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Abstrakt 

Titel: Ensamkommande flyktingbarns asyl– och anpassningsprocess - en kvalitativ 

studie om ensamkommande barn och ungdomar i Sverige 

Författare: Ata Nazifishirayi 

 

Varje år anländer tusentals ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige utan 

medföljande föräldrar eller legala vårdnadshavare. Dessa ensamkommande flyktingsbarn 

möter olika svårigheter t.ex. ekonomisk otrygghet och psykisk påfrestning i sin etablering i 

Sverige. Anpassningsprocessen som sker under och efter asylsökandeprocessen är krävande 

för de flesta ensamkommandebarn asylsökande och utgör utmaningar när det gäller att hantera 

dessa svårigheter. Syftet med denna studie är att undersöka vilka svårigheter som finns i 

ensamkommande asylsökande barns liv efter asylprocessen i Sverige, utifrån deras perspektiv. 

Studien undersöker också hur dessa barn och ungdomar använder copingstrategier för att 

hantera dessa svårigheter. En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

används för detta syfte. Resultaten visar att ensamkommande barn och ungdomar främst 

upplever svårigheter inom fyra katergorier: Ekonomi, Språk, Familjelängtan, och Traumatiska 

minnen. Vidare visar reusltaten att barnen använder sig mest av positiva och adaptiva 

problemlösningsbaserade copingstrategier för att handskas med dessa svårigheter. Analys av 

det empiriska materialet har skett med hjälp av Lazarus och Folkman’s ”Stress och Coping” 

Teori och även Antonovsky’s Salutogena Modell.  

 

  

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, hanteringsstrategier, känsla av sammanhang 

(KASAM). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Hardships, struggles and coping strategies - a qualitative study on unaccompanied 

asylum seeking children and young minors in Sweden 

Author: Ata Nazifishirayi 

 

Every year thousands of unaccompanied asylum seeking minors arrive in Sweden without 

parents or legal guardians. These unaccompanied refugee minors face various difficulties such 

as economic insecurity, social assimillationin and psychological distress in thier establishment 

in Sweden. The adaptation process that takes place during and after the asylum seeking 

process is very demanding for most of thise unaccompanied minors and pose challenges when 

it comes to deal with thier difficulties that arise to new life situations in Sweden.This study 

aims to examine what struggles and hardships these children and young people experience in 

their lives after they have been granted asylum in Sweden. It also sets out to investigate how 

they use coping strategies to deal with their struggles and hardships. A qualitative research 

design is employed using a phenomenological approach. The results show that 

unaccompanied minor asylum-seeker mainly experience struggles within these four 

categories: Finances, Language, Longing for Family, and Traumatic Memories. Furthermore, 

for the most part they use positive and adaptive problem-solving coping strategies when 

dealing with these struggles. The empirical material is analysed and discussed in relation to 

Lazarus and Folkman's Stress and Coping Theory as well as Antonovsky's Salutogenesis 

Model.  

 

 

Keywords: Unaccompanied children, Asylum seeking children, Asylum seeking young 

people, Refugees, Coping strategies, Stress, Sense of Coherence (SOC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Uppsatsarbetet har varit en tidvis krävande och utmanande process, men framförallt var det 

oerhört utvecklande och lärorikt. Jag vill påpeka att denna avhandling inte skulle existera utan 

stöd och inspiration utav vissa speciella personer, och tacka dessa. Först och främst är jag 

oerhört tacksam gentemot informanterna i denna studie. Jag hyser djup vördnad och respekt 

för dessa ungdomar som delade med sig av sina personliga berättelser, och känner också stor 

tacksamhet för deras tillit i att låta mig använda deras röster i denna studie. Dessa ungdomar 

har visat mig vad som krävs för att överleva, och denna studie bygger på deras visdom. Jag är 

också väldigt tacksam gentemot de ansvariga individer på HBV-hemmen som introducerade 

mig för de flyktingungdomar som tog del av studien. Tack också till Arne Ek, min 

handledare, som tillförde många intressanta perspektiv till studiearbetet och delade med sig av 

sin kunskap. Våra många diskussioner uppmuntrade detta arbete. Tack slutligen till 

DinaAvrahami, som gav mig värdefull vägledning. 

  

 

 

 
Förkortningslista 

 

HBV - Hem för Vård och Boende 

 

GMR - Generella motståndsresurser 

 

KASAM - Känsla av sammanhang 

 

SKL - Sveriges Kommuner och Landsting 

 

SoL - Socialtjänstlagen 
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1. Inledning 

Varje år anländer tusentals asylsökande flyktingbarn till Sverige. De flesta kommer 

tillsammans med sina föräldrar och sin familj, men många kommer hit ensamma. Många av 

dessa ensamkommande barn har blivit tvungna att lämna sina hem och sin familj på grund av 

fattigdom, krig och förföljelse (UNHCH, 2012). Att antalet flyktingbarn som anländer till 

Sverige är relativt högt kan bero på flera saker. En orsak kan vara att konflikter i vissa 

områden i världen blir allt fler och att våldet i dessa har eskalerat. Det ekonomiska läget i 

världen är också en betydande faktor, barn och ungdomar som lever i extrem fattigdom blir 

ofta bortskickade av sina familjer för att få möjlighet till en ljusare framtid (Adam & Van 

Essen, 2004). Oavsett av vilken anledning barnen har lämnat sitt hemland, så är det oftast 

barnens vårdnadshavare som tar beslutet att de måste lämna sina familjer och ge sig iväg till 

en okänd tillvaro. Även om det för det mesta inte är barnens vilja, så gör de som de blir 

uppmanade utav lojalitet till sina föräldrar. Ensamkommande barn och ungdomar som 

anländer till Sverige känner inte till vilka rättigheter och skyldigheter de har och behöver 

därmed särskilt stort stöd och hjälp. Det är mycket ny information som de behöver hålla reda 

på och att lära sig ett nytt språk är tidskrävande. Att förstå Migrationsverkets regler, att veta 

vad socialtjänsten innebär och vad en godman är, kan vara förvirrande. Dessutom kan de nya 

sociala koderna och normerna som barnen inte känner till leda till kulturkrockar och 

möjligtvis även konflikter (Höijer & Magnusson, 2008). 

 

Forskningslitteraturen om ensamkommande barn och ungdomar är inte särskilt riktig, men 

vissa studier rapporterar att ensamkommande minderåriga flyktingar är en högriskgrupp när 

det gäller att utveckla känslomässiga problem, såsom ångest, depression och posttraumatiskt 

stressymtom (Bean et al, 2006; Derluyn & Broekaert, 2007; Souranders, 1998). Dock påvisar 

en del andra studier att de flesta ensamkommande flyktingar trots sina svårigheter klarar sig 

ganska bra - alltså att de genomgår en välfungerande socialiseringsprocess genom skola, 

utbildning, arbete, och socialt stöd och nätverk med positiva resultat (Eide, 2000; 

Engebrigtsen, 2002; Kohli & Mather, 2003; Rousseau, Said, Gagne, och Bibeau, 1998; Wallin 

& Ahlström, 2005; Brendler-Lindqvist, 2004). Kohli & Mather (2003) menar i detta 

sammanhang att i forskningslitteraturen kring flyktingbarn är deras potentiella förmåga att 

hantera påfrestningar som de upplever underrapporterad, särskilt i jämförelse med forskning 

kring deras sårbarhet. Tidigare studier i Sverige har i stor utsträckning fokuserat på 

ensamkommande barns första tidsperiod i landet, dvs. den asylsökande tidsperioden, och i 
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mindre utsträckning på anpassning och välbefinnande hos de flyktingbarn som faktiskt 

beviljats uppehållstillstånd (=tiden efter asylprocessen). Mycket är outforskat om dessa 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomars etableringsprocess och de svårigheter de möter 

under sina bosättningsfaser i Sverige, och ännu mindre är känt om hur de hanterar sina 

utmaningar. Endast ett fåtal kvalitativa studier har tidigare undersökt problemhantering hos 

ensamkommande flyktingbarn (Goodman, 2004; Getman et al. 2005; Rousseau et al., 1998; 

Sutton et al., 2006; Wallin & Ahlström, 2005). Dessa studier har dessutom undersökt 

problemhantering i förhållande till tidigare trauma eller allmän anpassning i det land där de 

sökt asyl. Få av dem har syftat till att titta på hantering i specifika situationer efter det att 

barnen har anlänt till ett nytt land. Denna studie undersöker hur ensamkommande 

flyktingbarns uppfattar och upplever sina svårigheter och hur de hanterar dessa specifika 

svårigheter.  

 

De svårigheter som ensamkommande barn ställs inför kan knytas till de upplevelser och 

erfarenheter de haft i hemlandet, under flykten, och då de anlänt till Sverige. Asylprocessen 

upplevs som mycket bekymmersam, men även svårigheten med att hantera rädslan inför 

framtiden och oron kring hur familjen i hemlandet har det. Dessutom kan deras upplevelser av 

krig och fattigdom kan vara svårhanterbara. Att förlora känslan av att ha kontroll över livet 

och saknaden av skyddsfaktorer som man får genom att tillhöra en större gemenskap i 

kombination med den byråkratiska asylprocessen kan därmed påverka barnens psykiska 

välbefinnande (Kohli & Mather, 2003). Många barn har varit utsatta för mordhot, uppslitande 

separationer, våld, tortyr och blivit fängslade etc. (Batista-Pinto-Wiese & Burhorst, 2007). Ju 

fler negativa upplevelser de gått igenom och blivit utsatta för desto troligare är det att de 

saknar de förmågor som kan hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser (Sourander, 1998). 

 

1.1 Problemformulering och syfte  

Ensamkommande flyktingbarns situation är ett relativt nytt undersökningsområde inom 

socialt arbete. Jag har tidigare arbetat med en del av ensamkommande barn som har utvecklat 

vissa psykotiska problem. Under denna period, då jag vistades i olika Hem för Vård och 

Boendes (HVB-hem), märkte jag en stor skillnad bland sessa barn i hur de uppfattar sin 

tillvaro, hur de hanterar sina problem och hur de använder sina möjligheter för en bättre 

framtid. Trots att många av dem befinner sig i en liknande besvärlig livssituation, får samma 

möjligheter, och har samma resurskällor, skiljer sig deras förhållningssätt till deras problem 

och resurser från varandra. Barnens anpassningsförmåga gör skillnaden mellan ett fungerande 
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och friskt liv och ett liv med intern konflikt och fysisk- och psykisk ohälsa.  Mina upplevelser 

av barnens varierande anpassningsförmågor på dessa HVB-hem fick mig att undra över vilka 

faktorer som gör skillnaden. 

 

Syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse för de ensamkommande 

flyktingbarnen och deras upplevelser. Denna studie undersöker hur ensamkommande 

flyktingbarn klarar av sina svårigheter i anpassningsprocessen efter asylsökandet. Mer 

specifikt är mitt mål att avgöra om de har svårigheter i vardagen i Sverige, och att i sådana fall 

undersöka vilken typ av svårigheter. Mitt andra mål är att undersöka hur de hanterar sina 

problem. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att besvaras inom ramen för denna studie är: 

1. Har ensamkommande flyktingbarns i Sverige svårigheter? Hur ser de på sin situation?  

2. Hur hanterar barnen dessa svårigheter? 

3. Vilken roll spelar känsla av sammanhang i hanteringen av svårigheter och 

stressituationer? 

Utifrån dessa frågeställningar fokuserar jag på hur ensamkommande flyktingbarn ser på sina 

svårigheter och problem och hur de hanterar dessa genom sina resurser.  

 

1.3 Disposition  

Studien är indelad i åtta kapital. Inledningskapitalet ger en introduktion till det fenomen som 

studien berör och innefattar studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel 

två ges en samlad förklaring till migrationsprocesser och till hur mottagandet av 

ensamkommande barn ter sig i Sverige. I kapitlet tre presenteras tidigare forskning som kan 

relateras till ensamkommande flyktingbarns anpassningsprocesser. Avsnittet inkluderar olika 

forskningsresultat som beskriver ensamkommande flyktingbarn -och ungdomars svårigheter 

och deras problemhantering. I kapital fyra beskrivs forskningsmetoden och valet av denna 

förklaras. Likaså beskrivs tillvägagångssätt, urval, datainsamling, informanternas bakgrund, 

dataanalys och etiska aspekter. Därefter, i kapitel fem, följer redovisning av studiens 

teoretiska referensram, som analysen av empiriska data är baserad på. I det sjätte kapitlet 

redovisas resultaten av det empiriska materialet utifrån de teman som analys av det empiriska 

materialet har frambringat. Här beskrivs också resultaten i förhållande till de svårigheter och 
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problemhanteringar som informanterna upplevt. Kapitel sju utgörs av analys och slutsats och 

diskuterar resultaten i förhållande till specifika teorier och begrepp som anses relevanta och 

användbara. Det åttonde, och sista, kapitlet består av en diskussion kring resultaten och 

analysen. 
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2. Bakgrund 

Studien handlar om ensamkommande flyktingbarn -och ungdomars situation i Sverige. I detta 

kapitel presenteras definitionen av barn och ensamkommande barn enligt svensk lagstiftning, 

och olika myndigheters ansvarsområden gällande de ensamkommande barn och ungdomar 

som söker asyl i Sverige.  

 

2.1 Begreppsdefinitioner  

Barn: person som ännu inte fyllt 18 år. När orden ”barn och ungdomar” används tillsammans 

i denna uppsats menas individer som ännu inte fyllt 18 år (Migrationsverket 2014; 

Socialstyrelsen, 2013). Ibland används ordet ungdom och avser då människor som fyllt 13 år 

men ännu inte fyllt 18 år (SKL, 2013).  

 

Flykting: avses i detta sammanhang en person som har ansökt om asyl, blivit 

flyktingförklarad och fått tillstånd att bosätta sig i Sverige (Migrationsverket 2014).  

 

Asylsökande: person som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett lagakraftvunnet beslut av 

vederbörande myndighet (Migrationsverket 2014).  

