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Sammanfattning
Utifrån egna erfarenheter har vissa ensamkommande barn och ungdomar en något förskönad 
bild av landet och livet i Sverige. En sådan förskönad bild kan bli ett hinder för den egna in-
tegrationen hos de ensamkommande. Denna studie syftar till att undersöka hur ensamkom-
mande barn och ungdomars föreställningar om Sverige ser ut samt om dessa har förändrats 
och i så fall på vilket sätt förändringen har skett under tiden i Sverige. Överlag så finns det 
mycket forskning om ensamkommande ungdomar men när det gäller forskning som handlar 
om deras föreställningar om Sverige visar det sig vara ett ganska outforskat ämne. Studien 
bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer med ensamkommande ungdomar där fokus har 
legat på deras subjektiva bild och förväntningar på Sverige samt vilka bidragande faktorer 
som tvingade dem till flykt och vad som låg bakom deras val att fly till Sverige. Var det en 
slump eller redan förutbestämt? Det har visat sig att det finns skilda förväntningar på Sverige 
som land, där vissa förväntningar har infriats, medan andra inte har stämt överens med verk-
ligheten bland ungdomarna. Betydelsen av att vara medveten om hur samhällets verklighet ser
ut lägger en god grund för deras egen utveckling. För att underlätta integrationen och vägen in
i det svenska samhället så krävs det mer kunskap och förståelse om ämnet.
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1 Inledning
Frågor om ensamkommande barn och ungdomar överlag är ett väldigt aktuellt ämne i dagens 
samhälle, både ur ett politiskt perspektiv men även ur ett allmänt samhälleligt perspektiv.
Vi har alla en bild eller en föreställning av hur något till exempel ser ut, fungerar eller är. En-
ligt egna erfarenheter finns det ensamkommande barn och ungdomar som har en naiv bild av 
Sverige som kan liknas vid något förskönat. Det har visat sig tidigare att det finns ensamkom-
mande barn och ungdomar som inte till exempel var medvetna om de sociala problemen som 
finns i Sverige samt i vissa fall ha orealistiska förhoppningar som kan bli svåra att leva upp 
till med mera.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur föreställningar av Sverige ser ut bland ensam-
kommande barn och ungdomar, om dessa föreställningar har förändrats och i så fall på vilket 
sätt under tiden i Sverige? Utifrån detta så kan samhällets olika aktörer få utökad kunskap om 
vad människor från andra länder har för föreställningar om Sverige. Genom att kartlägga hur 
ensamkommande barn och ungdomars föreställningar ser ut får man en möjlighet att lättare 
kunna arbeta för att underlätta deras väg in i det svenska samhället. Vi tror att det är viktigt att
man så snart som möjligt vid ankomsten kan ge ensamkommande barn och ungdomar infor-
mation och kunskap om landet Sverige och hur saker och ting fungerar här. Ensamkommande 
barn och ungdomar söker asyl med syfte att få permanent uppehållstillstånd och möjlighet att 
stanna kvar, därav anser vi att det är av stor vikt att de får information om hur samhället ser ut
rent generellt i Sverige. Att veta hur ett samhälle fungerar kan ses som något viktigt om man 
kommer till en ny plats men om man dessutom kommer som ensamkommande barn eller ung-
dom från andra sidan jordklotet så kan detta behov vara ännu större. Därför ser vi det som ex-
tra viktigt att redan vid första mötet med ett barn eller ungdom kunna ge stöd. 

Hur ser egentligen ensamkommande ungdomars bild av Sverige ut? Vad tänker de om landet 
de flyr till, hur går tankarna kring beslutet av land etcetera? Hur ser kunskapen kring motta-
gandet ut? En förskönad och orealistisk bild av det svenska samhället kan bli ett hinder för 
den egna integrationen hos ensamkommande barn och ungdomar.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande barn och ungdomars föreställningar 
om Sverige ser ut samt om dessa föreställningar har förändrats något, samt på vilket sätt de 
har förändrats under tiden i Sverige. Utifrån vårt syfte så kommer vi att förhålla oss till tre frå-
geställningar.

 Hur såg ungdomarnas föreställningar om Sverige ut innan de kom hit?
 Har föreställningarna förändrats under tiden de har bott i Sverige och i så fall på vilket

sätt har de förändrats under denna tid?
 Vilka faktorer har varit avgörande för förändringen av deras bild av Sverige?
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1.2 Bakgrund
Varje år befinner sig hundratusentals människor på flykt. Den främsta anledningen till att så 
många människor tvingas till flykt är på grund av oroligheter i sitt eget hemland, till exempel 
krig (Migrationsverket, 2016). Människor tvingas också fly på grund av svält och andra bris-
ter i sitt egna hemland samt förföljelse på grund av sin religiösa- eller sexuella läggning, sin 
etnicitet med mera (Unicef, 2016). Enligt Migrationsverket är majoriteten av de människor 
som flyr till Sverige och Europa främst från Asien och länder som Syrien, Afghanistan och 
Irak men även många flyktingar kommer till Sverige från afrikanska länder som till exempel 
Somalia och Eritrea. Många av dessa individer som tvingas till flykt är ungdomar och barn 
som kommer hit utan sina föräldrar eller resten av sin familj, så kallade ensamkommande 
flyktingbarn. Asylsökande ensamkommande flyktingbarn började komma till Sverige under 
sent 1980-tal (Ahlström & Wallin, 2005) och ska enligt 3 § i lagen om mottagandet av asylsö-
kande m.fl. (SFS 1994:137) falla under migrationsverkets huvudsakliga ansvar vid ankomsten 
till Sverige.

