir stärkt. Genom att tilliten skapas 

och existerar i gruppen bidrar det till ungdomarnas identitetsutveckling. Ungdomarna söker 

mening med sin tillvaro och gruppen kan på olika vis fylla tomrummet. Med Cullbergs teori, 

under rubrik 7.1.4, som handlar om tonåren som kritisk åldersperiod och Homburgers teori om 

ungdomens prövningar och påfrestningar för identiteten, under rubrik 7.2, kan den starka 

anknytningen till gruppen även ses som ett typiskt signalement för ungdomsåren. Denna period 

är känslig för intryck och sökandet efter den egna identiteten är ständigt närvarande. Ungdomen 

söker efter grupptillhörighet och strävar efter acceptans vilket ofta innebär påfrestningar och 

förvirring.    

 

Genom hög tillit är det lättare att tolka och förstå varningstecken på att en individ befinner sig i 

en kris. Cullberg talar på sida 19 om att både reaktionsfaser och tillhörande försvarsmekanismer 

inte alltid är självklart associerade till krisens orsak. Tilliten i relationen till ungdomen samt 

kunskapen om ungdomens tidigare liv är då viktigt för att snabbt kunna reagera och anpassa 

stödet. Enligt Antonovskys KASAM-teori, som vi har beskrivit under rubrik 7.3, är det lättare för 

en individ som befinner sig i en utsatt situation att komma välmående ur situationen om denne 

upplever en känsla av sammanhang. En parallell kan här dras till många flyktingungdomars 

tillstånd efter en traumatisk kris. Om stödarbetet kring ungdomen kan bygga upp en tillit och ge 

ungdomen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i situationen blir det lättare för 

ungdomen att komma ur krisen.  

 

Den viktiga innebörden av tillit innebär inte bara en personlig tillit mellan individer, utan även en 

samhällelig tillit till exempelvis statliga auktoriteter och dess tjänstemän. I intervjuerna kommer 

det fram att det existerar en brist på tillit till samhällets institutioner då upplevelserna i hemlandet 

inte varit goda. Ytterligare spänning ligger kring synen på psykiatrin och dess funktion. Samtliga 

informanter upplever svårigheter med att motivera ungdomar att gå till BUP, trots att många är i 

behov av detta. Detta menar de även beror på känslan av skam, oro och rädsla kring vad besöken 

hos en psykolog skulle innebära. Frånvaron av psykiatrisk hjälp för ungdomar som varit med om 

traumatiska upplevelser kan resultera i ytterligare svårigheter. En stagnerad kris utan dess 

naturliga utvecklingsskeenden kan enligt Cullberg på sida 18 bidra till långvarig psykisk ohälsa. 

Om individen inte kommer vidare i utvecklingen efter en traumatisk kris kan denne fastna i 
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någon av reaktionsfaserna och riskera att inte komma vidare till nästa fas. Det finns även en 

möjlighet att försvarsmekanismerna resterar och hindrar ungdomen om denne inte får den 

psykiatriska hjälp den kan tänkas vara i behov av.  

  

Med Cullbergs kristeori som verktyg kan informanternas beskrivning av ungdomarnas situation 

analyseras på olika sätt. Delvis kan det konstateras att tonåren i sig är en kritisk åldersperiod som 

innebär ett känsligt skede mellan barndom och vuxenvärld. Med detta i åtanke går ungdomarna 

även igenom en så kallad utvecklingskris i samband med flykten till ett helt nytt land. Ytterligare 

en verklighet som många av ungdomarna kämpar med är dessutom upplevelsen av traumatiska 

kriser. Dessa tre kriser påverkar varje ungdom på olika vis, varje barn är unikt med olika behov 

och därför behövs det även rätt anpassat stöd från omgivningen i Sverige.  