 

Ensamkommande barn: enligt FN:s flyktingkommissarie är ”Ett ensamkommande barn är en 

person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från en person som enligt lag 

eller sedvana har det primära ansvaret för barnet” (Prop.2005/06:46). Enligt Barn-

konventionen har alla flyktingbarn, oavsett om de kommit hit ensamma eller tillsammans med 

någon, rätt att få återförenas med sina familjer samt få skydd och hjälp (Migrationsverket, 

2014; Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2 Migrationsverkets ansvar för ensamkommande barn 

Staten har ett övergipande ansvar för migrationspolitiken. Migrationsverket ansvarar för 

myndighetsutövning inom ramen för lagen om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137). 

Det innebär att Migrationsverket tar emot och svarar för prövningen av barnens asylärenden 

och för frågor som kan uppstå kring bistånd och återvändande. Lämnas ansökan om asyl av 

barnet, så har även Migrationsverket ansvar för efterforskning kring vårdnadshavare 

(Socialstyrelsen, 2013). Ansökningsenheten anmäler rutinmässigt eventuellt behov av god 

man till kommunens överförmyndare. Migrationsverkets anvisning av ett ensamkommande 
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asylsökande barn är att betrakta som en anmälan enligt 14 kap. 1§ 2 st SOL. Anmälan och 

anvisning till kommunplats sker skriftligen till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013; SKL, 

2013). Oavsett om någon får status som flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig 

skyddsbehövande eller beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) av utomordentligt 

beaktansvärda skäl, så är det vanligast att de får ett permanent uppehållstillstånd alltså utan 

tidsbegränsning. Tillståndet kan i vissa fall få en begränsad tid men det är aldrig kortare än ett 

år (Migrationsverket, 2013; Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.3 Kommunens ansvar för ensamkommande barn 

Det åligger kommunen att utreda barnens behov, fatta beslut om insatser och placering i 

lämpligt boende, utse god man och ge barnet tillgång till skolundervisning.  Fr.o.m. den 1 

januari 2011 är länsstyrelsen ansvarig vid tillhandahållandet av platser till ensamkommande 

barn och ungdomar, och för att statens satsningar fördelas mellan olika organisationer och 

myndigheter (Socialstyrelsen, 2012). När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till 

Sverige erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där det ger sig tillkänna för svensk 

myndighet (ex. Migrationsverket, socialtjänst eller polismyndighet). Den kommunen blir 

alltså s.k. ankomstkommun och är bland annat ansvarig för att tillhandahålla boende för det 

barnet i avvaktan på att Migrationsverket kan anvisa henne eller honom vidare till en 

anvisningskommun. Samtliga av Sveriges kommuner kan därmed bli en s.k. ankomst-

kommun. Vid placering i ett anvisningsboende aktualiseras barnet i socialtjänsten 

verksamhetssystem. Socialsekreteraren ska inleda utredning av barnets sociala situation och 

behov enligt 11 kap. 1§ och 2§ SoL. Behovet av godman ska anmälas utan dröjsmål. 

Godmannens samtycke krävs vid beslut om insatser enligt SoL (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.4 Boendet 

Socialnämnden i respektive kommun skall ansvara för att barnets behov utreds och besluta om 

lämpligt boende, som endera kan vara ett vårdhem eller ett familjehem. De bestämmelser som 

gäller för dessa typer av boenden återfinns i SoL och socialtjänstförordningen (2001:937) och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) är tillämpliga 

(Socialstyrelsen, 2013). När ett asylsökande ensamkommande barn beviljats 

uppehållstillstånd är det vistelsekommunens ansvar att under barnets uppväxt sätta in 

stödåtgärder och se till att barnet blir etablerat i samhället. Enligt 3 kap. 1 § 

Socialtjänstförordningen (SoF) är ett Hem för Vård och Boendes (HVB-hem) ett boende för 
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vård och/eller behandling. Barnets vistelse på ett HVB-hem skall kännas meningsfullt, och 

arbetet med barnen ska vara utformat efter deras behov och förutsättningar (Socialstyrelsen, 

2013; SKL, 2013). 

 

2.5 Ekonomiskt stöd 

Alla asylsökande kan få ekonomiskt stöd, dagsersättning, från Migrationsverket om man 

saknar pengar eller andra tillgångar (Migrationsverket.se; SKL.se). De asylsökande utan 

möjlighet till egen försörjning har, under tiden de väntar på beslut, rätt till dagsersättning. 

Dagsersättning varierar beroende på var asylsökande bor t.ex. med familj och släkt, i eget 

boende, eller i en flyktingsanläggning. Bor den asylsökande på en av Migrationsverkets 

flyktinganläggningar där fri mat ingår, är dagsersättningen (Migrationsverket, 2014): 

 

24 kr/dag för vuxna ensamstående 

19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll 

12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)  

Har den asylsökande eget hushåll och sköter hushållsinköpen själv är dagsersättningen: 

71 kr/dag för vuxna ensamstående 

61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll 

37 kr/dag för barn upp till 3 år 

43 kr/dag för barn 4–10 år 

50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer en del av tidigare studier som undersökt ensamkommande flyktingars 

situation att belysas, svårigheter och deras problemhanteringar i förhållande till deras situation 

som de befann sig i, och de svårigheter som de hanterade för att kunna lösa sina problem. 

Avsikten med användningen av tidigare forskning är att hitta de aktuella studierna som 

motsvarar eller berör syftet med denna studie. Dessa utvalda studier synliggör de mest 

relevanta svårigheterna i ensamkommande flyktingbarn -och ungdomars liv, och hur de 

hanterar sina stressfyllda situationer.   

  

Som nämnts ovan, har endast ett fåtal kvalitativa studier tittat på ensamkommande barn och 

deras copingstrategier i anpassningsprocessen i värdlandet (Goodman, 2004; Granly, 1995; 

Rousseau et al, 1998; Sutton, Robbins, Senior & Gordon, 2006; Wallin & Ahlström, 2005). I 

Wallin & Ahlströms (2005) uppföljningsstudie av 34 ensamkommande flyktingar i åldern 

mellan 16 och 26 år gamla, var problemhantering delvis i fokus när deras vidarebosättning i 

Sverige undersöktes. Studien påvisade att deltagarna främst använde sig av känslofokuserad 

problemhantering för att handskas med tidigare traumatiska minnen och aktuell vardagsnöd.  

Känslofokuserad problemhantering innebar t.ex. att socialt stöd tycktes vara en viktig buffert 

för många av deltagarna. En annan aspekt innebar att deltagarna undvek sina tidigare minnen 

och erfarenheter som ett sätt att hantera dessa svårigheter. Deltagarna med relativt låg känsla 

av välbefinnande flydde ofta från sina problem, alltså var vanliga copingstrategier hos dessa 

ensamkommande flyktingungdomar att vistas upp på nätterna, sova på dagarna, dricka 

alkohol eller fylla dagarna med så mycket arbete att inget utrymme lämnades för att tänka på 

sina svårigheter (ibid). Andra exempel på hanteringstrategier som identifierades hos 

deltagarna var användning av positiv attityd beteende och religion för att hantera svårigheter.  

 

Goodman (2004) intervjuade fjorton ensamkommande flyktingpojkar i åldrarna sexton till 

arton från Sudan, som hade varit i USA under endast sex till tolv månader. Studien fokuserade 

på deltagarnas hantering av trauman och svårigheter som de upplevt i Sudan, och inte på deras 

anpassningsprocesser i USA. De fyra teman som relaterade till deltagarnas 

hanteringsstrategier har identifierats som: ”kollektivitet och gemenskap”, ”förtryck och 

distraktion”, ”att skapa mening” och ”utveckling från hopplöshet till hopp”. Känslor av 

kollektivitet och gemensskap utgjorde ett starkt skydd mot de trauman och svårigheter som 

upplevs av deltagarna. Undertryckande och distraktion var de vanligaste 
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hanteringsstrategierna som deltagarna använde sig av; undertryckande av tankar och känslor 

var ett sätt att ändra en outhärdlig verklighet. Vidare fann deltagarna mening i sitt kulturella 

och religiösa trossystem i förhållande till lidande och liv. Slutligen använde sig deltagarna 

också delvis av hopp för framtiden, och planering av framtiden, som en viktigt copingstrategi 

för överlevnad, och detta hjälpte dem att klara av svårigheterna och tristessen i 

flyktinglägrena.  

 

Sutton et al. (2006) intervjuade åtta ensamkommande barn flyktingar, i Storbritannien för att 

utforska deras subjektiva upplevelser av positiva förändringsprocesser i anpassningen till livet 

i exil efter att ha upplevt flera trauman och exilsvårigheter. Studien var delvis inriktad på 

problemhantering, vilket var ett av fyra huvudteman i analysen av variabler som påverkar 

dessa ungdomars positiva förändringprocess i hanteringen av svårigheter. Sutton et al. (2006) 

identifierade socialt stöd, aktiviteter och religion som viktigast i denna process. Socialt stöd 

hjälpte deltagarna att bearbeta de trauman och negativa upplevelser de gått igenom. Att sätta 

ord på svårigheter och trauman möjliggjorde för deltagarna att nå en större förståelse för hur 

upplevelserna påverkat dem. Deltagarna i studien jämförde sig själva med andra ungdomar, 

och kände sig mindre värda. Detta verkade dock, enligt Sutton (2006) hjälpa ungdomarna att 

reflektera över denna känsla och uppskatta sin egen styrka och elasticitet och hitta sitt riktiga 

värde. Dessutom rapporterade deltagarna betydelsen av att ha någon att anförtro sina 

bekymmer åt någon som kunde erbjuda tröst. Engagemang i trevliga aktiviteter var också ett 

sätt för deltagarna att hantera sina känslotillstånd genom distraktion från plågsamma minnen. 

Religion och religiösa trossystem var den sista dimensionen som identifierades av Sutton som 

ett nyckeltema i processen för positiv förändring. Religionen fungerade som en levnadsguide 

för deltagarna, och underlättade utvecklingen av meningsfullt förhållningssätt till svårigheter 

och trauma. Studien påvisar vikten av att hjälpa unga människor att få tillgång till ett brett och 

stödjande nätverk, och även av att ge ungdomarna möjligheter att prata om de trauma som 

dem upplevt (Sutton et al., 2006). 

 

Brunnberg m.fl. (2011) hävdar i sin översiktsstudie av ensamkommande barn att många av 

dessa barn inte har varit delaktiga i planerna kring sin flykt och har därför inte förstått den 

underliggande orsaken till flykten, inte heller till vilket land de avser att fly till.  De som vet 

orsaken till flykten använder de sig ofta av ”cover stories” i sin kontakt med myndigheter och 

socialtjänsten. De kan ha blivit instruerade av sin familj eller smugglaren att berätta denna 

påhittade flyktorsak i avsikt att öka sina möjligheter till att få permanent uppehållstillstånd, 
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men orsaken kan också vara att de inte orkar berätta om allt smärtsamt som de upplevt. 

”Cover stories” kan givetvis delvis vara sanningsenliga, men oftast till en liten del (ibid). 

Enligt Brunnberg m.fl. (2011) är de mest frekventa anledningarna till flykt förföljelse och 

död. Andra anledningar är etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller sexuellt våld, 

trafficking, våld och krig. Övergrepp kan dessutom ha ägt rum både i hemlandet, under 

flykten eller i värdlandet. För ensamkommande barn kan det innebära stora svårigheter i 

skapandet av sin självbild och identitet. Ungdomar utmanar ofta regler i försök att bryta sig 

loss från miljön och relationerna under uppväxten och därmed skapa sin egen identitet. För 

ensamkommande tonårigar blir detta svårt eftersom de är på flykt (ibid). Enligt Brunnberg 

m.fl. (2011) är det intressant och användbart att förstå hur de kan lyckas göra detta i ett 

europeiskt samhälle med en kultur som så vitt skiljer sig från den som de är uppväxta i. Till 

skillnad från det individorienterade Europa där samhället sätter upp sociala regler så kommer 

de ensamkommande barnen ofta från ett grupporienterat samhälle som domineras av familjens 

normer. Detta betyder att de måste finna fungerande copingstrategier som hjälper dem vid 

anpassningen i deras nya tillvaro (ibid). 

 

I en brittisk studie gjord av Hek, Hughes och Ozman (2012), undersöktes unga asylsökandes 

skyddsnät och rättigheter under asylprocessen. Hek m.fl. (2012) hävdar att barn i asylärenden 

är särskilt utsatta och med särskilda behov av ett bra skyddsnät då de är extra sårbara.  

Författarna påpekar att dessa barn kan lida av ohälsa såsom posttraumatiskt stressyndrom, 

känslomässiga internaliseringsproblem, depression och suicidbenägenhet. Därför är det 

viktigt, menar de, att dessa barn blir så väl bemötta som möjligt och inte placeras på en 

fängelselik institution. Ensamkommande barn kan ofta upplevas som äldre än vad de i själva 

verket är eftersom de tvingats in i vuxenrollen alltför tidigt i sitt hemland eller under flykten. 

Ensamkommande barn kan vara särskilt försiktigt i kontakten med myndigheter och andra 

auktoriteter om sina upplevelser. Detta p.g.a. rädslan för att familjen eller de själva ska råka 

illa ut. En annan orsak till detta kan vara att de blivit så traumatiserade att de varken vill eller 

kan berätta om sina upplevelser (ibid). Detta gör det särdeles angeläget att de människor som 

jobbar med ensamkommande barn har en adekvat utbildning och att dessa barn kan känna sig 

säkra och trygga i ett boende där de bör få god omvårdnad. 

 

Även Granly (1995) har undersökt ensamkommande flyktingbarns utmaningar i processen för 

anpassning och integration i ett nytt land. Åtta ungdomar från Sri Lanka, Iran, Irak, Eritrea, 

och Sudan intervjuades om sitt förflutna, sin nutid och framtid. Fokus låg på 
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problemhantering och meningsskapande i livet. Positivt tänkande, att kämpa, att försöka vara 

självständiga, språkinlärning och socialt stöd var några av de hanteringsstrategier som 

deltagarna tog upp i intervjuerna. Erfarenheter av tillfredsställande personlig utveckling och 

personlig påverkan av andra präglar deras berättelser. Resultatet av Granly´s studie visade att 

deltagarna var framtidsorienterade och självständiga (Granly, 1995). 

 

Rousseau et al. (1998) använde etnografiska data och intervjuer med tio pojkar i åldern mellan 

13 och 18 från den norra delen av Somalia, som hade kommit till Kanada som 

ensamkommande flyktingar. Fokus för studien var deltagarnas processer av motståndskraft 

och problemhantering sedda i ljuset av de kollektiva mekanismerna i denna specifika kultur. 