Under den stora flyktingtillströmningen i slutet av 2015 etablerades fler hem för vård eller bo-
ende (HVB-hem) för ensamkommande flyktingar än någonsin (Inspektionen för Vård och 
Omsorg, 2016). Den här kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingar har förutom att 
successivt ställa högre krav på Sverige att bistå med boendeplatser, också lett till att kraven på
behandlingsassistenter och personal som arbetar med integration ökat. Socialstyrelsen har 
fastställt i en av sina föreskrifter (HSLF-FS 2016:55) att det nu ska ställas högre krav på 
HVB-hem runt om i Sverige angående säkerhet och rutiner vid incidenter, hot, våld etc. Dess-
utom ska det även ställas högre krav på kompetensen hos de anställda behandlingsassistenter-
na på HVB-hem för att kunna tillfredsställa den enskildes behov och leva upp till de förvänt-
ningar som ställs på personal (HSLF-FS 2016:55). Utifrån Barnkonventionen (1990) artikel 
22, så har ett barn på flykt rätt till skydd. Ensamkommande barn och ungdomar kan tänkas be-
höva extra stöd i vardagen och individanpassade resurser i samhället för att få goda möjlighe-
ter till ett bra liv med god framtida utveckling (Lundberg & Dahlquist, 2012). Som ensam-
kommande barn eller ungdom i ett nytt land så är man extra sårbar i många olika situationer. 
Undersökningar där ensamkommande barn och ungdomar får göra sina röster hörda är vikti-
ga. Eftersom detta ger förståelse kring hur deras liv i Sverige ser ut samt deras syn på vad som
är betydelsefullt för deras hälsa. Det ger även en förståelse av hur de mänskliga rättigheterna 
skyddar de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan något som 
helst skydd (Lundberg & Dahlquist, 2012).

Det har gjorts studier som visar att det är av stor vikt att ensamkommande barn och ungdomar
får tillräcklig information kring asylprocessen och deras ärende. Denna information är inget 
som kan ges endast vid ett tillfälle, utan det kan krävas att informationen behöver ges vid upp-
repade tillfällen för att uppnå sitt syfte. Kontinuerlig kontakt med behandlingsassistenter och 
de berörda myndigheterna, angående hur asylprocessen ligger till, kan underlätta vardagen för
den enskilde ungdomen (Lundberg & Dahlquist, 2012).

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige,
är en ny lag som riksdagen har stiftat och som kommer att gälla i tre år för att begränsa möj-
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ligheten av ett permanent uppehållstillstånd i Sverige samt så har det också blivit hårdare 
gränskontroller för att komma in i landet. Detta har resulterat i en markant minskning bland 
flyktingar som har kommit in i Sverige. Bland ensamkommande barn och ungdomar som flyr 
till Sverige har det minskat från 35 369 stycken under 2015 till endast 1704 stycken år 2016 
(Migrationsverket, 2016). Detta delvis på grund av dessa nya krafttag som Sverige har tagit.

1.3 Begrepp
Socialt problem - Sociala problem kan ses som brister i människors levnadsförhållanden 
(Nationalencyklopedin, 2016). Det är ett brett begrepp som kan användas i många olika situa-
tioner för att beteckna ett brett fält av samhälleliga omständigheter, bland annat alkohol- och 
narkotikamissbruk, prostitution, kriminalitet, hemlöshet, fattigdom, arbetslöshet, utsatthet för 
våld, våld inom familjen eller rasism (Socialstyrelsen, 2010). 

Gode man - Den gode mannen ska enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande
barn verka och besluta kring barnet likt en legal vårdnadshavare. En god man ska i vårdnads-
havarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta bar-
nets angelägenheter.

Transitboende - Ett transitboende är ett tillfälligt boende för ensamkommande barn och ung-
domar vid ankomsten till Sverige där de bor i väntan på att slussas vidare till ett mer stadigva-
rande boende (Fälldin & Strand, 2010).

HVB-hem - Ett hem för vård eller boende, även kallat HVB-hem är en verksamhet som står 
för omvårdnad, stöd och fostran till människor i utsatta situationer (Inspektionen för Vård och
Omsorg, 2016). Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden ansvara för att sörja 
för den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än sitt egna boende. 

1.4 Ensamkommande barn och ungdomar
Migrationsverket (2016) definierar begreppet ensamkommande barn och ungdomar som barn 
eller ungdomar som kommer till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare och söker 
asyl i landet. En annan definition som ges av UNHCR (United Nations High Commissioner 
for Refugees), där begreppet “unaccompanied children” förekommer och begreppet definieras
som de barn som är separerade från båda sina föräldrar och inte blir omhändertagna av någon 
vuxen som enligt lag eller sedvana är ansvarig att göra det (Hessle, 2009). Stretmo (2014) 
skriver att internationella konventioner (Förenta Nationerna & Europeiska Unionen med 
mera) tillsammans kommit överens om att använda begreppet “unaccompanied children” som 
en gemensam definition av barn eller ungdomar under 18 år som emigrerar ensamma till ett 
nytt land för att söka asyl.

Utifrån dessa definitioner går det att utläsa att definitionen av ensamkommande ungdomar är 
väldigt överensstämmande mellan olika myndigheter och referenser. I denna studie kommer 
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ovanstående definition, att barn och ungdomar under 18 år som kommer ensamma utan för-
äldrar eller annan vårdnadshavare till ett nytt land falla in under begreppet ensamkommande 
barn och ungdomar, att användas. 

1.5 Migration
Anledningarna till varför människor väljer att emigrera till andra länder är många och olika. 
Migration kan definieras som något komplext och något som är i samspel mellan förhållande-
na hos samhälle och individ. Varför man väljer att ta beslut att emigrera kan bero på många 
olika saker, utifrån individens och dennes familjs historia, vilka resurser man har, om man har
kontakter i det land man vill emigrera till samt i vilken omfattning migration från hemlandet 
är institutionaliserad (Hessle, 2009). Utvandring från sitt hemland sker sällan spontant utan 
det kräver en hel del planering. Olika begrepp som brukar tillämpas för att tolka de flyk-
tingströmmar som sker är push- och pullfaktorer (Hessle, 2009).