 

10.3 Familj  
Många av ungdomarna informanterna möter har kvar familj och släkt i hemlandet och genom 

transnationella kommunikationsvägar lyckas de allra flesta behålla en nära relation. Behovet av 

att uppehålla kontakten med familjen beskriver informanterna vara viktigt, och det utgör i många 

fall det mest grundläggande stödet för ungdomarna. Utifrån KASAM-teorin kan en god relation 

till familjen ses som den viktigaste symbolen för trygghet, och det är genom barndomen och 

relationen med familjen som den mest elementära känslan av meningsfullhet och sammanhang 

växer fram. Enligt Homburger, på sida 22, är identiteten alltid under utveckling men grunden för 

identiteten formas av barndomens upplevelser och familjens normer och värderingar. Stödet från 

familjen upplever informanterna vara något väldigt viktigt men innebär även dilemman för 

ungdomarna. Den sociala identiteten som formats i hemlandet förändras när ungdomarna 

kommer till Sverige och kliver in ett nytt samhälle med nya ideal och normer. Distansen till 

hemlandet blir extra påtaglig när verkligheten ofta skiljer sig länderna emellan. Enligt 

Homburgers resonemang på sida 22 är ungdomstiden präglad av sökandet efter sin identitet 

vilket sker bland annat genom bekräftelse från omgivningen. Då ungdomarna vill passa in 

försöker de anpassa sig till majoritetssamhällets attityder och förhållningssätt, vilket kan 

resultera i att de förflyttar sig längre bort från familjens ideal och normer i hemlandet. 

Informanterna beskriver att det existerar en press på ungdomarna att återförena familjen eller 

lyckas i Sverige. Det kan då uppstå det Homburger kallar för identitetsförvirring som innebär att 
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ungdomarna upplever att de varken kan leva upp till familjens krav och förväntningar hemifrån 

eller de krav de upplever i det svenska samhället.  

 

I den teoretiska översikten av ungdomens identitet på sida 21 menar Homburger att den 

biologiska identiteten är kopplad till individens uppfattning av ens utseende, kön och 

kroppsuppfattning. Det är under adolescensen som det största ifrågasättandet av den biologiska 

identiteten ställs, exempelvis genom att uppmärksamma innebörden av manlighet och 

kvinnlighet. Då flyktingungdomarna som är pojkar har en viss bild och press med sig hemifrån 

av vad som förväntas av dem som män uppstår det en inre konflikt då verkligheten i Sverige inte 

kan väga upp till förväntan. Identitetsförvirringen som då riskerar att uppstå kan leda till 

ytterligare dilemman samt att pojkarna undviker att säga hela sanningen till familjen.  Ungdomen 

söker efter sin identitet i två olika världar men kan inte finna sig själv i någon av dem. 

Informanterna uttrycker att klyftan och slitningarna kan bli väldigt stor mellan ungdomen och 

dess familj då ungdomen snabbt skapat sig en ny tillvaro och identitet i Sverige.  

 

 

11. Slutsats 
 

Genom informanternas berättelser återspeglas en del av samhällets föreställningar om 

flyktingbarn. I denna föreställning urskiljs en kravfylld tillvaro där snabba integrationsprocesser 

förespråkas. När ungdomarna får PUT ska de snabbt komma in i skola och samliv, för att lättare 

lära sig språket och komma ikapp de andra svenska ungdomarna. Ju effektivare ungdomen är i 

sin egen integrationsprocess, desto bättre passar han/hon in i det svenska samhället. Det är i 

slutändan upp till ungdomen själv att anpassa sig efter den svenska mallen om medborgaren, inte 

det svenska samhällets ansvar att anpassa sina resurser efter ungdomen. Möjligheter och resurser 

hos ungdomarna och det kulturella kapitalet de bär med sig från hemlandet är inte det som 

samhället lägger i fokus. Trots att informanterna uttrycker frustration över denna problematik så 

påverkar denna samhällssyn deras arbete. Det ligger därför i deras uppdrag att bidra med de rätta 

verktygen för att integrationsprocessen i Sverige ska bli så gynnsam som möjligt. Genom att 

bidra med rätt sorts redskap och ge ungdomarna den tid och uppmärksamhet de är i behov av kan 

upplevelserna och livet i det svenska samhället få en gynnsam utveckling. Det nära arbetet med 
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ungdomarna i boendet utgör ett stort ansvarsområde som är avgörande för ungdomarnas framtid. 

Det kan liknas vid en familjesituation där vårdgivarnas normer och värderingar påverkar 

ungdomarnas identitetsutveckling och förbereder dem för framtiden.   