Resultaten visade att deras strategier ofta avspeglas en önskan att hitta en ingång som är 

godtagbar både för vuxna i deras eget samhälle och det kanadensiska samhället. Strategier 

som undvikande, tystnad och verbala övergrepp mot t.ex. kvinnliga socialarbetare används. 

Enligt Rousseau et al. (1998) kan detta beteende tolkas som både exempel på avvikande 

beteende, och som belägg för att de klarar sig i en svår situation. 
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas och förklaras metodvalet. Likaså förklaras tillvägagångssätt, 

datainsamling, dataanalys och andra aspekter som berör hur studien utformades och 

genomfördes.  

 

4.1 Metodval och metoddiskussion  

Denna studie undersöker vilka svårigheter ensamkommande barn upplever i sina vardagsliv. 

Jag använde mig av en kvalitativ metod för att kunna generera en bredare förståelse för dessa 

ensamkommande barns upplevelser. Syftet med kvalitativa metoder är att undersöka 

individens egna upplevelser och erfarenheter. I detta fall anser jag att användningen av 

kvalitativ metod är berättigad eftersom studien fokuserar på ensamkommande flyktingbarns 

och deras upplevelser kring sin situation. En orsak till den valda metoden är att jag genom 

min tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn upplevde att en del av dessa 

barn är rädda eller har svårt att öppna sig för andra. Kvalitativa forskningsmetoder ger 

informanter en möjlighet att med egna ord berätta om och förklara sina upplevelser, och 

möjliggör också bättre förståelse för andra kring dessa upplevelser. Denna studie har 

genomförts genom halvstrukturerade intervjuer vilket syftar till att få insikt i den intervjuades 

livsvärld för och därmed ha möjlighet att utforska de beskrivna fenomenens betydelse (Kvale, 

1997 s.42). Med öppna frågor ges informanten möjlighet och motivation att beskriva sina 

upplevelser.  Halvstrukturerade intervjuer syftar till att försäkra flexibilitet i hur och vilka 

sekvenser av frågor som ställs under en intervju och dessutom hur dessa frågor följs upp och 

utvecklas med passande följdfrågor i individuella fall. På detta sätt kan intervjun formas både 

av informantens egen uppfattning och förståelse kring sin situation, så väl som forskarens 

intressen och mål.  

 

Studien har en hermeneutik och fenomenologisk ansats. Fenomenologisk ansats, däri ligger 

fokus på livsvärlden – den värld vi till vardags lever i (Alvesson & Sköldberg, 1994:96). Van 

Manen (1990, s.77- 111) beskriver att ”The purpose of the phenomenological reflection is to 

try to grasp the essential meaning of something… The phenomenological method consists of 

the ability, or rather the art of being sensitive – sensitive to the subtle undertones of language, 

in the way language speaks when it allows the thing themselves to speak”. Med andra ord 

syftet med användning av fenomenolisk medtod ligger betoningen i denna stude på att 

beskriva informanternas subjektiva erfarenheter och upplevelser av sin situation utifrån den 
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verklighet som de uppfattar i sina liv. Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på exakta 

beskrivningar av intervjupersonernas upplevelese- eller livsvärld, och försöker också tona ner 

undersökarens personliga inblandning och förkunskaper (Larsson m.fl, 2005:93). Det betyder 

att den subjektiva upplevelsen hos informanten blir utgångspunkten. 

 

Hermeneutik är både en filosofi om förståelsens villkor och en benämning på en 

forskningsansats med tolkning som analysredskap. En hermeneutisk forskningsansats kan dels 

ses som en teori om hur man skall kunna uppnå bästa möjliga vetenskapliga förståelse av ett 

fenomen, dels som en metod för att göra tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 114-160). 

Utifrån en hermeneutisk forskningsansats går man däremot tillväga på ett annat sätt. Målet är 

då att förstå ett fenomen snarare än att förklara det eller bekräfta en hypotes. Hermeneutik går 

ut på att skapa förståelse för den mening, innebörd och de värderingar som finns i en text, en 

handling, ett beslut, en diskurs etc. Man tar stor hänsyn till den bakgrund och det 

sammanhang som det tolkade har sin förankring i. En hermeneutisk tolkning ger oss en 

förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess mänskliga, historiska, sociala, 

ekonomiska eller konstnärliga sammanhang (ibid). Samhällsvetenskapen, som Kvalitativ 

metod, använder sig främst av den hermeneutiska metoden men att det även existerar en 

kritisk metod. Kvalitativ forskning är interpretativ till sin karaktär vilket gör att tolkning och 

förståelse får en framträdande plats i forskningsprocessen. Enligt Martin Heidegger (1992a) 

bygger all förståelse på förförståelse, utan förförståelse är ingen förståelse möjlig. i den 

hermeneutiska processen undersöker man aktörernas grundläggande förståelse/situation, i 

existentiella termer t.ex. autenticitet, val (beslut), frihet, känslofärgning av förståelse, 

möjligheter, tid/rum, meningslöshet osv (Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 163).  jag använder 

hermeneutiken som tolkningsanalysmetod för att försöka se informanternas värld med deras 

ögon - inom hermeneutiken kallar man denna horisontsammansmältning (ibid, s.135). 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

I sökandet efter informanter kontaktade jag olika behandlingshem, kommuner, asylboenden, 

PUT boenden och organisationer med direkt kontakt med ensamkommande flyktingbarn. På 

detta sätt fann jag de fem informanter i två olika HVB-hem. Ett av dessa hem var min tidigare 

arbetsplats. Mina kontakter med dessa organisationer och människor har skett både genom e-

post och via telefonsamtal. I samråd med föreståndare och biträdande föreståndare vid två 

olika HVB-hem, bestämdes tider för intervjuer med fem ensamkommande barn som visade 

intresse för min studie efter att ha informerats om studiens syfte. 

http://infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=hermeneutisk
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=förklaring
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4.3 Urval.  

Målgruppen i denna studie är ensamkommande barn mellan 15-18 år. Urvalet består av fem 

ensamkommande barn som är placerade i två olika HVB-hem. Första avgränsningen gjordes 

där barnens ålder bör vara över 15 år, och att barnens samtycke räcker vid intervjun utan att 

man behöver blanda in deras god mans godkännande. Den andra avgränsningen gjordes att 

alla barnen i studien bör ha levt mer än ett år i Sverige. Skälet till det kriteriet var för det 

första, att barnen kunnat behärska svenska språket under denna tid och själva berätta om sina 

upplevelser utan tolk. För det andra att barnen hunnit uppleva tillräckligt med svårigheter i sin 

asylsökandeprocess i Sverige och reflektera över hur de nu hanterade sitt liv i Sverige. 

Man kan ställa sig frågan hur representativa dessa barn och ungdomar är för gruppen av 

ensamkommande barn som kommit till Sverige och detta är en relevant fråga för validiteten 

av denna studie. Det finns inga konkreta och säkra svar på denna fråga, men möjligheten att 

dra generaliserade slutsatser baserade på data från detta urval är begränsad med tanke på 

urvalets storlek i förhållande till populationens storlek. I min studie försöker jag utifrån ett 

vetenskapligt kriterium bidra till en forskningsfråga som ställs i studien.    

 

4.4 Datainsamling  

Ett intervjuformat med halvstrukturerade frågor har huvudsakligen använts i denna studie. 

Platsen för intervjun fick barnen själva bestämma. Alla intervjuer ägde rum i själva HVB-

hemmen där informanterna befann sig. Informanterna blev informerade om studiens syfte 

innan intervjuerna påbörjades. Vid intervjutillfällena blev informanterna tydligt upplysta om 

att deras deltagande är frivilligt och de har rätten att avbryta intervjun när eller om de känner 

för det.  Alla intervjuer har spelats in med samtycke av informanterna. Fördelarna med att 

spela in är många t.ex. kan man transkribera hela intervjuer, man kan gå genom datamaterialet 

flera gånger och dessutom kan andra forskare granska materialet (Bryman, 2011). Efter varje 

intervju transkriberade jag den relevanta datan i förhållande till studien för att sedan kunna 

bearbeta och analysera denna. När alla intervjuerna var klara lyssnade jag på intervjuerna en 

ytterligare gång för att se om jag hade missat någonting eller om jag kunde hitta ett 

återkommande tema som var relevant till studien. Den genomsnittliga intervjutiden var 63 

minuter.  

 

4.5 Intervjupersonernas bakgrund 

Informanterna i min studie kommer från olika länder. De flesta har passerat olika  
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mellanländer innan ankomsten till Sverige. Dessa mellanländer är Pakistan, Iran, Turkiet, 

Grekland och Marocko. Tabell 1 ger en översikt av informanternas föhållanden i Sverige.  

 

Tabell l. Översikt av informanter 

Namn Ålder Tiden i 

Sverige 

UPT Yrke Boende Familj- släkt i 

Sverige 

Ahmed 17 1.5 år Ja Student HBV-hem Nej 

Matubo 17 2 år Ja student HBV-hem Nej 

Yousef 17 2 år Ja Student HBV-hem Nej 

Mahmoud 17 2 år Ja Student HBV-hem Nej 

Nazir 17 2 år Ja Student HBV-hem Nej 

 

 

4.6 Analys av material 

Transkriptionerna analyserades med hjälp av principerna för tolkningsfenomenologisk analys 

som utgångspunkt och med hjälp av hermeneutik analys som tolkningsmetod. 

Transkriptionerna delades först in i två kategorier ”beskrivningar av svårigheter” och 

”beskrivningar av problemhantering”. Dessa två kategorier omfattade majoriteten av 

uttalandena från de intervjuade. Det grundläggande syftet har varit att tematisera svårigheter 

och problemhanteringar, och därefter samla de teman som är relaterade till svårigheterna och 

problemhanteringarna under avsedd kategori. Intervjumaterialet kodades och kategoriserades i 

en process av dekonstruktion. Varje uttalande lästes och tolkades efter innehåll och placerades 

i ett tema. Med kodning och kategorisering menas att jag delade upp intervjutexterna 

(kodning) i enlighet med innehållet och deras innebörd (berättelser), där de länkades samman 

med en eller flera upplevelser och sedan infördes i en eller flera tema. Denna process 

genomfördes utan att ta forskning och teoretiska antaganden i beaktande. Anledningen till 

detta var att låta det empiriska materialet lägga grunden för tematisering och sedan 

kategoriseringen. Resultaten av materialanalysen visade fyra olika teman under kategorin 

svårigheter: ”Ekonomiska svårigheter”, ”Familjesvårigheter”, ”Språksvårigheter” och 

”Traumatiska upplevelser”. De fyra svårighetsteman valdes ut för analys på grund av deras 

höga frekvens bland de totala svårigheterna som angavs av informanterna. Sedan läste jag 

igenom intervjuerna igen för att hitta beskrivningar av ”coping” som används i samband med 

hantering av svårigheterna.  Analys av kategorin problemhanteringar, resulterade i fem olika 

teman vilka presenteras som problemhanteringsstrategier som informanterna använde för att 

hantera sina problem. Dessa hanteringsstrategier är benämnda under följande teman: ”Stöd”, 
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”Kognitiv omstrukturering”, ”Hantering av problem på egen hand”, ”Undvikande och 

distraktion” och ”Aktiva problemlösningar”.  

 

4.7 Etiska aspekter 

Etiska dilemman har stor betydelse för validitet och reliabilitet av alla vetenskapliga studier. 

Ett potentiellt bekymmersamt moment i denna studie var att en del av informanterna kom från 

ett HVB-hem där jag tidigare arbetat. För att minska risken för etiska dilemman bad jag detta 

HVB-hems föreståndare att till en början behålla min identitet anonym. Sedan undersökte jag 

huruvida jag kände eller hade haft någon kontakt med informanterna under tiden jag arbetade 

på HVB-hemmet. Jag hade inte haft någon kontakt med någon av dessa informanter.    

För att vara på den säkra sidan försäkrade jag mig om att varje informants anmälan till studien 

var frivillig genom att fråga dem. Jag betonade också anonymitetsrättigheter starkt för 

informanterna. I strävan efter att skydda informanternas identitet har namnet på samtliga 

informanter avidentifierats med andra namn i denna studie.    
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5. Teoretiska ramar  

I detta kapitel presenterar jag de begrepp och teoretiska diskussioner jag anser är relevanta för 

studien. Studiens teoretiska ram bygger på två huvudsakliga teoretiska modeller. Den första är 

”Cognitive Theory of Psychological Stress and Coping” (Lazarus & Folkman, 1984) som 

betraktar personen och miljön som en dynamisk relation. ”Coping strategies” kan 

konceptualiseras som kognitiva och beteendemässiga handlingar som används av en individ 

för att minska effekterna av stress (Lazarus & Folkman, 1984). Ur ett processperspektiv, 

förändras individens agerande och problemhantering över tid och i relation till den situation 

där den förekommer (Lazarus, 1993). Det andra teoretiska perspektivet är Aaron 

Antonovsky’s (1979; 2005) ”Salutogena modell”. Den salutogena modellen är en annan 

konceptualisering inom stressforskning, med betoning på generella motståndsresurser (GMR) 

och känsla av sammanhang (KASAM).  

 

5.1 Konceptualisation av hanteringsprocess och hanteringsstrategier 

Den mest etablerade definitionen av “coping” är den av Lazarus och Folkman (1984) som 

identifierade coping som “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, s.141). Här ses problemhantering som en 

pågående dynamisk process. Enlig Lazarus & Folkman (1984) är problemhanterings-

beteenden processer genom vilka individer bedömer och reagerar på sociala och miljömässiga 

källor till stress i ett försök att minska de svårigheter som framkallas av dessa stressfaktorer 

för att i sin turn minska eller förhindra stressrelaterade problem. Inför utmaningar använder 

individer personliga eller externa problemhanteringsresurser som de viktigaste faktorerna som 

bidrar till att mildra de negativa effekterna av stress för att övervinna svårigheter. 

Mobilisering av dessa resurser leder till problemhanteringsstrategier (ibid).  