Push-faktorer innebär att olika saker driver ut människor från exempelvis ett land eller olika 
områden. Faktorerna som driver ut människor är olika men några exempel är krig, avsaknad 
av mat och vatten och arbetslöshet. Pull-faktorer innebär att det finns något i ett land som 
lockar människor att emigrera dit. Dessa faktorer kan vara att det är bättre levnadsvillkor i 
landet, fred och att landet framställs att vara ett “paradis”. Om man har kontakter i mottagar-
landet så räknas det också som en faktor för att emigrera dit (Hessle, 2009).
Då det är många vuxna som väljer av olika orsaker att migrera till andra områden eller länder 
så medför detta till att många barn blir påverkade samt att de också migrerar i olika delar av 
världen (Hessle, 2009).

1.6 Definition av fördom
Enligt nationalencyklopedin (2016) definieras begreppet fördomar som negativa föreställning-
ar om till exempel en individ eller en företeelse som grundar sig i olika individuella karaktärs-
drag och som är identifierbara utan ytterligare preferenser.

En annan syn på begreppet fördom som den hermeneutiska filosofen Paul Ricoeur använder, 
är att fördom kan ses som en synonym till förförståelse. Han menar att en fördom är något 
som vi själv är med och aktivt skapar utifrån våra egna preferenser, exempelvis egna erfaren-
heter och vår miljö. Våra egna fördomar är alltså en produkt av de tidigare föreställningar som
vi bär med oss och som har en betydelsefull inverkan på en tolkning, vilket inte gör den 
slumpartad (Hanssen, 2007). En filosof vid namn Hans-Georg Gadamer nämner begreppet 
“horisont” som kan liknas vid en individs egna perspektiv som utifrån ens egna upplevelser, 
idéer och erfarenheter av världen och andra, tolkar andras berättelser. Detta innebär då att 
våra fördomar är alltså ett resultat av våra livserfarenheter (Hanssen, 2007; Thomassen, 
2007). Gadamer menar att fördomar kan vara något positivt, han liknar det vid en rikedom 
och menar att det är våra erfarenheter som vi bär med oss genom historien och att det är dessa 
erfarenheter som gör att vi kan förstå. Genom att hamna i nya situationer och uppleva nya sa-
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ker så antingen bekräftar vi våra fördomar som vi haft sedan tidigare erfarenheter eller så om-
prövar vi dem. Detta kan ses som en utmaning som utvecklar oss själva som individer 
(Thomassen, 2007).

Det går inte att möta en annan människa utan fördomar, eftersom vi omedvetet tolkar och för-
står saker och ting olika utifrån våra egna erfarenheter. Det man förstår, förstår man alltid mot
bakgrund av sitt eget liv (Røkenes, 2007). Røkenes skriver också att, “förförståelse kan be-
traktas som de glasögon vi alltid har på oss och som färgar allt vi ser” (Røkenes, 2007, 
s.155).

I denna studie kommer fördomar att användas synonymt med förförståelse, föreställningar 
och vad man har för förutfattade bilder av hur någon eller något är eller hur någonting ter sig. 
Detta innebär alltså att fördomar inte nödvändigtvis bara behöver betyda något negativt, utan 
kan även ses som något positivt i den mening att det kan hjälpa individer att förstå någonting. 
En fördom är ett begrepp som är en föränderlig process vilket innebär att en utökad kunskap 
om något särskilt kan ge en ny bild av detta. Denna studie bygger på vad ensamkommande 
barn och ungdomar har för föreställningar om Sverige innan de kommer hit. Dessa föreställ-
ningar eller fördomar kan antingen ha besannats och stämt överens med deras bild eller så har 
föreställningarna inte infriats. Det är utifrån detta som begreppet fördom definieras för att 
kunna förklara och förstå hur dessa föreställningar eller fördomar uppkommit samt att de är 
föränderliga. 

1.7 Ett delat samhälle
Dagens Sverige anser sig vara en mångkulturell nation. I många avseenden ses denna mång-
kulturalism som något positivt, något som berikar samhället med dess medborgare och främ-
jar samhällets utveckling. Verkligheten ser dock annorlunda ut eftersom alla medborgare i 
Sverige utgår ifrån sina egna premisser, något som inte alltid har sin utgångspunkt ifrån 
mångkulturalismens positiva sida (Sernhede, 2010). Detta har att göra med vilka egna fördo-
mar och föreställningar varje enskild individ har.

Under tidens gång har föreställningar om exempelvis kultur, etnicitet, tillhörighet etcetera. vi-
sat att dessa samspelar med olika starka krafter som man kan finna inom oss men även mellan
individer. Det här gör att det är betydelsefullt att ha ett kritiskt tankesätt och dekonstruera des-
sa föreställningar (Sernhede, 2010). Det går att se dessa föreställningar som sociala konstruk-
tioner, som är skapade av oss människor. Dessa är föränderliga och är aktivt med och påver-
kar vårt samhällsklimat. Likt det gamla klassamhället med fokus på sociala klyftor och dess 
skillnader, så kan man nu återigen se att dagens värderingsmönster och förhållningssätt gent-
emot andra medborgare har resulterat i ett delat samhälle (Sernhede, 2010).