 

Tonårsperioden är känslig period för alla människor och den innebär en tid av prövningar och 

utmaningar. Ungdomarna söker efter sin identitet i det svenska samhället, några finner den inom 

den egna gruppen, andra söker sig utåt. Vad som är gemensamt är att alla söker efter likasinnade 

att identifiera sig med. Då identiteten formas i relationen till andra så är det viktigt att ungdomen 

får bekräftelse från omgivningen. Genom goda sociala relationer med människor som 

ungdomarna kan känna samhörighet med formas en grundläggande trygghet och tillit. 

Bekräftelsen som formar identitetsutvecklingen kan komma från olika håll i ungdomens liv, både 

från familj, vänner, förebilder eller skolan. Det är också genom denna bekräftelse som känslan av 

sammanhang skapas.   

 

Tilliten till landsmännen och den egna gruppen sker genom en naturlig process för ungdomarna 

då de sociala koderna och tilliten redan är självklara. I kombination med positiva sociala 

relationer med personer i det svenska samhället kan sammanhållningen i gruppen vara positiv för 

ungdomarnas identitetsutveckling. Frånvaron av goda sociala relationer med människor i sin 

omgivning kan bidra till en känsla av utanförskap och minskad tillit till det svenska samhället. I 

denna frånvaro kan ungdomarnas sammanhållning i den egna gruppen bidra till isolering samt 

skapa en längre distans till majoritetssamhället.  

 

Ytterligare slutsatser är att synen och utformningen av arbetet kring ensamkommande 

flyktingungdomar skiftar beroende på kommun och verksamhet. Samverkan mellan kommuner 

och verksamheter måste förbättras gällande tillsyn och genom gemensamma riktlinjer.  

 

Utöver det ansvar och arbete som ligger i verksamheternas uppdrag så har det i denna studie 

framkommit att det är genom de professionellas personliga engagemang som de allra yttersta 

insatserna görs.  Engagemanget synliggörs genom initiativtagande såsom anställning av 

pedagoger, anordning av sociala fritidsaktiviteter eller förberedande insatser såsom 
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körkortsförberedelser. Det är genom dessa initiativ, ihop med trygghet och tillit, som de mest 

betydelsefulla verktygen för framtiden formas för ungdomarna.    

 

 

12. Diskussion 
 

Genom denna uppsats har vi uppmärksammat många viktiga sidor av arbetet med 

ensamkommande flyktingungdomar.  Ambitionen var att belysa hur ungdomarnas tillvaro 

påverkas av socialt stöd och hur arbetet kring dem ska utgöra en stor del av detta stöd. Även då 

vi endast hade två verksamheter som studieobjekt så lyckades vi urskilja gemensamma drag i 

informanternas utsagor. Dessa drag anser vi borde vara karakteristiska för utformningen 

stödarbetet kring ungdomarna. Vi har även uppmärksammat att det utifrån informanternas 

berättelser finns oroväckande fragment inom organiseringen av arbetet och synen på 

ungdomarna. Denna diskussion kommer kretsa kring aspekter som det inte funnits utrymme för i 

övriga delar av uppsatsen. Vi kommer beröra perspektiv kopplade till de tre komponenterna 

trygghet, tillvaro och tillit.  

 

För oss innebär trygghet upplevelsen av att känna ett själsligt välbefinnande utan känslor av oro 

och rädsla. Detta tillstånd kan upplevas på olika sätt i olika sammanhang beroende på individens 

personlighet och erfarenheter. Det är ytterst svårt att läsa av hur en individ skall reagera under en 

viss situation samt vart denne upplever sig som trygg. Beroende på tid och kontext upplevs kriser 

och trauman på olika sätt. Trygghet symboliserar även olika saker beroende på vilken ålder en 

individ befinner sig i. Ungdomar har inte samma behov och sätt att känns sig trygg på som yngre 

barn har, vilket det är betydelsefullt att påpeka. Att ställa krav, känna ansvar och skapa rutiner i 

vardagen har vi genom denna uppsats blivit införstådda med att vara en viktig symbol för 

trygghet för många ungdomar. Ungdomarnas känsla av bekräftelse och hanterbarheten i 

vardagen bäddar för en trygg tillvaro både i nuet och inför framtiden.  