 

Det finns olika sätt för individer att hantera sina problem, och de två centrala 

problemhanterings-strategierna faller i kategorier av: känslofokuserad och problemfokuserade 

problemhantering (Lazarus & Folkman, 1984). I känslofokuserad problemhanterings 

strategier försöker individer moderera och reglera besvärliga känslor, till exempel, genom att 

söka stöd från andra, att undvika, minimera eller ompröva problemen. I problemfokuserad 

hanteringstrategier, försöker individer konfrontera och så småningom lösa problemen direkt 

genom att vara antingen proaktiva eller reaktiva när stress bedöms vara hanterbart för 
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förändring. Varje situation där konstruktiva åtgärder är möjliga verkar öka användningen av 

problemfokuserad hantering medan situationer som måste accepteras tenderar att utlösa 

känslofokuserad problemhantering. Lazarus (2000) betonar att det är vilseledande att separera 

problemfokuserad och känslofokuserad coping och jämföra deras effektivitet, eftersom båda 

strategierna fungerar inbördes beroende av varandra.  

 

5.2 Adaptiva och maladaptiva hanteringsstrategier 

En ”coping response” som går ut på att söka information, råd och stöd, försöka lösa problemet 

och reflektera över om lösning faktiskt finns för att minska de negativa effekterna av 

krävande upplevelser har kallats adaptiv problemhantering. Problemhanteringsstrategier som 

innebär att försöka undantrycka, fly problemet genom användning av t.ex. alkohol eller 

undvika problemet kan öka stress och bidra till långsiktiga ihållande negativa resultat och 

kallas maladaptiv problemhantering (Compas et al. 1993; Seiffge-Krenke, 2004). Men 

strategier av undvikande och förtryck kan också vara meningsfulla sätt att hantera 

stressfaktorer i vissa krävande situationer, oavsett om copingstrategin vanligtvis ses som 

maladaptiv (Compas et al, 1993; Seiffge-Krenke, 2004).  

 

5.3 Problemhantering hos barn och ungdomar 

Framgångsrik hantering av stress har att göra med hur individer möter sina känslor, tänker 

konstruktivt, reglerar och styr sitt beteende och agerar på sociala och non-sociala miljöer för 

att ändra eller minska källan till stress (Compas et al., 2001). Bruce Compas et al. (2001) har 

beskrivit en av de mest representativa och tillämpligsbara modellerna av problemhantering för 

den sena barndomen och ungdomsåren. Modellen innehåller tre kategorier av 

hanteringsstrategier. Den första kategorin, som kallas ”primär kontroll-coping”, innebär 

aktiva problemhanteringsinsatser som syftar till att uppnå en viss grad av personlig kontroll 

över stressiga aspekter av situationer och känslor. Den andra dimensionen, kallad 

”ackommoderande coping”, ”distraktion” eller ”sekundär kontroll coping”, innebär en 

hanteringsrespons för att anpassa sig till situationen, t.ex. genom kognitiva metoder för 

”reframing”, godtagande eller distraktion genom positiva tankar eller aktiviteter. Den tredje 

dimensionen handlar om hanteringsinsatser som försöker undvika eller lösgöra sig från stress 

eller känslor. Denna kategori har kallats ”undvikande”, ”passive coping” eller urkoppling 

”coping” (Compas et al., 2001). 
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5.4  Den Salutogena Modellen – GMR och KASAM 

Aaron Antonovsky (2005) menar att sjukdom, kaos och stress förekommer hos många 

människor. Enligt honom är stress en del av livets naturliga förutsättningar. Det intressanta 

enligt Antonovsky är därmed att organismer kan överleva med denna konstanta 

massexponering. När Antonovsky forskade om israeliska kvinnor som överlevt 

koncentrationsläger under andra världskriget började han fundera över vad som gör 

människor friska. Vad är det som för människor mot polen hälsa på kontinuumet hälsa-

ohälsa? Hur kommer det sig att människor kan överleva trots överväldigande kaos och stress? 

Den viktigaste forskningsfrågan är därmed enligt Antonovsky vad som skapar god hälsa 

(salutogenes), inte vad orsakerna till sjukdom (patogenes) är. Svaren till denna 

forskningsfråga beskriver han i den salutogena teorin. De grundläggande koncepten i denna 

teori är Generella Motståndsresurser (GMR) och Känsla av Sammanhang (KASAM). Enligt 

denna modell har folk generella motståndsresurser som kan hjälpa dem konceptualisera 

världen som organiserad och begriplig (ibid). De generella motståndsresurserna representerar 

motivation och de interna och externa resurser som man kan använda för att klara av 

stressfaktorer Antonovsky, 1979). Allmänna källor av motståndskraft spelar en viktig roll i 

hur man uppfattar utmaningar under hela livet. Möjligheten att använda dessa resurser har i 

den salutogena modellen benämnts Känsla av Sammanhang (KASAM) och skiljer sig mellan 

människor, vilket resulterar i framgångsrik eller misslyckad problemhantering (Antonovsky, 

2005, S 126-127). 

 

Antonovsky beskriver GMR som någon egenskap i personer, grupper eller miljöer som kan 

underlätta en effektiv spänningshantering, när spänningen orsakas av stressfaktorer (1979, s 

109).  Han menar att GMR är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som gör det 

lättare för människor att uppfatta sina liv som konsekventa, strukturerade och begripliga (ibid, 

s. 103). Typiska GMR är pengar, kunskap, erfarenhet, självkänsla, hälsosamt beteende, 

engagemang, socialt stöd, kulturellt kapital, intelligens, traditioner och syn på livet. Dessa 

generella motståndsresurser hamnar i en av åtta identifierade resurskomponenter; fysiska, 

biokemiska, materiella, kognitiva, emotionella, makrosociokulturella, värderingar, attityder 

och relationer. Om en person har dessa typer av resurser till sitt förfogande, eller i hennes 

närmaste omgivning, finns det en större chans för henne att hantera livets utmaningar. De 

hjälper personen att konstruera sammanhängande livserfarenheter. Vad som är viktigare än 

själva resurserna är förmågan att inse att de finns - och att använda dem (Antonosvky, 1979).  
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Känsla av sammanhang (KASAM) är det andra och mer allmänt kända salutogena 

nyckelbegreppet. Man kan säga att KASAM fungerar som ett ”sjätte sinne” för överlevnad 

och genererar hälsofrämjande förmågor. Den salutogena modellen hänvisar till den kognitiva 

processen av KASAM som ett centralt begrepp i uppfattning och hantering av stress och 

hälsa. KASAM är en global inriktning, en bestående tendens att se världen som mer eller 

mindre begriplig, hanterbar och meningsfull. Antonovsky (1979, s.187) hävdar, att KASAM 

stärks via kumulativa livserfarenheter som ger individen uppsättningar av meningsfulla 

upplevelser och sammanhängande livserfarenheter. KASAM speglar hur individer uppfattar 

världen och de händelser som inträffar dem, samt i vilken utsträckning de uppfattar dessa 

händelser som hanterbara och meningsfulla (ibid). KASAM, har en avgörande roll i den 

individuella responsen till livsomständigheter, inklusive olika typer av stressfyllda situationer. 

Utifrån salutogena förhållningssätt antas KASAM därmed förklara variationen av 

stressreaktioner i olika stressituationer. Antonovsky (2005, s. 46). beskriver KASAM som: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att: 1) De stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, 2) De resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer finns tillgängliga och 3) Dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang”. 

 

Känsla av sammanhang utgörs av tre olika begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Med begriplighet menar han att istället för att uppleva kaos och brist på 

struktur kan individer hantera skeenden inom och kring dem på ett välkonstruerat sätt 

(Antonovsky, 2005 s. 44). Hanterbarhet finns om det finns resurser att hantera en situation. 

En person som besitter en hög känsla av hanterbarhet betraktar inte sig själv som ett offer utan 

känner att han/hon har de resurser som behövs för att klara sin situation (ibid, s. 45). 

Meningsfullhet är motivationskomponenten i KASAM-begreppet. En stark meningsfullhet 

innebär närvaron av känslomässigt och kognitivt betydelsefulla områden, samt utmaningar 

som är värda känslomässiga investeringar (ibid, s. 45). Det salutogena perspektivet fokuserar 

på tre aspekter. Först ligger fokus på problemlösning. Sedan handlar det om identifiering av 

GMR som hjälper människor att röra sig i positiv riktning när det gäller hälsa. Slutligen 

identifierar det en global och genomträngande känsla I personer, grupper, populationer eller 

system som fungerar som en övergripande mekanism för KASAM (Antonovsky, 1979).  
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6. Resultat 

I detta kapitel sammanställs resultaten av det empiriska materialet som grundlägger studien. 

Materialet sammanförs under två olika övergripande kategorier. Varje kategori delas upp 

under olika teman som förklaras och tydliggörs under sin egen rubrik.  

Under intervjuerna beskrev informanterna svårigheterna de ställts inför efter ankomsten till 

Sverige. Informanternas beskrivna svårigheter sorterades in i följande kategorier: 

”Ekonomiska Svårigheter”, ”Familjesvårigheter”, ”Språksvårigheter” och ”Traumatiska 

Upplevelser”. De svårigheter informanterna förde upp under intervjuerna är baserade på deras 

egna upplevelser och är alltså individuella, subjektiva upplevelser. Förutom de fyra 

huvudkategorierna av svårigheter (vilka var de mest frekventa) nämndes också problem i 

förhållande till att flytta till eget boende, kärleksliv och sjukdom. För att se hur 

hanteringsstrategier användes i samband med deras problem är det nödvändigt att ta hänsyn 

till vad för slags problem som dessa ensamkommande barn möter i sina liv. 

6.1 Ekonomiska hinder - svåra att leva med 

Med ekonomiska svårigheter menas att informanterna anser att de har svårighet och plågas 

eftersom de inte har tillräckligt med pengar. Enligt informanterna har de inte den summa som 

krävs för att tillhandahålla grundläggande livsförnödenheter och bekvämligheter. De upplever 

alltså att det är svårt att försörja sig på de pengar som de får, och det framgår väldigt klart att 

de oroar sig över detta och tänker mycket på det. Tabell 2 beskriver övergripande bekymmer 

över ekonomiska svårigheter.  

 

Tabell 2. Ekonomiska svårigheter, tankar och känslor                 

Tema                            Undertema                  Beskrivning 

 Svårighet                     Ekonomi                     - Medborgarskap är kostsamt 

                                                                         - Svårt att leva med dålig ekonomi 

                                                                         - Att behöva sluta med idrott 

                                                                         - Skickar hem pengar 

                                                                         - Lånar pengar 

                                                                         - Att få sjuka tankar om pengar 

                                                                         - Svårt att umgås med svenska  

                                                                          ungdomar eftersom de 

                                                                          spenderar massa pengar 
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För vissa är detta problem närvarande eftersom de inte kan få ett arbete eller att de saknar 

andra ekonomiska resurser än sin dagsersättning. För de flesta hänger problemet samman med 

att de skickar pengar till sina familjer i hemlandet. Ahmed beskriver; 

 ”… jag skickar pengar till dem (hans familj), och det är vad som gör mig riktigt fattig på ett 

sätt. Jag hamnade några gånger i en situation nästan utan några pengar. Men jag vet att det 

kommer hända igen och det gör mig stressad och orolig”.  

 

Konsekvenserna av dålig ekonomi är många. En informant berättar att han var tvungen att 

sluta träna, därför att han inte hade råd att vara medlem i klubben längre. Yousef säger att han 

blir sjuk av att tänka på sin brist på pengar; 

 
”Ibland får man inte pengar i tid, det är nästan som om jag är sjuk. Nästan sjuk eftersom jag 

blir svag, och jag behöver inte prata med någon i skolan eller någon annanstans. Så jag kan bli 

arg på andra människor, även om de inte gjorde något fel mot mig”. 

 

Matubo förklarar vidare att han inte har råd att spendera tid med svenska ungdomar eftersom 

de deltar i aktiviteter som är för dyra för honom: 

”Man tänker hela tiden på pengar och fantiserar om jag haft pengar… man har ingen råd 

(ekonomisk) för att hänga med dem (svenskar), man måste ljuga när de frågar ska du vara med 

(att gå ut)… det gör mig ledsen… Många gånger väljer vi att hänga med utlänningar eftersom 

vi alla är i samma situation”. 

 

Ansvar, skuldkänsla och engagemang för att skicka pengar till sina familjer är den mest 

oroväckande och stressande faktorn i deras vardagsliv. Mahmoud berättar att känslan av att 

man alltid måste tänka på pengar skapar oroskänslor inom honom;  

 

”jag får pengar och det räcker för mig om jag var ensam, men det är svårt att leva för sig själv 

när man vet hur (familjen) har där borta… det handlar inte bara om att de inte har så bra, min 

familj är inte rika och det stör mig inte heller, utan den skulden som vi har (familjen lånade 

pengar för att han skulle kunna lämna landet) och det måste betalas”.    

  

Dålig ekonomi visar sig vara ett problem även för dem som inte skickar hem pengar. 

Två informanter har kontakt med familjen i hemlandet och rapporterar inte att de skickar 

pengar men ändå har svårigheter med ekonomin. Det verkar uppenbart att problemen med 

dålig ekonomi är komplexa och att konsekvenserna varierar. 

 

”Man måste alltid tänka ordenligt innan man använder sina pengar … man är väldigt 

begränsad i sina val och köp-prioritering finns alltid i bakhuvudet. … jag skickar inga pengar 

till familjen men brist på pengar får mig att ta avstånd från vissa saker som jag vill uppleva. 

Jag vill titta på en fotbollsmatch på Friends Arena men det är dyrt för mig (Nazir)”.  
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6.2  Familjen - källan till trygghet och bekymmer  

I informanternas berättelse omfattar längtan efter familj två dimensioner. Den första 

dimensionen berör saknaden och längtan efter familjemedlemmar och känslan av ensamhet 

hos informanterna. Den andra dimensionen innefattar informanters orolighet för 

familjemedlemmars välbefinnande i hemlandet och deras situation. Längtan efter familjen är 

den dominerande dimensionen utav dessa två. 