Alla samhällen innehar ojämlikheter som genererar i motstånd, i Sveriges samhälle så har det-
ta visat sig i form av ett A- och ett B-lag trots att vi alla medborgare formellt har samma rät-
tigheter. Det finns alltså en distinktion mellan hur det rent teoretiskt bör se ut till hur det i 
praktiken faktiskt ser ut i dagens samhälle gällande villkor och förutsättningar hos “svenskar” 
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respektive “invandrare” (Sernhede, 2010). Integrationen är en process som kräver deltagande 
både från medborgarna i mottagarlandet och immigranterna för att det ska bli ett lyckosamt 
resultat. Ansvaret är alltså ömsesidigt och ett välkommet samt öppet förhållningssätt för nya 
kulturer är betydelsefulla för att inte få ett delat samhälle, utan ett gemensamt mångkulturellt 
samhälle i en positiv bemärkelse (Bravo & Lönnback, 2003). Utifrån detta kan det vara viktigt
för ensamkommande barn och ungdomar att få kunskap och information om hur det svenska 
samhället ser ut. Däremot kan även samhället behöva veta vad ensamkommande barn och 
ungdomar har för förväntningar på värdlandet och därigenom kunna bistå med rätt resurser för
att möjliggöra bra integration. 
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2 Tidigare forskning
En allmän föreställning är att unga människor som tvingas fly från sitt hemland upplever en 
påtaglig stress över immigrationen i det nya landet (Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2001). 
Strax efter ankomsten till Sverige så är det många ensamkommande ungdomar som känner av
stress. Denna stress kan bero på olika saker, några faktorer som nämns är att man inte har någ-
ra släktingar i Sverige samt att man under asyl-intervjun blir ifrågasatt eller att det finns någon
sorts misstänksamhet gentemot den som söker asyl. Detta innebär att myndigheter tvivlar på 
den asylsökandes berättelse om varför han eller hon söker asyl i Sverige (Hessle, 2009). Någ-
ra av dessa stressfaktorer kan ha sin grund i att föreställningarna om till exempel asylproces-
sen inte stämmer överens med verkligheten, vilket i sin tur orsakar stress och oro för den som 
söker asyl.

Även om det inte finns så mycket tidigare forskning som handlar om ensamkommande ung-
domars föreställningar och förväntningar på Sverige så finns det gott om annan forskning om 
ensamkommande ungdomar som har viss relevans för vårt val av ämne, till exempel forskning
om mottagandet samt hur deras välmående varit efter att de har kommit till Sverige och börjat
integreringsprocessen. Utifrån detta kan man därför se att denna studie är viktig för att kunna 
utveckla kunskapsläget kring ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige.

Bland annat så skriver Åkerlund (2016) i sin avhandling “Liv i kollektiv: Vardagsliv bland en-
samkommande ungdomar på institution”, om hur ensamkommande ungdomar upplever varda-
gen i Sverige i deras liv på institution, om hur de finner mening i vardagen och hur de trivs 
och samspelar med personalen på boendet där de bor. I en rapport från Rädda barnen (2004) 
så betonar de vikten av att ensamkommande ungdomar befinner sig i en särskilt utsatt livssitu-
ation och är därav i behov av ett gott mottagande av landet de kommer till och att de behöver 
särskilt stöd för att acklimatisera sig och bearbeta den ångest och oron de har.

Hessle (2009) har i sin avhandling “Ensamkommande men inte ensamma”, gjort en tio års 
uppföljning av asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sveri-
ge. I denna avhandling undersöker författaren hur ensamkommande barn och ungdomars livs-
villkor och erfarenheter från hemlandet ser ut och hur etableringen i Sverige har gått till. För-
fattaren skriver även om vilka bakomliggande motiv som varit centrala för flykten till Sveri-
ge, hur mottagandet av ensamkommande barn har sett ut i Sverige och internationellt genom 
olika årtionden samt vikten av att skapa trygga relationer i det nya landet.

Newbigging och Thomas (2011) har i deras artikel “Good practice in social care for refugee 
and asylum-seeking children”, försökt att identifiera indikationer och bra exempel på hur so-
cialtjänsten utför sin praktik gentemot flyktingar och asylsökande ensamkommande barn i 
England, Wales och Nordirland. Denna artikel visar på slutsatser som rör både ensamkom-
mande barn och de i familjer, där man tar hänsyn till trygghetsfrågor samt identifierar viktiga 
komponenter i hur man utför en god praktik. Det huvudsakliga resultatet i artikeln är att det 
läggs stor vikt vid att ha ett primärt fokus på välbefinnandet hos barn och ungdomar istället 
för att lägga största andel fokus på de krav som behandlar invandringspolitik. Andra viktiga 
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komponenter som nämns är att man ska kunna ha en säker och bra bostad, stöd för att kunna 
engagera sig i lämplig utbildning samt fritidsaktiviteter, uppmärksamhet för det emotionella 
måendet, bra stöd och information för familjer och integrering av familjer och samhällen i 
trygghetsfrågor. Det går att se utifrån forskningen att ensamkommande barn och ungdomars 
behov är mer synlig än hos de barn och ungdomar som bor med sina familjer, samt att det 
krävs mer forskning i relation till den senare gruppen.

Ahlström och Wallin(2005) skriver i sin artikel “Unaccompanied Young Adult Refugees in 
Sweden,Experiences of their Life Situation and Well-being:A Qualitative Follow-up Study”, 
om hur ensamkommande unga vuxna i åldrarna 16-26 år har upplevt integrationen in i det 
svenska samhället. Författarna har gjort kvalitativa intervjuer med ensamkommande där de 
kommit fram till att det finns blandade tankar om hur dem själva har upplevt deras tid i Sveri-
ge så här långt. De allra flesta uppger att de har haft vissa svårigheter att komma in i det 
svenska samhället, främst att få kontakt och integrera med svenska människor och att detta 
har påverkat deras psykiska mående på ett negativt sätt. Faktorer som ensamhet, isolering, låg 
självkänsla, ångest med mera nämndes som vanligt förekommande. Dessa negativa faktorer 
som påverkar deras välmående har sin grund i att de är ensamkommande och inte har det stöd 
som de behöver, till exempel i form av en vuxen förälder.

Brunnberg, Borg och Fridström (2011) har i “Ensamkommande barn – en forskningsöver-
sikt”, forskat kring vad det finns för kunskaper kring ensamkommande barn och ungdomar ur 
ett socialpsykologiskt och rättighetsbaserat perspektiv. Till exempel så nämns historisk fakta 
kring målgruppen samt hur mottagandet över tid har förändrats för ensamkommande barn och
ungdomar. Denna forskningsrapport visar att det inte finns någon utvecklad kunskap kring 
vilka förväntningar barn och ungdomar på flykt faktiskt har på deras nya liv i ett nytt land, 
istället visar sig forskning till stor del fokusera på vilka psykologiska effekter barn och ungdo-
mar får av flykten samt känslan av förlust och krishantering.

Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2016) har i “Swedish reception of unaccompa-
nied refugee children-promoting integration?”, forskat om hur det svenska mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn ser ut. De har studerat detta utifrån en teori som kallas social 
ekologisk systemteori. Författarna redovisar de samhällsaktörer som har hand om mottagandet
och främjandet av ensamkommande flyktingbarns integration i samhället och vilka insatser 
som används. Resultatet visar på en hel del utmaningar vad gäller mottagandet. Dessa utma-
ningar handlar om brist på sammankoppling mellan olika aktörer, brist på en uttalad politisk 
syn på integration, avsaknad av systematiska utvärderingar och långsiktiga uppföljningar av 
hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn påverkar deras integration. Författarna 
nämner att brist på sammankoppling mellan olika aktörer spelar stor roll vad gäller mottagan-
det av ensamkommande barn. Paat’s analys menar att för att kunna stödja barns integration så 
har familjesammanhållning en central roll. Denna familjesammanhållning blir dock ersatt av 
professionella vuxna när ensamkommande barn anländer till Sverige. Genom socialekologisk 
systemteori går det att se att samarbetet mellan professionella vuxna har en huvudsaklig roll i 
skapandet av en sammanhängande miljö för de ensamkommande barnen. 
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3 Metod 
Valet av metod som har valts att användas i denna studie är en kvalitativ metod, där semis-
trukturerade intervjuer har genomförts med ensamkommande ungdomar i en specifik kom-
mun. Skillnaden från en kvantitativ metod som man kan använda när man exempelvis vill ge-
nomföra enkätundersökningar, är att vi får mer uttömmande svar genom personliga intervjuer 
med var och en genom att använda en kvalitativ metod. Genom till exempel en enkätunder-
sökning så kan en en del bra svar fås men dessvärre går man miste om andra intressanta före-
teelser som kan vara av vikt i studien, exempelvis kroppsspråk, tonfall etcetera. Möjligheten 
finns inte heller att ställa spontana följdfrågor som en följd av de svar man får i en kvantitativ 
metod. Att ha möjlighet att ställa spontana följdfrågor kan vara bra ifall det till exempel upp-
kommer något väldigt intressant som känns värt att fördjupa sig mer i, dessutom finns möjlig-
heten att hålla ytterligare intervjuer för att få mer djup i studien (Eriksson- Zetterquist & Ahr-
ne, 2015). En annan styrka med att genomföra intervjuer till skillnad från till exempel enkät-
undersökningar är att svaren kommer direkt då frågan ställs till skillnad från om enkäter skul-
le skickas ut till verksamheten. Det blir alltså tidseffektivt med intervjuer i jämförelse med att 
skicka ut enkäter och sedan samla in dem igen efter att alla har svarat (Eriksson- Zetterquist &
Ahrne, 2015). Efter godkännande av intervjupersonerna har intervjuerna spelats in för att un-
derlätta det fortsatta analysarbetet.

Efter valet av ämne och planering av studien så togs telefonkontakt med verksamhetschefen 
för ensamkommande barn och ungdomar i den aktuella kommunen, där studien presenterades 
per telefon. När verksamhetschefen hade gett godkännande till den här studien, skickades där-
efter ett informationsbrev ut om studien till verksamhetschefen samt de HVB-boenden som 
var aktuella för studien. 

Vetenskapliga källor som inhämtats till studien har skett dels genom sökning efter vetenskap-
liga artiklar på Google Scholar samt genom Umeå universitetsbiblioteks sökmotor på databa-
sen SocIndex, inom området socialt arbete och integration. Sökord som har använts för letan-
det av artiklar är exempelvis, refugees, unaccompanied children, ensamkommande barn, im-
migration, conceptions, integration och Sweden. För att försäkra oss om trovärdiga och tillför-
litliga källor så begränsades sökandet av artiklar till artiklar som blivit peer reviewed, det vill 
säga, granskade av andra forskare innan publikation. Utöver dessa internetkällor så har även 
skriftlig litteratur använts i studien, denna litteratur har hämtats via dels Umeå universitetsbib-
liotek samt Umeå stadsbiblioteket.

3.1 Urvalsmetod
Den urvalsmetod som har använts är ett målinriktat/strategiskt urval. Det är ett urval som 
många kvalitativa forskare, som använder sig av kvalitativa intervjuer, rekommenderar. Den-
na urvalsmetod bygger på ett strategiskt val av intervjupersoner som ska överensstämma med 
studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Tanken var att intervjua tre till sex ensam-
kommande ungdomar i en HVB-verksamhet som behärskade det svenska språket bra då inter-
vjuerna skulle genomföras på svenska. Efter samtalskontakt med verksamheten så bokades en 
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träff in på vardera HVB-boende för att informera ungdomarna om studien och hur upplägget 
var tänkt att se ut. Detta gjordes för att se hur intresset bland ungdomarna såg ut och för att 
besvara eventuella frågor samt förklara ifall det var något oklart. I och med att det fanns ung-
domar som var intresserade av att delta vid den första träffen så skickade vi ut informations-
brev via mail till berörda gode män samt tog telefonkontakt eftersom de är förmyndare för 
ungdomarna. Detta gjordes av respekt för att de ska veta vad vi ska prata om med de ungdo-
mar som de är gode män åt och vad syftet med studien är.

Tyvärr var inte intresset lika stort som förväntat då endast tre ungdomar på HVB-boendena 
var intresserade av att vara med i studien. Detta gjorde att intervjuer även genomfördes med 
ensamkommande ungdomar som numera är utskrivna från verksamheten och har eget boende.
Så därefter blev den slutgiltiga målgruppen ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 
17-21 år. Kontakten med dessa utskrivna ungdomar ordnades genom en extern kontakt som 
har arbetat med dessa ungdomar i verksamheten förut. Denna externa kontakt frågade två 
ungdomar om de var intresserade att vara med i studien, varpå vi fick telefonnummer till dem 
för att själva presentera studien ytterligare och för att boka tid för intervju.