 

Genom informanternas utsagor framgår det att ungdomarnas trygghet skapas genom den 

ömsesidiga tilliten mellan personer runt dem och dem själva. Vi har skapat uppfattningen av att 

denna tillit är avgörande för känslan av trygghet. Utan denna trygghet kan vardagliga saker som 
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att gå till skolan, lära sig språket eller delta i sociala aktiviteter blir då svåra att hantera och finna 

mening i. Tillvaron i boendet symboliserar introduktionen till det svenska samhället då det är 

denna instans som närmast liknar en familjestruktur.  Tillvaron utanför boendet är präglad av 

majoritetssamhällets normer och ideal, det är utifrån dessa normer som ungdomen måste finna 

sin plats. Vi tar avstånd från assimileringsbegreppet och de kategoriseringar som tillhör 

diskursen kring invandrare och flyktingar. Att se ungdomarna som en homogen grupp som måste 

smälta in i samhället och den svenska kulturen är enligt oss ett åtstramat och inskränkt 

förhållningssätt. Arbetet måste istället fokusera på att utveckla och främja de resurser 

ungdomarna redan har, detta bekräftade även informanterna. Kulturella skillnader måste ses som 

en möjlighet och inte som ett eventuellt hinder. Ur ett samhälleligt perspektiv är vi överens om 

att detta förhållningssätt måste få större utrymme, och att bilden av ”vi och dom” måste 

motarbetas. För även då ungdomarna ges allt det stöd, all den trygghet och alla verktyg för 

framtiden så kommer samhället fortfarande kategorisera dem som en grupp, och möjligheterna 

att nå samma framgångar som etniska svenskar kommer inte vara desamma. En av informanterna 

betonar även detta som en paradox svår att förändra. Förändringen måste ske inom olika nivåer i 

samhället och förståelse kring dessa ungdomars olika situationer. Skolan kan ses som den näst 

betydelsefulla arenan för dessa ungdomars introduktion till det svenska samhället. Det är därför 

viktigt att det finns kunskap och förståelse för dessa ungdomars situation inom skolväsendet. Då 

vi inte har någon närmare inblick i hur skolan handskas och arbetar med dessa frågor kan vi inte 

dra några djupare slutsatser. Vad vi trots allt kan konstatera är att det existerar olika 

förutsättningar mellan kommunerna.  
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14. Bilagor 

14.1 Bilaga 1  

 

VILL NI SPRIDA KUNSKAP OM ARBETET MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGUNGDOMAR? 

Vi heter Maja Holmström och Ivan Khan och studerar till socionomer på utbildningen Socialt arbete 

med storstadsprofil på Södertörns Högskola i Stockholm. Vi kontaktar er då vi söker informanter till 

vår C-uppsats under vårterminen. 

 

Syftet med vår uppsats är att belysa betydelsen av nära socialt stöd för ensamkommande 

flyktingungdomar i åldern 13-17 år, och hur det professionella arbetet i många fall utgör detta stöd. 

Vi är intresserade av hur just ni arbetar med ungdomar och barn i er verksamhet samt vilka 

erfarenheter och kunskaper ni kan bidra med.  

 

Som intervjupersoner är ni givetvis anonyma och de uppgifter ni lämnar behandlas med varsamhet 

och kommer inte lämnas ut eller vara möjlig att spåra till er som personer. Vi kommer enbart att 

använda intervjuerna i vår uppsats. Vi söker gärna flera personer inom er verksamhet som är villiga 

att bli intervjuade, gärna så fort som möjligt.  

 

Hoppas ni är intresserade av att bidra med er viktiga kunskap!  

  

Hör gärna av er för vidare information.  

Ni når oss på telefon eller mail:  

 

Maja: 073-641 68 34                 majsen_holmis@hotmail.co m 

Ivan: 070-773 16 88   zayeen.khan@hotmail.com 

 

Tack på förhand för ett framtida samarbete! 

  

Maja Holmström  Ivan Khan  Handledare: Petra Garberding 

Socionomstudent Socionomstudent Mail: petra.garberding@sh.se 

 

Stockholm, 5 april 2012 

mailto:petra.garberding@sh.se
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