 

   Tabell 3. Längtan efter familjen, tankar och känslor                 

Tema                          Undertema                            Beskrivning 

Svårighet                      Längtan efter familjen           - Saknad 

                                                                                  - Ensamhet 

                                                                                  - Avslag på familjeåterförening 

                                                                                  - Orolighet för familjen 

                                                                                  - Familjemedlem försvann 

                                                                                  - Känslor av skam  

                                                                                  - Brist på koncentration 

 

 

Några av informanterna ansökte om familjeåterförening för att minska dessa känslor, men 

ansökningarna har avslagits. Informanter har olika sätt att hålla kontakten med 

familjemedlemmar. Några av dem pratar i telefon eller skickar e-post, medan andra inte har 

någon kontakt alls. De som har kontakt med sina familjer tycks oroa sig för dem, Yousef 

förklarar; 

 
”... De är inte okej där nere. Jag kan inte säga att de är okej. När jag pratar med dem i telefon, 

det låter inte som om de är okej där”. 

 

Informanter beskriver hur dessa tankar ger dem problem med koncentrationen i skolan. 

Matubo förklarar: 

”Det svåraste för mig just nu är att jag har en familj i Afrika.  Jag bryr mig mycket om dem 

hela tiden. Dag och natt. Och ibland har jag problem med min koncentration eftersom jag 

tänker på dem”. 

 

Den aspekten av längtan efter och saknad av familjemedlemmar är till stor del uppenbar i 

Ahmeds beskrivning; 

 
”Det påverkar min vardag väldigt mycket. När jag tänker på min familj när jag gör något bra, 

jag tror att de är stolta över vad jag gör. När jag gör något dåligt skulle det ha varit bra om de 

var här och kunde ha gett mig några råd. Det är så jag tänker. Så det påverkar min vardag 

mycket”. 

 



24 

 

Det är inte bara längtan efter återförening med familjen som informanter önskar högst utan 

även ansvar att skydda dem präglas i deras berättelser. Mahmoud berättar att; 

 

”Pappa dog under kriget. Mamma är ensam med mina syskon. Det finns hög sannolikhet att 

hon blir tvingad att gifta om sig. Min syster är snart 16 år och det är mycket möjligt hon måste 

gifta sig snart också. I det landet jag kommer ifrån (Afghanistan) är det omöjligt för en kvinna 

att bo ensam”.     

 

 

6.3  Språk - nyckel till anpassning  

Ensamkommande barn i föreliggande studie berättar att de har betydande svårigheter att 

anpassa sig till ett nytt språk, det svenska språket. Tabell 2 beskriver övergripande svårigheter 

över språk inlärning.  

 

Tabell 4. Svårighet med språk inlärning 

Tema                          Undertema                            Beskrivning 

Svårighet                     Språk                                     - Svenska språket är svårt att lära sig 

                                                                                   - Begränsningar p.g.a. språkbrist 

                                                                                   - Frustration p.g.a. språkbrist 

                                                                                   - Korrekt uttal är problematiskt 

                                                                                   - Grammatik är besvärligt 

                                                                                   - Korrekt stavning är utmanande 

                                                                                   - Olika dialekter är svåra att förstå 

 

Samtliga informanter betonade att okunnighet att tala svenska var problematiskt eftersom det 

begränsade individens tillgång till deltagande i det svenska samhället. En gemensam 

uppfattning i informanternas berättelser är att utan att kunna använda sig av det svenska 

språket har de ingen möjlighet att kunna bilda nya sociala nätverk inom det svenska 

samhället, klara av att utbilda sig eller få arbete och kunna försörja sig. Informanterna berättar 

att de kände sig helt utelämnade när de kom till ett främmande land och inte kunde 

kommunicera med folk eller behärska språket. Ahmed berättar: 

 

”Mitt största hinder har varit att lära mig det svenska språket, nu när man kan det så blir allt 

mycket lättare. Utan språket känner man sig handikappad, och beroende av andra människor”. 

 

Även Yousef beskriver språket som en hindrande faktor. Men han menar även att det är en 

väldigt viktig faktor för att man ska lyckas skapa sig ett gott liv i ett nytt land.  
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”Språket är absolut en kommunikationsvetktygg. Ju snabbare man lär sig språket desto fortare 

man kan uppfyla sitt mål om man vill komma någon vart. Det gäller inte bara själv språket 

utan man kan se på världen och livet på ett annat sätt. Man värderar sakerna annorlunda.  

   

 

Informanterna berättade också att ibland är det inte själva språkinlärningen i sig som förvärrar 

de problem man har, utan att man känner sig oerhört begränsad i vad man vill säga och göra. 

Att inte kunna omvandla sina behov och bekymmer till ord på grund av språkbrist är 

frustrerande. Mahmoud beskriver; 

 

”När jag inte kunnat säga vad jag vill (beskriva sitt problem) blev jag lätt irriterad och började 

svära på mitt eget språk… man kände sig handikappad och beroende av andra hela tiden… 

många gånger såg jag ingen mening att skapa kontakt med andra… ett tag isolerade jag mig 

själv för att undvika bråk”.  

 

Språket kan också fungera som en kompass för att orientera sig där men befinner sig. Att 

kunna språket är ett sätt att spara tid i sin anpassning, det är ett kapital. Nazir beskriver: 

 
”Språket är en tillgång, det är en stor trygghet när man är helt otrygg i sin situation … det är 

som en vän när man är helt ensam… när jag började förstå och prata svenska var inte sakerna 

längre så jobbiga som de kändes i början...man kände sig inte längre socialt isolerad”.  

 
 

 

6.4  Traumatiska upplevelser  

Förlust eller separation från nära och kära var ett ämne som alla informanter nämnde många 

gånger under sina intervjuer. Alla deltagare rapporterade att åtminstone en familjmedlem eller 

vän hade dödats eller att de blivit separerade från dessa i olika krigszoner, flykt till 

grannlandet eller på grund av brist på tillgång till vård. De informanter som hade skilts från 

nära och kära uttryckte både oro för deras välbefinnande och längtan att återförenas med dem. 

Tabell 4 visar informanternas tankar och känslor om sina traumatiska upplevelser.    

 

   Tabell 5. Traumatiska upplevelser, tankar och känslor  

Tema                        Undertema                             Beskrivning 

Svårighet                  Traumatiska upplevelser        - Gamla minnen 

                                                                                 - Mardrömmar 

                                                                                 - Känner sig hotade 

                                                                                 - Tankar om sin förlust 

                                                                                 - Känner sig ansvariga 

                                                                                 - Skam och hjälplöshet 

                                                                                 - Misstänksamhet 

                                                                                 - Tystnad och undvikande 
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Dessa sorters tankar och känslor framgår i Ahmed berättelse: 

”Efter pappas död hade jag svårt att hantera min tankar och känslor… jag var rädd hela tiden 

att jag kommer förlora hela min familj som min kusin… man kunde höra varje dag att en bomb 

exploderat i staden och många dog”.  

 

Informanterna beskriver hur ensamkommande barn ofta bär med sig svåra upplevelser från 

hemlandet och flykten.  Att hamna i svåra omständigheter efter ankomsten till Sverige 

riskerar att öka den psykiska ohälsan som redan är utbredd i denna grupp. Informanterna 

berättade att ibland undviker de att utsätta sig för konkreta saker som påminner dem om 

hemska upplevelser som väcker obehag t.ex. prata om döden, våld och sjukdom. Barnets 

hanteringsförmåga, och traumats karaktär kan ha stor betydelse för hur barnet upplever 

traumat och hur barnet kan påverka händelseförloppet. Mahmoud berättar: 

 

”Man har varit med massa hemska saker i livet… många gånger får man inte visa sina känslor 

eller rädsla eftersom det inte är tillåtet eller man inte kan erkänna att man har svårigheter. Man 

måste klara sig till vilket pris som helst och vara tyst om det… först reagerar (reflekterar) man 

när man kommit hit (Sverige) då kommer de gamla minnena tillbaka på kvällarna… man har 

svårt att förstå hur saker gick till… det är ett krig som aldrig verkar ta slut”. 

 

Som Yousef beskriver: 

”När man inte mår bra så uppför man sig dåligt. Det enklaste är att bara isolerar sig och bara 

ligger i sängen hela dagarna. Då kommer man hela tiden för sent eftersom man inte orkar gå 

till skolan. Man kan bli sur för småsaker och starta bråk för ingenting”.  

 

Enligt informanterna så präglas de asylsökande ensamkommande barnens vardag av 

hopplöshet, maktlöshet och oro inför sin situation t.ex. invänta UPT eller avslag av UPT och 

väntan på besked av överklagan, eller väntan på kompletteringsdokument från hemlandet. 

Detta medför att barnen har svårigheter att delta i vissa aktiviteter i skolan t.ex. eftersom de 

inte ser någon mening i att integreras i samhället om man ändå riskerar att bli utvisad. Trots 

det önskar många av barnen att delta i fritidsaktiviteter.  

 

Sammanfattning  

Sammanfattning av resultaten från de svårigheter som beskrivs av informanterna visar att de 

problem som dessa ensamkommande ungdomar tog upp under intervjuerna generellt rör deras 

situation som flyktingar eller invandrare i Sverige. En informant talade om problemen i 

förhållande till sin flickvän, förutom detta var alla problem som nämndes på något sätt 

anslutna till deras situation som flyktingar. I materialet framkommer fyra olika 

svårighetskategorier: ”Ekonomiska svårigheter”, ”Familjesvårigheter”, ”Språksvårigheter” 

och ”Traumatiska upplevelser”. Varje svårighet berör dessa ungdomar på olika sätt. En del 
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svårigheter berör alla informanter medan andra varierar beroende på individens situation. Alla 

dessa utmanande svårigheter påverkar informanternas liv i olika grad beroende på hur de 

hanterar dessa utmaningar.    

 

6.5  Hantering av svårigheter  

Utifrån informanternas berättelser om hantering av sina svårigheter identifierade jag fem olika 

hanteringsstrategier vilka informanterna använder för att ta itu med sina problem. Dessa 

hanteringsstrategier används dem beroende på det problem och den situationen som de 

befinner sig. Vissa hanteringsstrategier kan användas av alla informanter i flera situationer 

(till exempel ”Stöd), medan andra hanteringsstrategier (så som ”Undvikande och distraktion”) 

används i vissa specifika situationer. Tabell 6 visar fördelningen av varje kategori av coping. 

 

Tabell 6. Översikt av copingstrategier 

 Stöd 

 

Kognitiv 

omstrukturering 

 

Hantering av 

problem på 

egen hand 

Undvikande 

och 

distraktion 

Aktiv 

problemlösning 

Ahmed * * * * * 

Matubo *  *  * 

Yousef * * *  * 

Mahmoud * * * *  

Nazir * *  * * 

* Denna informant använder sig av ovanstående copingstrategi 

 

6.5.1  Stöd – en strategi med många ansikten  

Informanterna berättar att vid svårigheter söker de stöd från både personer i samma ålder och 

vuxna. Personer i samma ålder är mestadels landsmän och vänner, medan vuxna kan vara 

lärare, tjänstemän och framför allt god männen. Det stöd de söker är både känslomässigt stöd, 

information och direkt hjälp beroende på deras problem. Informanterna betoner förmyndarens 

roll som den mest avgörande faktorn när det gäller den hjälp de söker i sociala sammanhang, 

eller de behov som rör deras fall, t.ex. skolan, boendet och vårdbehov osv. När det kommer 

till vänner, får de stöd både genom att prata, umgås med vänner och genom att ta emot 

konkret hjälp. Stödet är helt klart viktigt för dem, Mahmoud förklarar: 

 
”Du måste ha goda vänner. Det är viktigt. Jag har goda vänner, så. Om jag inte hade goda 

vänner vet jag inte om jag skulle ha överlevt”. 
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Det skiljer en hel del om hur öppna de verkar vara med sina vänner. En informant säger att 

han bara kan prata med vänner i samma situation som honom, nämligen ensamkommande 

flyktingar, eftersom de förstår honom väl. En annan informant säger att han inte ens kan prata 

med sina vänner i samma situation som honom, eftersom de inte pratar om sådana saker som 

gäller familjen. Informanter nämner vänner som lånar varandra pengar och hjälper varandra 

att få extra jobb eller göra en tjänst när man själv inte hinner. Informanter söker stöd från 

vuxna genom att diskutera sina svårigheter med dem, be om råd om vad man ska göra och be 

om att få låna pengar. När det kommer till föräldrar och familj uppger vissa informanter att de 

kontaktar dem när de saknar sin familj, men att de inte berättar om sina svårigheter för dem. 

De skiljer på i vilken utsträckning de använder sina möjligheter till socialt stöd. Några av dem 

förklarar att de vill hålla sina problem privata, men de kan prata med t.ex. vänner om positiva 

saker/frågor. Yousef förklarar det på detta sätt: 

 
”... Jag tycker inte om att dela med andra. Så om det inte hjälper, kommer det bara vara så. 

Bara så där. Min gräns är inte att dela med andra om hur jag är i mitt dagliga liv. Jag menar att 

jag inte gillar att berätta för folk hur jag mår. Det är okej att berätta om den positiva delen, 

men den negativa delen arbetar jag på om det är möjligt”. 

 

Användningen av religionen som en hanteringsstrategi utnyttjades av en informant. Nazir 

beskrev hur han placerat sitt öde i Guds händer och hur deltagandet i religiöst möte hjälpte 

honom genom emotionellt och materiellt stöd. Att användning av bön som ett sätt att uppnå 

hopp om att framtiden skulle kunna göra livet bättre nämndes inte ofta i andra informanters 

berättelser, men för Nazir är det avgörande; 

 
”När jag går till mötena känner jag mig inte längre ensam… där får jag mycket stöd och 

information när jag har problem och inte vet hur ska jag lösa det”. 

 

 

6.5.2  Kognitiv omstrukturering 

Kognitiv omstrukturering innebär att anpassa sig till svårigheterna genom att försöka minska 

på sina problem, använda förklaringar och hitta alternativ kring sina problem, tänka positivt 

och ha drömmar om framtiden. Dessa kognitiva omstruktureringssätt eller ”reframing” 

används för att anpassa sig till situationen, på samma sätt som med strategin att söka stöd. 

Informanter försöker minska sina problem genom att påstå att ”annars finns det saker som är 

okej”, ”Jag är van vid det”, ”det var värre i hemlandet” och ”det är inte bara jag”. Ahmed 

förklarar: 

”Det är många som har det så här, vet du. Så jag vet många som är i denna situation. Många 

vänner till mig som är så här. … det är inte bara jag som har det svårt”. 