Verksamheten hade gett oss tillåtelse att hålla intervjuerna i ungdomarnas hemmiljö på HVB-
boendena istället för på en allmän plats som till exempel ett kafé. Och tillsammans med de ut-
skrivna ungdomarna så kom vi överens om att hålla intervjuerna hemma hos dem med respek-
tive ungdom. Detta är bra eftersom det gör det enkelt och smidigt för ungdomarna att delta i 
intervjun samt att de känner trygghet då det är vi som kommer till dem och inte tvärtom. In-
tervjuerna på boendet gjordes i ett avgränsat rum i ungdomarnas hem för att inte bli störda av 
andra ungdomar på boendet (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Under intervjuerna infor-
merades ungdomarna om syftet med studien, att materialet enbart ska användas i studieända-
mål, att det är frivilligt att delta i studien och att eventuell känslig information samt person-
uppgifter inte kommer finnas med i studien (se bilaga 1).  

Inför intervjuerna så hade vi på egen hand ordnat med en svensk tolk som pratade persiska 
och dari. På förhand hade det bestämts att intervjuerna skulle vara på svenska men med hän-
syn för de ensamkommande så kände vi att en tolk skulle kunna fungera som ett bra komple-
ment vid eventuella svåra ord eller då det kunde finnas risk för missförstånd. Tolken användes
alltså bara i syftet som en förlängd arm av språket för att underlätta kommunikationen och 
därför användes inte tolken i alla intervjuer, till exempel behövdes ingen tolk med de utskriv-
na ungdomarna som bott i Sverige en längre tid. Då inte möjligheten fanns för oss att få en 
tolk på arabiska eller på annat språk förutom dari och persiska så begränsades vårt urval till 
ungdomar som antingen behärskade det svenska språket bra eller som pratade dari eller per-
siska. Antalet intresserade intervjupersoner blev totalt fem ensamkommande ungdomar i åld-
rarna 17-21 år och intervjuerna varierade mellan 31 minuter och 91 minuter.
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3.2 Bortfall
En god man svarade oss efter att ha fått det informationsbrev om studien som skickades ut att 
hon ansåg att det inte var lämpligt att ungdomen skulle vara med i vår studie just nu och att 
ungdomen hade ångrat sig om sitt intresse i studien. Det här gjorde att den ungdomen blev 
utesluten ur studien. Då deltagandet i studien var helt frivilligt så var det dessutom en ungdom
som först sa sig vilja vara med men sedan när det började närma sig för intervju, valde denne 
att avbryta sitt deltagande. Därför uteslöts även den ungdomen ur studien.
Totalt har det varit två bortfall men dessa bortfall har dock inte påverkat det slutgiltiga antalet 
intervjuer i studien då nya intervjupersoner kunde hittas.

3.3 Analysarbetets process
Utgångspunkten har varit en kvalitativ innehållsanalys när materialet har analyserats och tol-
kats. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som en teknik för att genom att systematiskt 
koda och kategorisera en text kvantifiera materialet så att det sedan kan analyseras och tolkas.
Efter alla intervjuer var slutförda så har det inspelade materialet lyssnats igenom och transkri-
berats, dock har endast det som varit relevant och intressant för studien transkriberats. Medve-
tet har inte allt material transkriberat som sagts i intervjuerna eftersom vi har ansett det inte 
vara nödvändigt och att det dessutom har sparats tid genom detta. Vissa intervjuer innehöll 
mycket sidospår som inte hörde till studien och mycket av det som tog upp tid i en del inter-
vjuer, var även tolkens översättning. Därför har bara data som ger svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar och även på de likheter och skillnader som vi har kunnat se i intervjuerna som
var intressanta plockats ut och transkriberats.

Därefter har analysarbetet påbörjats där vi har format ett tema utifrån de data och kategorier 
som vuxit fram utifrån intervjuerna. Det första steget var att börja med att koda svaren vi fått 
som var relevant för studien, genom att tolka meningar och ge dem sammanfattande kodord 
som har betydelse för vår studie. Dessa kodord sammanställdes sedan tillsammans och mat-
chade de kodord som stämde bra överens med varandra och skapade kategorier. Under analy-
sens gång så har det vuxit fram ett tema som innefattar våra kategorier och resultatens helhet. 
Vi har använt oss av kategorierna som rubriker i resultatdelen samt plockat ut citat som är 
kärnfulla för resultatet. Vi har valt att tolka och redovisat våra intervjuer på ett sammanfattat 
sätt istället för att skriva ut intervjuerna en efter en. På detta sätt blir det svårare för intervju-
personerna själva att urskilja svar och koppla de till vilken person som har sagt vad och på 
detta sätt riskera att bli utpekad.

3.4 Etiska dilemman 
Denna studie utgår från fyra forskningsetiska principer vilka är informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär bland annat 
att intervjupersonerna ska ha fått tagit del av studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt 
och erhållit vetskap om vilka villkor som gäller för deras insats i studien (Vetenskapsrådet, 
2002). De intervjupersoner som har deltagit i studien har vad gäller informationskravet och 
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samtyckeskravet, fått information om studiens syfte samt att deras deltagande är helt frivilligt 
med rätt att avbryta sin medverkan, genom den intervjuguide som har använts som en muntlig
presentationsdel inför varje intervju. Intervjupersonerna har delgett muntligt samtycke inför 
intervjuerna och för de som var under 18 år har även samtycke inhämtats från berörda gode 
män. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att upprätthålla konfidentialitet för inter-
vjudeltagarna under studiens gång. Vilket innebär att man avidentifierar allt material och för-
söker se till att ingen obehörig får ta del av det material man har fått utifrån intervjuerna (Ve-
tenskapsrådet, 2002). Därför har vi genom hela processen, från intervjuernas start tills det att 
analysarbetet av resultatet var klart, medvetet utelämnat deras namn utifall det av någon orsak
skulle hamna i fel händer. Intervjupersonerna har dessutom fått information om att det inspe-
lade materialet enbart kommer att användas till vårt analysarbete samt att inspelningarna kom-
mer att raderas efter avslutad analys. De har även fått information om att citat som kan gå att 
härleda till en enskild person inte kommer att användas i det slutgiltiga resultatet. Den fjärde 
forskningsetiska principen är nyttjandekravet vilket innebär att all information och material 
om en enskild person endast kommer att användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 
2002). Detta blev intervjupersonerna informerade om i samband med intervjuerna. 

Vi har tagit hänsyn till att denna studie för vissa, kan upplevas som känslig då till exempel in-
tervjuerna innefattar frågor som är personligt förankrade utifrån deras egna subjektiva bild. 
Många av intervjupersonerna kan ha upplevt traumatiska upplevelser som kan vara jobbiga att
påminnas om. Vi har varit tydliga med att ge korrekt information angående studien om delta-
gande och möjligheten att avbryta studien. Vid intervjuerna så har intervjupersonerna själva 
haft möjlighet att bestämma vilka frågor som de vill svara på. Vi har alltså inte ställt några 
krav på intervjupersonerna att svara på alla frågor.

Eftersom studien har fokus på föreställningar om Sverige, så har vi haft i åtanke att det kan 
vara obekvämt för intervjupersonerna under deras intervjuer, för att de kan känna att de upple-
ver press på att vara tacksamma och vill därför ge en positiv bild av Sverige. Vår nationalitet 
som svenskar kanske också spelar in i den bild de säger att de har av Sverige för att de känner 
av pressen att vara tacksam. Detta är ingenting vi kan göra något åt, men det är bra att vi är 
medvetna om det och utgår ifrån att det de säger är deras rätta föreställning de har om Sveri-
ge.

Vi är medvetna om de risker som kan uppstå i vår studie, till exempel att det kan väcka trau-
matiska minnen hos ungdomarna, men vi anser att nyttan väger upp dessa risker. Vårt sätt att 
bemöta dessa etiska risker kan kopplas till konsekvensetiken som menar att något är etiskt ac-
cepterat om nyttan överväger konsekvenserna, det är alltså den samlade ”nyttan” i studien 
som är avgörande om det är etiskt rätt eller inte (Blennberger, 2006). Eftersom detta är ett 
ganska outforskat ämne, kan resultaten i studien ge nyttig information om hur människor på 
flykt uppfattar verklighetens Sverige och hur samhället kan hjälpa målgruppen på ett större 
plan i framtiden.
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3.5 Uppsatsens trovärdighet
Genom ett objektivt förhållningssätt så ökar trovärdigheten i studien eftersom man utelämnar 
sina personliga värderingar så att dessa inte påverkar studien (Isaksson, J. Kvalitativ innehåll-
sanalys, 24/2-15). I och med att båda författarna har arbetat inom verksamheten tidigare så har
vi varit tydliga med vår roll och vårt syfte med studien. Detta för att underlätta för intervjuper-
sonerna att kunna skilja på våra olika roller. För vår egen del så är det viktigt att vi har ett ob-
jektivt förhållningssätt och inte använder oss av tidigare erfarenheter vi har fått från verksam-
heten. En tydlig roll och ett objektivt förhållningssätt gentemot intervjupersonerna ökar tro-
värdigheten.

Vi kan inte se att resultatet påverkas av att vi har haft kontakt med intervjupersonerna vid tidi-
gare tillfällen. Utifrån studiens frågeställningar så ser vi inte att tidigare relationer med ungdo-
marna kan påverka resultatet på något vis. Detta eftersom varken frågeställningarna eller in-
tervjufrågorna inte är relaterade till hur de trivs på boendet, hur de tycker personalen är eller 
andra saker som kan kopplas till verksamheten. Dock så kan det faktum att det finns en tidiga-
re relation till ungdomarna ge trygghet och tillit vilket kan möjliggöra mer detaljerade svar 
som ungdomarna ger.

3.5.1 Validitet
Validitet innebär att man studerar det man avser att studera i studien (Bryman, 2011). Vi för-
klarar detta på det sätt att vi förhåller oss till det som är väsentligt för att vi ska få svar på vårt 
syfte och våra frågeställningar. Att ha hög validitet i en forskningsstudie förutsätter att det 
man skriver grundar sig i sanning. Det innebär att det vi skriver behöver ha empiriskt stöd i 
form av till exempel tidigare forskning av hög kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). För vår 
del innebär detta att vi har letat upp tidigare forskning som är relevant för ämnet och som kan 
stödja oss i våra teorier. Dock så finns det inte mycket forskning om just detta ämne som vi 
har valt att skriva om, men det finns mycket forskning om målgruppen i övrigt vilket vi tagit 
hjälp från.

Vi anser att studien håller hög validitet eftersom intervjufrågorna grundar sig studiens syfte 
och frågeställningar samt att vi valde att hålla intervjuerna en och en för att stärka möjligheten
hos ungdomarna att uttrycka sig på ett öppet sätt. Under intervjuerna så har möjlighet getts att 
ställa många och bra följdfrågor som är relevanta för studiens syfte för att kunna få så detalje-
rade svar som möjligt. I vår kodningsprocess så har vi valt logiska kodord som ses som rele-
vanta och som på ett enkelt sätt kan passa in till våra forskningsresultat. Vi ser att det finns en 
viss brist gällande våra slutsatsers stöd i empirin då det är ett outforskat ämne vi forskar kring.
Men samtidigt så har vi trots detta grundat våra antaganden i tidigare forskning, då vi läst om 
teorier och bildat oss en bredare grund att luta oss mot, även om slutsatsen  till största del inte 
har stöd av tidigare forskning. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring det valda 
ämnet så anser vi att det finns en stor etisk nytta då möjligheten att genom denna studie tillfö-
ra ny kunskap om ämnet är stor.
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3.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att studien ska kunna upprepas eller göras om på nytt genom samma till-
vägagångssätt och kunna få liknande resultat, detta kallas för replikerbarhet. Vid en kvalitativ 
studie så kan det vara svårt att uppnå hög reliabilitet eftersom det är orimligt att använda en 
social miljö och samma sociala företeelser som användes vid den ursprungliga studien (Bry-
man, 2011). Något annat som är viktigt för att uppnå god reliabilitet är att deltagarna i fors-
karlaget för en öppen dialog mellan varandra och tolkar resultatet lika (Isaksson, J. Kvalitativ 
innehållsanalys, 24/2-15). Sättet man transkriberar på kan se olika ut från person till person då
man tolkar materialet olika utifrån ens subjektiva upplevelse av vad man anser är relevant, vil-
ket gör att resultatet kan variera lite. Beroende på om man har med exempelvis emotionella 
faktorer som till exempel skratt, nervositet eller aggressivitet med mera så kan tolkningen av 
materialet se olika ut (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi har transkriberat våra intervju-
er tillsammans så har vi kunnat diskutera vad som är relevant för studien och därmed har det 
inte funnits risk för att vara oense om resultatet i materialet.