29 

 

Yousef berättar;  

  
”Detta är ingenting jämfört med vad jag upplevde i Afghanistan som barn. Här hör man inte 

ljudet av Kalashnikov” 
1. 

 

Positivt tänkande används av informanterna i form av tacksamma för de möjligheter som de 

får i Sverige vad gäller trygghet, utbildning, jobb och sjukvård, och att de hoppas att livet 

kommer att bli bättre med tiden och också i att de känner personlig stolthet, liksom 

Mahmoud: 

 
”Jag är tacksam att jag kunde stanna i Sverige. På ett sätt är det som att vinna på lotteri. Jag 

kan gå till skolan. Jag kan jobba när jag vill, jag kan. Ja, jag kan åstadkomma vad jag vill”. 

 

Att vara framtidsinriktad genom att ha mål eller drömmar, t.ex. drömmar om att hjälpa andra, 

används också som en hanteringsstrategi. Informanterna hoppas att det blir bättre och har 

drömmar om framtiden, vilket är en form av omstruktureringsstrategi. Mahmoud har tydliga 

mål för sin framtid: 

 
”Jag vill hjälpa andra som lider. Och jag vill vara ett ideal för ungdomar som har upplevt lika 

mycket som, eller mer smärta och lidande än mig. Det är vad jag vill. Det är vad jag vill arbeta 

för. Alla har en uppgift i den här världen, och min är att bidra så gott jag kan”. 

 

Informanterna är särskilt fokuserade på utbildning och hur den ska ge dem en bra framtid 

som en väg ut ur deras nuvarande svårigheter. Som Nazir uppgav:  

 

”Det enda som hjälper mig att klara av mina svårigheter är att veta att jag kan skapa en bättre 

framtid här i Sverige (…) jag kan studera vad jag vill, till och med mina barn kan göra 

detsamma utan några bekymmer”.  

 

6.5.3  Hantering av problemet på egen hand 

Informanterna tror att de kommer att lyckas med att nå sina mål om de kämpar hårt nog. Alla 

informanter söker stöd på ett eller annat sätt, men de berättar också att de håller vissa 

personliga saker för sig själva och grubblar över och oroar sig för problemen i ensamhet. De 

försöker i sin situation som ensamkommande flyktingbarn bli självständiga och lösa dessa 

problem själva då de inte upplever att andra alternativ finns eller fungerar. De försöker 

komma på, och grubblar över, hur de ska förhålla sig till sina svårigheter och hantera dessa 

med sina egna interna resurser och erfarenheter. De berättar att man lär sig under sin flykt att 

                                                 
1 AK-47 eller Kalashnikov är en automatkarbin vapen. 
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man bara kan räkna med sig själv. Deras första etapp i Sverige är att bli vana att klara sig på 

egen hand, och de kan inte se andra alternativ än att kämpa och strida själva för att ta itu med 

sina problem. Liksom Ahmed beskriver det: 

 

”Eftersom jag kom till Sverige har jag försökt så gott jag kan, eftersom det inte finns några 

andra som kan göra det åt mig. Jag måste kämpa för mig själv. Och jag måste hitta ett sätt att 

överleva. (...) Du måste kämpa och bli självständig i allt, ingen gör något för dig, du vet? Du 

måste lita på dig själv hela tiden. Jag har gjort det ett tag. Jag kom till Sverige ensam, du vet. 

jag lyckades än så länge.  

 

En del informanter uppger att de mår bra på egen hand, men vissa nämner att de saknar socialt 

stöd från personer som de har litat på. Några av dem har tappat sin tilltro till andra personer, 

medan andra bara är försiktiga när det gäller tillit. Matubo förklarar: 

 
”Jag är verkligen en öppen person som gillar att prata om allt. Men när det kommer till 

familjen, gillar jag att hålla det för mig själv. (...) Men de svåraste problemen som jag tycker 

är väldigt svårt att prata om, håller jag för mig. Då kan jag ta reda på vad jag kan göra senare”.  

 

A: Varför inte? 

 
”Tja, det kan vara lite riskabel... jag verkligen har mycket goda vänner. Men ibland tror jag att 

det kan vara att de inte kommer att förstå hur situationen är för mig. Och då kan de reagera på 

ett annat sätt än vad det egentligen är. Tänk om de berättar mitt problem eller hemlighet för 

andra”.  

 

A: Det låter lite sorgligt eller? 

 
”Sånt är livet. Om du upplevt vad jag gjort skulle du kunna reagera på samma sätt”. 

 

Strategin att hantera problemen på egen hand tycks vara ett mer negativt sätt att angripa 

problemen. Detta förfaller klart eftersom informanterna berättar att de faktiskt vill dela sina 

tankar med andra. Men deras skäl till att hålla saker för sig själva kan bero på negativa 

erfarenheter från tidigare upplevelser när de har pratat med andra om sina problem.  

 

6.5.4  Undvikande och distraktion 

Vissa informanter anger att de ignorerar sina problem. Det är ett sätt för dem att försöka 

undvika källan till stress. Liksom Yousef beskriver: 

 

”Jag vet inte hur jag ska hantera mina problem ibland. Jag ser ingen lösning.  Det känns svårt 

att hitta någon utväg när man inte vet hur man kan konfrontera sina problem. Det bästa är att 

man inte låtsas om att man har problem för att slippa blir ledsen och orolig”.    
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Informanterna distraherar sig själva från att tänka på problem och bekymmer genom en 

aktivitet som de gillar och som får dem att må bra. De uppger att de försöker fylla sin tid med 

olika typer av aktiviteter så att de inte får tid att oroa sig. Dessa aktiviteter kan vara fysisk 

träning, lyssna på musik, träffa vänner, gå på promenad, göra läxor, titta på film, spela 

dataspel osv.  

 
”När saker blir jobbiga och jag inte orkar tänka på dem längre, måste jag hitta på nånting för 

att blir av med tankar och känslor. Det enda som kan hjälpa mig är att spela fotboll. Det får 

mig att glömma mina problem för ett tag (Ahmed)”.  

 

Och Matubo föredrar att träna och träffa vänner: 

 

 
”Jag går ut för att träffa vänner. Jag gör mig själv upptagen med att exempelvis träna, så att jag 

inte kan sitta ner och tänka hela tiden, du vet. Försöker göra en massa saker i stället för att bara 

sitta ner och säga till mig själv att detta inte kommer att fungera. Försöker träffa vänner för att 

få tiden passera bara”. 

 

Informanter berättade också att det ibland blir svårt att hitta rätt distraktion och bli motiverade 

till att delta i en aktivitet som kan vara lämplig för att bryta nedstämdheten: 

 
”Även om man vet att man bör göra något annat för att kunna komma ut ur sina negativa 

känslor, känner man sig så hopplös att det känns som om ingenting kan hjälpa. Allt blir så 

mörkt så man går bara till sitt rum och ligger på sängen, inte ens en tom mage hjälper (…) det 

känns som det inte finns någon ork kvar. Ingenting betyder något längre.  Men det behövs 

kanske för återhämtning (Mahmoud)”.  

 

 

Dessa strategier för distraktion hjälper dem att inte tänka för mycket på sina problem, och de 

berättar att de är glada för sina möjligheter att bli distraherade från sina svårigheter. De 

förklarar tydligt hur de fyller sin tid med att göra sig upptagna och planerar för att undkomma 

de tankar och känslor som de har svårt att hantera. Vidare rapporterar de hur distraktion är 

hälsosam för dem. Aktiviteter bidrar till deras välmående både genom distraktion från 

plågsamma minnen och genom att ge utlopp för starka negativa känslor, även om de har andra 

strategier för att hantera dem. 

 

6.5.5  Aktiv problemlösning 

Aktiva problemlösningar är insatser för att göra något med de konkreta problemen 

informanterna har i stället för att ändra sig själva eller sina känslor för problemen. De talar 

om hur de försöker lösa problemen med ekonomin och längtan efter familjen genom skaffa 

ett extra jobb, att arbeta hårt i skolan, försöka komma i kontakt med svenskar och anpassa sig 
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till det svenska samhället. Ahmed är orolig att han inte ska få ett passande jobb på grund av 

sin utländska bakgrund;  

 
”Jag lägger en stor insats i skolan. Jag måste få en bra utbildning. (...) För att komma in på 

högskolan behöver jag kurser och grejer, matematik kurs, naturvetenskap och fysik. Så jag 

planerar att ta de kurserna under min studerande tid. (...) Jag tar de kurserna för två år nu. Sen 

jag ska utbilda mig vidare”. 

 

Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt för dem att kunna göra något åt sina problem. 

De är väldigt fokuserade och aktiva i att göra vad de kan i förhållande till de problem som de 

har utifrån de resurser som finns och de möjligheter som de kan använda sig av. De känner ett 

stort ansvar för sina familjer som de lämnat efter sig i sitt hemland och de berättar hur de 

försöker göra vad de kan för att hjälpa dem; 

 
”Jag hörde att om man jobbar mycket eller tjänar en massa pengar, så att du kan ta hand om 

familjen, om jag till exempel tjänar nästan 40.000 kronor eller något liknade per månad. Då 

kan jag ta hand om dem du vet, för då kan jag hyra ett hus och betala pengar till mat och sånt. 

Då kan jag få in dem till landet (Matubo)”. 

 

 

Användning av sociala nätverkt för dem som har sådan möjlighet var något som de ansåg som 

ett funktionellt verktyg för problemlösning. Nazir beskriver: 

 

”Jag träffar människor som har erfarenhet om flyktingar, de bor här [ I Sverige] länge och man 

kan få mycket råd från dem… man inte behöver själv erfara mycket problem för att veta hur 

sakerna fungerar (…) man måste vara klok och lära sig från de andras misstag om man vill inte 

göra tid slöseri”.    

 

Sammanfattning av problemhanteringsstrategier som informanterna i denna studie använder 

visar att de hanterar sina utmaningar som de står inför på många olika sätt. Varje informant 

använder variationer av hanteringsstrategier för att konfrontera eller hantera sina problem. 

Även om både passiva och aktiva copingstrategier rapporteras, verkar dessa ungdomar aktiva 

och mycket engagerade i att skapa en så bra situation som möjligt för sig själva. I 

nedanstående analys diskuteras förhållandet mellan copingstrategier och svårigheter.  

 

6.6  Problemhanteringsstrategier i förhållande till svårigheter 

Alla informanter nämnde på olika sätt fyra svårigheter: ekonomisk svårighet, familjenostalgi, 

språk, och upplevelse av trauma, som sina huvudsakliga problem under intervjuerna, och 

pratade om hur de klarat dessa stressfaktorer. I Tabell 5 visas hur dessa ensamkommande 

ungdomar väljer lämpliga hanteringsstrategier för att kunna handskas med sina problem. Det 
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är väldigt svårt att koppla ihop en viss svårighet med motsvarande hanteringsstrategi eftersom 

informanterna till en viss del använder samma hanteringsstrategier för olika svårigheter, och 

att valda hanteringsstrategier för en viss svårighet skiljer sig bland dem.   

 

 Tabell 7. Översikt av svårigheter och tillämpade hantering strategier 

Namn Ekonomi  Språk Familj Trauma 

Ahmed Hantera problemen 

på egen hand, Stöd 

 

Stöd, kognitiv 

omstrukturering 

Stöd, Kognitiv 

omstrukturering, 

Hantera 

problemen på 

egen hand 

Undvikande 

och distraktion, 

Stöd 

 

Matubo Alla fem 

copingstrategier  

Stöd, Aktiv 

problemlösning 

Stöd, Kognitiv 

omstrukturering, 

Aktiv 

problemlösning 

Undvikande 

och distraktion, 

Stöd 

 

Yousef Stöd,  

Hantera problemen 

på egen hand, 

Aktiv 

problemlösning 

 

Aktiv 

problemlösning, 

Kognitiv 

omstrukturering 

Stöd, Hantera 

problemen på 

egen hand, 

Aktiv 

problemlösning 

Hantera 

problemen på 

egen hand 

 

Mahmoud Aktiv 

problemlösning, 

Hantera problemen 

på egen hand 

 

Stöd, Kognitiv 

omstrukturering, 

Undvikande och 

distraktion 

Hantera 

problemen på 

egen hand 

Undvikande 

och distraktion 

 

Nazir Stöd, Aktiv 

problemlösning 

Stöd, Kognitiv 

omstrukturering 

Stöd, Kognitiv 

omstrukturering, 

Aktiv 

problemlösning, 

Hantera 

problemen på 

egen hand 

Stöd 

 

Strategin att söka stöd och använda sig av aktiv problemlösning tillämpas av alla informanter 

som möter svårigheter med ekonomin. Därmed verkar en intern kontroll-lokus i ungdomarna 

hög i förhållande till ekonomiska problem, och de kan försöka göra något åt problemet själva. 

Att de söker stöd för detta problem kan vara förvånande, men kan förklaras av att stödet är 

både känslomässigt stöd och praktisk eller konkret hjälp. Informanter uppger att de både söker 

råd om vad de ska göra i samband med ekonomiska problem och lånar pengar av vänner. De 

finner också stöd i att bara kunna diskutera med vänner och andra om dessa problem. 
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I förhållandet till problemet med längtan efter familjen eller familjens situation i hemlandet, 

som är en väldigt stressfylld faktor, tillämpar de flesta informanter kognitiv omstrukturering 

och aktiv problemlösning som problemhanteringstrategier. Båda dessa strategier anses  vara 

lämpliga för att hantera denna svårighet. Några informanter rapporterar att de klarar av detta 

problem genom att minnas sin familj tillsammans med andra, och dela minnen från hemlandet 

med andra. Men andra säger att de vill hålla personliga problem (som längtan efter familjen) 

för sig själva och föredrar att hantera problemet på egen hand (alltså ensamma). De betonar 

att anledningen till detta är att de är rädda att de kommer att stöta på människor som inte kan 

relatera till eller förstå dem och deras situation om de öppnar upp sig om sina svårigheter. 

 

När det kommer till problem med språk så används kognitiv omstrukturering och stöd mest, 

och undvikande och distraktion minst. I själva verket uppger informanterna att skolan är den 

enda plats där de kan glömma sina svårigheter för ett tag. De klarar av att hantera problemet 

med språk och skola genom att prata med andra, t.ex. skolkamrater, lärare, boende personal 

och särskilt med sin god man. Kognitiv omstrukturering används genom positiva tankar så 

som planering för sin framtid, t.ex. vidare högskoleutbildning eller att skaffa ett jobb med bra 

socioekonomisk status genom språkbehärskning. Svårighete att koncentrera sig på språk och 

andra skoluppgifter verkar mer vara en bieffekt av andra problem i barnens situation än 

språket och skolan i sig.    

 

När det kommer till upplevelsen av tidigare trauman dominerar användningen av undvikande 

copingstrategier i jämförelse med användning av andra copingstrategier. Undvikande och 

distraktion appliceras mer i förhållande till de känslomässiga problemen (relaterade till 

trauman och familjesituationer) än i förhållande till de andra svårigheterna som de upplever. 

Medan informanterna i studien hade visat en förmåga att utveckla nya sociala nätverk och var 

aktiva och söka stöd för lösningen av sina problem under sin anpassningsperiod, berättade de 

att de använder de mer passiva hanteringsstrategierna när det gäller hanterandet av sina 

tidigare traumatiska upplevelser.  Även om många av dessa informanter är medvetna om att 

isolering (från andra och därmed från frågor kring deras tankar och känslor) inte är den bästa 

lösningen för deras smärtsamma minnen, används undvikande hanteringsstrategier ibland som 

en återhämtningsprocess.  

 

Aktiv problemlösning används av de flesta informanter både för problemen med ekonomin 

och problemen med familjelängtan och familjesituationen i hemlandet. Ibland verkar det dock 
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som att informanterna har en felaktig uppfattning om att kunna hantera vissa svårigheter 

genom aktiv problemlösning, då det i själva verket handlar om processer som måste hanteras 

av svenska myndigheter och som inte kan påskyndas. De försöker alltså hitta aktiva lösningar 

i situationer som är bortom deras kontroll, oftast när det gäller ekonomiska svårigheter eller 

familjelängtan, vilket kanske beror på brist av förståelse för svenska myndighetsprocesser. 

Vidare används hanteringen av problem på egen hand av samtliga informanter i de situationer 

där de upplever att dörren till andra lösningar känns stängda. Det förefaller uppenbart att det 

skiljer sig från problem till problem i vilken omfattning dessa ungdomar upplever inre och 

yttre kontroll-lokus.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder förhållandet mellan problemhanteringsstrategier och dessa 

ensamkommande flyktingbarns svårigheter på, att problemen med ekonomin och språket 

frambringar de mest positiva hanteringsstrategierna. Familjenostalgi i sin tur involverar både 

positiva och negativa hanteringsstrategier och upplevelser av trauman framkallar i större del 

de mer negativa hanteringsstrategierna i form av undvikanden och distraktion. Informanterna 

tillämpar många strategier och verkar använda sig av vad de anser är de lämpligaste 

strategierna i förhållande till varje problem de står inför. 
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7. Analys och slutsatser 

I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen utifrån det empiriska materialet i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Studien undersökte hur ensamkommande flyktingbarn/ungdomar klarar av 

anpassningsprocessen i Sverige; en process som innebär flera utmaningar. Det första syftet 

med studien var att identifiera om ensamkommande flyktingbarn/ungdomar upplever 

svårigheter i sitt vardagsliv i Sverige, och hur dessa problem kan se ut i sådana fall. Vidare 

var syftet att undersöka problemhanteringsstrategier som ensamkommande 

flyktingbarn/ungdomar tillämpar i förhållande till dessa problem. Intervjumaterialet visar att 

dessa ungdomar främst upplever problem med dålig ekonomi, längtan till sina familjer i 

hemländerna, språket, och tidigare traumatiska upplevelser. Resultaten visar också på att de 

tillämpar en brett spektum av hanteringsstrategier och hanterar problemen på olika sätt. 

Informanterna tycks välja de strategier som de upplever som mest lämpliga i sin situation för 

att hantera de specifika svårigheter som de möter, och majoriteten av de valda positiva och 

adaptiva problemhanteringsgstrategier i sina specifika situationer.  

 

7.1 Breda alternativ av probblemhanteringsstrategier 

De problemhanteringsstrategier som extraherats från det empiriska materialet passar väl in på 

den modell av coping som Compas et al. (2001) har beskrivit för den sena barndomen och 

tonåren. Denna modell innehåller tre kategorier av hantering strategier som till stor del 

sammanfaller med destrategier som informanterna rapporterar om i denna studie. Den första 

kategorin i Compas et al. (2001) modell omfattar aktiv problemhantering och involverar 

strukturerna aktiv problemlösning och stöd. Den andra dimensionen handlar om respons, att 

anpassa sig till en situation genom kognitiv omstrukturering och stöd som 

hanteringsstrategier. Den tredje dimensionen handlar om ansträngningar för att undvika eller 

lösgöra sig från stress eller störande känslor, vilket relaterar till vad denna studie benämner 

som hanteringsstrategierna undvikande och distraktion. Därmed passar modellen av Compas 

et al. (2001) resultaten i denna studie väl, och detta indikerar att ensamkommande 

flyktingungdomar i en utsatt situation klarar sina stressorer på samma sätt som andra barn och 

ungdomar.  
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I denna studie nämns också ”Hantering av problem på egen hand” som en hanteringsstrategi 

som används av alla informanterna (och innebär bland annat att de strävar efter att vara 

självständiga, att de behåller personliga saker för sig själva, och de själva kämpar för att 

lyckas). Denna strategi hamnar inte i en enstaka dimension i Compas et al. (2001) modellen 

men har delvis att göra med en kognitiv omstrukturering i den bemärkelsen att informanter 

utvärderar sina tankar och omvärderar sina perceptioner och sin självbild i sitt grubblande, 

och avgör hur de ska förhålla sig till sina problem genom att använda sig av sina interna 

resurser och erfarenheter och kämpa för sin överlevnad. Risken med att försöka hantera 

problem på egen hand är att dessa barn och ungdomar i grubblandet kring sina svårigheter kan 

hamna i en ond cirkel av negativitet och oro, men detta grubblande kan också leda till aktiva 

problemlösningar. Informanterna tycks söka stöd i många situationer, men inte alltid när 

frågor om familjen berörs. Forksning bland socialarbetare har visat att ensamkommande barn 

håller tyst om sina tidigare liv (Kohli, 2001). Resultatet av denna studie stödjer detta eftersom 

strategier som att hålla personliga saker för sig själv ofta nämns i samband med längtan efter 

familjen. Kohli (2006) hävdar att denna tystnad om deras tidigare liv både kan vara en del av 

att bli självständig och en del av deras läkningsprocess, samt även ett sätt att glömma och 

hantera sin smärta. Strategier för att hålla personliga saker för sig själv kan därför vara både 

betungande och skyddande (Kohli, 2006). Att kämpa mot sina problem är också en av de 

copingstrategier som används inom problemhantering på egen hand. Informanter i studien 

kämpar för att nå sina mål, och även för att överleva. Den aktuella studien, liksom en tidigare 

studie av ensamkommande flyktingar i Sverige, har identifierat kämpandet som en viktig kraft 

i problemhanteringsprocessen (Wallin & Ahlström, 2005). Majoriteten av deltagarna i Wallin 

och Ahlströms (2005) studie rapporterade att de kämpat varje dag under sina första år i exil. 

 

7.2  Hanteringsstrategier i förhållande till specifika situationer 

När användningen av problemhanteringstrategier i den aktuella studien granskades i 

förhållande till de olika svårigheterna, visade det sig att informanternas hanteringsstrategier 

varierar beroende på typ av problem och tillgängliga resurser. Detta kan tolka så att det är 

samspelet mellan en specifik svårighet och tillgängliga resurser som avgör responsen till en 

situation och därmed tillämpandet av en passande hanteringsstrategi. Vidare stödjer studiens 

empiriska resultat att ungdomar har en tendens att välja hanteringsstrategier anpassade till ett 

specifikt, aktuellt problem (Bjorck et al, 2001; Gelhaar et al, 2007; Seiffge- Krenke & 

Shulman, 1990; Tam och Lam, 2005). Därmed har också informanternas begriplighets-

förmåga utvecklats tillräckligt för att de ska kunna identifiera lämpliga hanteringsstrategier. 
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Som redan nämnts har forskning identifierat så kallade adaptiva och maladaptiva 

problemhantering strategier, men huruvida hanteringsstrategier är adaptiva eller maladaptiva 

kan också bero på stressfaktorer och de situationer de används i (Compas et al, 1993; Seiffge-

Krenke, 2004). Informanterna i denna studie använder fler så kallade adaptiva 

problemhanteringsstrategier än maladaptiva strategier. Likaledes har ett par studier om etniska 

minoritetsungdomar och västerländska ungdomar funnit, att adaptiva hanteringsstrategier 

används mer än maladaptiva hanteringsstrategier (Gelhaar et al, 2007; Tam & Lam, 2005). 

Vad som kallas maladaptiva strategier i form av undvikande t.ex. försök att glömma eller 

undertrycka tankar och känslor, tillämpas även av informanterna i denna studie. Dessa 

maladaptiva strategier har visat sig vara relaterade till ökad stress och anses därmed vara 

negativa i ungdomars livssituation (Compas et al, 1993; Seiffge-Krenke, 2004).  

 

När de ensamkommande flyktingbarnen i denna studie använder strategier som anses typiskt 

maladaptiva t.ex. undvikande av problemen i samband med specifika svårigheter kan dessa 

strategier i själva verket ses som adaptiva eftersom de bidrar till att informanterna tillfälligt 

kan klara sina svårigheter. Maladaptiva strategier används mest i förhållande till 

familjelängtan och familjesituationen i hemlandet samt tidigare trauman, men också i 

förhållande till dålig ekonomi. Enligt Compas et al. (1993) kan denna typ av problem 

uppfattas som okontrollerbara (på grund av yttre faktorer) eftersom det är en interpersonell 

händelse. Informanterna i denna studie kan därmed tillämpa känslofokuserade strategier för 

att minska psykiska besvär genom att helt enkelt undvika obehagliga stimuli, för att kunna 

övervinna problemet, åtminstone tillfälligt. Både undvikande och distraktion är strategier för 

att minska psykiska besvär. Det har visat sig passande att använda olika typer av strategier i 

relation till olika problem. Strategier som önsketänkande och undvikande kan vara 

användbara för de typer av problem som är olösliga eller som kan försvinna med tiden 

(Markstrom et al. 2000). Dessa strategier är kanske, på kort sikt, lämpliga för vissa typer av 

situationer, t.ex. i förhållande till upplevd familjelängtan eller vid smärtsamma minnen 

(Markstrom et al., 2000). I förhållande till problem med dålig ekonomi, kan dock undvikande 

strategier fortfarande ge ett negativt utfall (Compas et al, 1993; Seiffge-Krenke, 2004). 

 

I de stresstillstånden som undersöktes i den aktuella studien verkar det som att 

problemlösningsstrategier tillämpades i högre grad än känslofokuserade strategier i syfte att 

uppnå anpassning och välbefinnande. Vilka copingstrategier som tillämpas av ungdomar 

beror enligt Compas et al. (1993)  på om de stressande händelserna är ”interpersonal” eller 
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”non-interpersonal”, alltså om de bottnar i interaktion mellan människor eller inte. 

Interpersonella händelser kan upplevas som mindre kontrollerbara än icke-interpersonella 

händelser och den okontrollerbara karaktären hos interpersonella stressorer kan framkalla 

användning av känslofokuserade hanteringsstrategier. Stressfyllda händelser som uppfattas 

som kontrollerbara är i sin tur betydligt mer associerade med användning av 

problemfokuserade hanteringsstrategier (Compas et al., 1993). Trots att en hel del av 

informanternas svårigheter kan tolkas som stressorer av interpersonell karaktär, tillämpades 

fler problemlösningsstrategier än känslofokuserade strategier i deras problemhantering – en 

förklaring till detta har möjligtvis att göra med stark KASAM.  

 

7.3  Hur KASAM formar problemhanteringstrategier 

Det mönster av använda hanteringsstrategier som rapporterats av informanterna i denna studie 

förstärker även Antonovsky´s (2005) salutogena modell, i vilken människor använder 

lämpliga strategier i stressfyllda situationer för att kunna uppleva världen som begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Enligt Antonovsky (ibid) måste människan aktivt agera och 

reagera på ett mer eller mindre permanent och livslångt sätt mot inverkan av alla typer av 

stressfaktorer och på så sätt aktivt hålla en intern balans inom sig själv. Som människor utsätts 

vi för konstant närvarande stressorer, hela livet. Huvudfrågan i detta stressfaktorkoncept (i 

den salutogena modellen) är hur individer kan klara tillstånd av spänningar som orsakas av 

stressorer, vilket leder oss till hanteringsstrategier (Antonovsky, 2005). Enligt Antonovsky är 

en hanteringsstrategi en övergripande plan av anpassningsbara och flexibla beteenden för att 

övervinna stress i olika situationer (Antonovsky, 1979). Om stress kan hanteras framgångsrikt 

ökar individeerna sina chanser att förebygga sjukdomar och påskynda återhämtningen från 

sjukdom. Om inte, blir resultatet ett kontinuerligt tillstånd av stress och en förskjutning till 

den negativa sidan av hälsospektrumet (ibid).  

 

Som nämnts ovan tillämpade mina informanter fler problemfokuserade hanteringstrategier än 

känslofokuserade hanteringsstrategier. Man kan tolka detta så att KASAM som ett konsekvent 

personlighetsdrag tycks artikulera sin elasticitet genom situationsfaktorer i 

hantenringsstrategier. Informanternas användning av problemhantering i form av 

problemlösningsstrategier visar sig ha en direkt motståndskraftseffekt genom att bidra till 

lösningar på svårigheter utan att fastna i negativ emotionell problemhantering. Antonovsky 

(1992) hävdar att en individ med en stark KASAM är kognitivt och emotionellt kapabel till att 

särskilja olika typer av problem och villig att konfrontera dem på lämpligt sätt. Därmed är det 
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möjligt att stark KASAM kan ha bidragit till att flyktingbarn/ungdomar använde sig av 

problemfokuserade hanteringsstrategier trots att svårigheterna var av interpersonell karaktär; 

t.ex. användes aktiva problemlösningar och stöd som en hanteringsstrategi för svårigheter 

relaterade till familjerelationer. Antonovsky (1979) menar att känsla av sammanhang inte är 

en hanteringstrategi i sig utan personer med en hög känsla av sammanhang kan vara mer 

benägna att använda flexibla och adaptiva problemhanteringstrategier. Antonovsky (1979) 

hävdar att känsla av sammanhang inte representerar en specifik problemhanteringsprofil, utan 

möjligheten att välja en lämplig hanteringstrategi i olika stressfyllda situationer. 

Informanterna har visat att de har tillräckligt hög diskrimineringsförmåga att välja en speciell 

hanteringstrategi för ett specifikt problem som har stark koppling till hur väl dessa ungdomar 

har utvecklat sin begriplighet, eftersom denna avgör hur väl personer förstår sina 

omständigheter och sedan kan hantera dem. Först när en individ begriper sin situation kan 

denne försöka applicera lämpliga hanteringstrategier.   

 

7.4  Roll av Generella motståndsresurser in problemhantering 

Antonovsky (1979) beskriver generella motståndsresurser (GMR) som en egenskap hos 

individer, grupper eller miljöer som kan underlätta en effektiv spänningshantering. GMR 

påverkar uppfattningen av stressfaktorer och styr därmed känslan av sammanhang, genom 

livserfarenheter. Om personer har tillräckliga GMR upplever de i allmänhet livet som 

strukturerade och dett möjliggör personlig kontroll och skapar en balans mellan över- och 

underbelastning. Eftersom de ensamkommande flyktingbarnen i denna studie alla visade på 

många positiva, adaptiva och aktiva problemhanteringsstrategier (som motverkar känslor av 

maktlöshet), kan detta tolkas jag att de besitter en stark KASAM. Deras KASAM möjliggör 

användning av resurser i deras omgivning som bidrar till att de upplever händelser och 

omständigheter i sina liv som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Som nämnt är GRM 

källor till att utveckla, uppehålla och förstärka KASAM, vilken också påverkas och formas av 

livserfarenheter. Eftersom alla dessa ungdomar nyligen gått igenom svåra och traumatiska 

livserfarenheter kan detta tyda på att de har tillräckligt väl fungerande GMR som har bidragit 

till att de fortfarande besitter KASAM och därför visar på positiva och adaptiva 

hanteringsstrategier. De lider dessutom inte av några allvarliga fysiska eller psykiska 

sjukdomar som konsekvens av sina svårigheter (baserat på informationen som framgår i 

intervjumaterialet). Då denna studie inte syftade till att undersöka vilka specifika GMR som 

ensamkommande flyktingbarn/ungdomar besitter är det svårt att avgöra vilka GMR som 

ungdomarna i studien har, men genom intervjumaterialet kan vissa specifika GMR 
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identifieras. Dessa är bland annat: relationer (ungdomarna nämner ofta socialt stöd som något 

som möjliggör välmående) makrosociokulturella resurser (ungdomarna försörjs av svenska 

staten och har blivit beviljade uppehållstillstånd), och positiva värderingar/attityder 

(ungdomarna uttrycker en vilja att kämpa för sitt eget och sina familjers välmående och 

framgång). Dessutom är det tydligt att dessa ungdomar kan identifiera de resurser och 

möjligheter som de har (t.ex. språk, utbildning, sociala nätverk), och använda sig av dessa på 

rätt sätt, vilket vidare tyder på deras kognitiva förmåga som en avgörande faktor i GMR. 

Slutligen indikerar bristen på psykisk sjukdom trots extrema förhållanden också att de besitter 

kognitiva resurser, och möjligtvis även emotionella resurser. Dessa spekulationer är baserade 

på den salutogena teorin i kombination med begränsad empirisk data från denna studie och 

går därmed inte att bekräfta men kan vara betydelsefulla framtida forskningsfrågor inom detta 

fält.    

 

Enligt Antonovsky (2005) kan negativa förhållanden i livet bidra till att individen dras mer 

mot den negativa änden på hälsokontinuumet då deras redan stressfyllda situationer blir ännu 

värre. Vad jag har tolkat i det sammanhang är att, när ensamkommande barn och ungdomars 

tillvaro blir ännu osäkrare än tidigare, kan utvecklingen av deras generella motståndsresurser 

bli stark påverkad. När stabiliteten i tillvaro minskas finns risken att individens KASAM 

också minskar då hen inte längre kan se sitt liv som begripligt och hanterbart. Då kan dessa 

ungdomar uppleva att deras liv inte längre styrs av dem själva utan av andra som inte förstår 

deras situation. Detta kan bidra till att deras tillvaro upplevs som meningslös vilket i sin tur 

påverkar deras motståndskraft i negativ riktning och istället förstärker deras sårbarhet. 

Resultatet kan bli att dessa barn riskerar att uppleva ett liv som inte kan kännas meningsfullt. 

Ungdomarna i denna studie visar dock genom sättet de begriper sin situation och hanterar sina 

svårigheter att de innehar tillräcklig välutvecklad KASAM. Till exempel behärskar alla 

ungdomar det svenska språket och har därmed möjlighet att delta i samhället genom 

utbildning, och till en viss del förstå samhället som de lever i och kommunicera med personer 

runt omkring dem men även med kommunen och myndigheter (vilket ökar deras förståelse för 

sin situation). Vidare visar intervjumaterialet på att skolan, det sociala stödet (i form av 

landsmän, vänner, god män, och lärare), tillgängliga aktiviteter, och säkring av 

uppehållstillstånder inger en känsla av hanterbarhet hos ungdomarna. De använder positiva 

och aktiva problemlösningar, nämner glädjemoment som möjliggörs av tillgängliga resurser, 

och uttrycker hopp om förbättring, vilket tyder på att de känner att deras tillvaro är 

meningsfull, trots svårigheter. Därmed är utvecklingen av en stark KASAM möjligjord.  Med 
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andra ord beskrev informanterna hur deras stöd, sociala interaktioner, och kognitiva 

omstruktureringar gav dem en bättre förståelse av sin situation vilket i sin tur skapade 

möjligheter till att ta kontroll över sina liv. Denna kontroll skedde genom att de kunde 

hantera sina problem och inte kände sig helt utlämnade till vad situationen eller andra 

bestämde. Denna känsla av hanterbarhet betonade informanterna som väldigt betydelsefull för 

att de inte skulle drabbas av känslor av meningslöshet. Ett direkt exempel är hur en av 

informanterna beskriver hur han tror att hans öde är i händerna på Gud och att, genom att 

bibehålla sin tro och bön, ska hens lidande avslutas genom ingripande av Gud. Därmed inger 

detta trossystem, som är bekant för denne informant, en känsla av begriplighet. Vidare är 

informantens förmåga till att hantera situationen förstärkt av att kunna använda böner, men 

också av resurser som finns tillgängliga pag. trossystemet och den religiösa institutionen. 

Andlighet erbjuder därmed ett sätt att begripa och hantera stressen i den aversiva miljön och 

bidrar till ett meningsskapande för individen. Trossystemet och den religiösa institutionen ger 

alltså i detta sammanhang individen verktyg för att hantera sin situation, och skapa mening 

och hopp om förändring. 

 

Sammanfattning av analys och slutsats  

Sammanfattningsvis tillämpar informanterna i denna studie ett brett urval av 

problemhanteringsstrategier. De tenderar att för det mesta använda adaptiva strategier, såsom 

stöd, kognitiv omstrukturering och aktiv problemlösning. Även några av de maladaptiva 

strategier som används kan ibland vara funktionella för informanterna i förhållande till deras 

specifika situationer. Denna grupp av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar tycks anpassa 

sina problehanteringsstrategier till sina aktuella svårigheter och utnyttjar funktionella former 

av problemhantering och resursanvändning. Denna förmåga pekar på att de besitter generella 

motståndsresurser som därmed bidrar till en stark KASAM och en positiv 

anpassningsförmåga trots svåra motgångar. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka svårigheter ensamkommande 

flyktingbarn i Sverige har och hur ensamkommande flyktingbarn hanterar sina svårigheter i 

vardagen i anpassningsprocessen efter asylsökandet. De specifika problem som togs upp av 

informanterna i studien, är i olika grad relaterade till deras situation som flyktingar. Huruvida 

detta beror på att de kände en förväntan från mig att tala om vissa typer av svårigheter som är 

starkt relaterade till deras flyktingsitation eller om dessa är de problem som är framträdande 

och mest energikrävande i informanternas liv, framgår inte helt klart. Vad som dock blev 

tydligt i studien var att denna grupp av ungdomar saknar en normal ungdomsutvecklings 

process i jämförelse med majoriteten ungdomar i Sverige. För det mesta präglas deras liv av 

vissa specifika omständigheter som är resultatet av deras flyktingsituation. Ungdomar i 

allmänhet, som en tas i sin identitetsutveckling, upplever vanligtvis ett sökande inom olika 

områden som t.ex. relationer, utbildning, yrke, religion, olika sociala aktiviteter och politisk 

inriktning (Eriksson, 1968). Ensamkommande flyktingungdomar i denna studie däremot, 

strävar inte bara efter att lösa de specifika problem som nämns ovan, utan utforskar även 

innebörden av sitt identitetsskapande och sin utveckling (Phinney, 1990). Andra ungdomar i 

denna fas är oftast oroliga för sin framtid när det gäller frågor som t.ex. utbildning, yrke och 

kärleksrelationer. Ensamkommande flyktingungdomar, på grund av sina omständigheter och 

upplevelser, mer oroliga för sin familj, hanteringen av sina traumatiska upplevelser och sin 

ensamhet i ett främmande land.  Granly (1995) identifierade framtidsinriktningen som en 

positiv kraft hos minderåriga ensamkommande flyktingar. Informanterna i föreliggande studie 

visade sig dock vara mer fokuserade på sin nuvarande situation. Det kan vara lämpligt för 

denna grupp av flyktingar att fokusera på nuläget eftersom det är för smärtsamt att tänka på 

framtiden som med största sannolikhet är komplex och osäker. Det är inte heller överraskande 

hur avgörande frågan om trygghet och stabilitet kan vara för denna grupp av flyktingar i 

adaptiv problemhantering och problemlösning.  

 

Resultatet från denna studie tyder på att informanterna väljer lämpliga 

probelmhanteringsstrategier för att passa varje specifik svårighet de möter. Men på lång sikt 

skulle dessa problem sannolikt kunna påverka den psykiska hälsan hos dessa ungdomar. 

Tidigare forskning av minderåriga ensamkommande flyktingar bekräftar att dålig ekonomi 

och längtan efter familjen är riskfaktorer för psykisk ohälsa (Oppedal, 2007). Upptäckten av 

denna effekt visar också vikten av att hjälpa denna grupp av flyktingar att få tillgång till ett 
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brett utbud av stödjande nätverk som kan ge dem hjälp med det stöd och den komfort som de 

kan behöva. Dålig ekonomi kan leda till social isolering, och brist på socialt stöd i situationer 

då man längtar efter familjen kan ge psykosomatiska symtom. 

 

Utifrån Urie Bronfennbreners (1979) utvecklingsekologiska teori kan man bättre förstå hur de 

centrala nivåerna mikro, meso, exo och marko i systemet blir en omfattande del av barnens 

tillvaro. Särskilt om barnen saknar en betydelsefull och trygg anknytningsförbindelse som de 

gör i detta fall (alltså föräldrarna eller en stabil miljö och tillvaro). Detta kan möjligtvis i sin 

tur visa att ensamkommande barn och ungdomar är i extra behov av hjälp i förhållande till sin 

situation för att kunna hantera sina svårigheter och lyckas på de olika nivåerna. Om det 

utvecklingsekologiska systemet fungerar väl kan barnen få känslan av sammanhang 

(KASAM) vilket underlättar i hanterandet av deras svårigheter och de hinder som präglar 

deras vardagsliv. Samtidigt ger det barnen ett värdefull tillvaro. Hek m.fl. (2012) betonar 

vikten av att ensamkommande barn får en god omsorg där de kan känna sig trygga och säkra 

då de troligen bär med sig traumatiserande upplevelser.  

 

Ett förslag för vidare studier är att som nämnt ovan kan spekulationer kring specifika GMR 

som informanterna besitter, kan inte bekräftas genom denna studie. Men de skulle kunna 

utgöra viktiga framtida forskningsfrågor inom detta fält. Likaså kan forskning som specifikt 

undersöker KASAM och dess relation till användning av adaptiva och lämpliga 

hateringsstrategier, speciellt hos barn och ungdomar som genomgått trauma och smärtsamma 

flyktingsprocesser, vara lämplig inom detta fält, för att förstå relationen mellan KASAM och 

tillämpade ”coping” stategier hos ensamkommande flyktingbarn. Huruvida KASAM påverkar 

problemhanteringsstrategier och därmed adaptiv eller maladaptiv svårighetshantering kan 

möjligtvis även förklara att litteraturen kring ensamkommande flyktingbarns 

anpassningsförmåga och hälsa i ett nytt land är tämligen splittrad. Som nämnts ovan visar en 

del studier att ensamkommande flyktingbarn klarar sig bra under sina förhållanden, medan 

andra studier visar att dessa barn är en högriskgrupp för mental ohälsa. Det är möjligt att 

dessa skillnader mellan studierna delvis beror på individuella skillnader i KASAM och GMR. 

Det är också möjligt att olika tidspunkten för de olika studierna till viss del ansvarar för dessa 

skillnader i resultat (alltså att studierna undersöker barnen i olika skeenden både under och 

efter asylprocessen). Detta är frågor och områden som framtida forskning inom detta fält 

skulle kunna klargöra för att bygga en bättre förståelse kring ensamkommande flyktingbarn-

och ungdomars anpassningsprocess och hanteringsförmågor i ett nytt land.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Som ensamkommande flykting upplever du svårigheter i Sverige? 

2. Vilka är de svårigheter som du upplever gällande din situation? 

3. På vilka sätt hanterar du dina svårigheter? 

4. Hur ser du när det inte finns någon omedelbar lösning för den svårighet som du 

upplever? 

5. Hur hittar du resurser som kan hjälpa dig hantera eller lösa dina svårigheter?  

6. Anser du att du gör tillräckligt för att hantera dina svårigheter? 

 

 