3.5.3 Generaliserbarhet
Genom att generalisera så kan man dra slutsatser för en större grupp eller en miljö utifrån re-
sultat i en studie. Kan forskningsresultat från en studie överföras och stämma överens med re-
sultat i en annan studie. Genom att studera samma sak fast i olika miljöer och även att jämföra
studier med varandra så kan man säga att studien har hög generaliserbarhet. Ett annat sätt att 
se ifall studien har hög generaliserbarhet är ifall studiens resultat kan kopplas till allmänna te-
orier istället för andra personer, situationer och miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). I viss mån 
kan det vara svårt att generalisera studiens resultat till andra studier eftersom det bygger på 
ensamkommande ungdomars egna subjektiva upplevelser. Dock så skulle studiens resultat 
kunna ge viss vägledning vid framtida situationer med målgruppen. Detta kan liknas vid en 
analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009).

3.6 Styrkor och svagheter med studien
Genom att vi hade tillgång att använda oss av en tolk så gjorde detta att vi inte blev begränsa-
de i intervjuerna vilket vi tror kan ha medfört bättre och mer utförliga svar än vad vi kanske 
skulle ha fått om vi inte använt oss av någon tolk. Eftersom att intresset hos ungdomarna dess-
utom var mindre än vad vi hade förväntat oss så tror vi även att det var extra viktigt att vi 
hade ordnat med någon som kunde översätta språket då vi inte kunde välja våra intervjuperso-
ner efter till exempel språkkunskaper i svenska. Därför blev det inget hinder för oss. En svag-
het som dock uppstår när man inte ställer frågorna direkt till intervjupersonen vid en intervju 
är att vi inte har kontroll över hur tolken översätter våra frågor eller intervjupersonernas svar. 
Vi måste förlita oss på att våra frågor översätts rätt utifrån hur vi ställer dem och att ge tolken 
utrymme och kontroll att vara med och styra intervjun. Vi upplevde det som utmanande att ha 
en fysisk översättare på plats då ingen av oss har erfarenhet av detta. Det var svårt att få till ett
flyt i samtalet då tolken fick en väldigt central roll i några intervjuer och de flesta frågor gick 
genom denna person och sedan till intervjupersonen istället för att intervjupersonen kunde 
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svara på våra frågor direkt. Utrymmet för spontana följdfrågor kändes mindre än vid intervju-
er som hölls utan en tolk på plats. 

Något vi tycker är en styrka med den här studien är att vi intervjuade både ensamkommande 
ungdomar som bor på HVB-hem och som är asylsökande men även ensamkommande ungdo-
mar som har bott i Sverige en längre tid och har permanent uppehållstillstånd. Detta gör att vi 
har fått ett bredare perspektiv på hur föreställningarna av Sverige har sett ut. Vi har även kun-
nat se likheter och skillnader mellan de ungdomar som är asylsökande och de som har perma-
nent uppehållstillstånd. En skillnad som går att se är att ungdomar som har bott i Sverige läng-
re och har uppehållstillstånd kan känna en annan trygghet i hur de yttrar sina tankar om Sveri-
ge, både ur ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv. Detta var även något vi märkte i inter-
vjuerna då de kunde föra sina resonemang på ett mer detaljerat sätt och gav oss mer möjlighe-
ter att ställa följdfrågor om intressanta saker som sades.

3.7 Ansvarsfördelning
Vi har valt att inte dela upp arbetet var för sig utan vi har genom hela vårt arbete med studien, 
suttit tillsammans och använt varandra som bollplank samt turats om att skriva. Genom detta 
tillvägagångssätt så har arbetet gått framåt eftersom vi har kunnat diskuterat tillsammans när 
vi har stött på problem eller känt osäkerhet kring formandet av uppsatsen. Det har i viss mån 
även varit utmanande då man har haft en annan person att förhålla sig till och ibland behövt 
kompromissa emellan åt. Överlag så tycker vi att det varit lärorikt att skriva tillsammans och 
att det har fungerat på ett bra och utvecklande sätt. Trots detta så har arbetet fördelats genom 
att utse huvudansvar för de olika avsnitten förutom diskussionen som båda har haft ansvar för.
Signe Oskarsson har haft ansvar för inledning och bakgrund, resultat och bilagor och Max 
Eriksson har haft ansvar för tidigare forskning, metod och analys. 
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4 Resultat
Resultatet i denna studie baseras på fem intervjuer med ensamkommande ungdomar i åldrarna
17-21 år. Av dessa fem ungdomar har två permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige 
en längre tid än de övriga, medan de andra tre är asylsökande och bor på HVB-hem. Utifrån 
dessa fem intervjuer har olika kategorier vuxit fram baserat på de svar vi fått, dessa kategorier
är:
Flykten till Sverige, immigration, känslomässig påverkan, förståelse av verkligheten och sam-
hällets verklighet samt hopp om framtiden. Utifrån dessa kategorier har vi även kunnat hitta 
ett underliggande tema som återfinns i alla kategorier. Det underliggande temat är: Ensam-
kommande ungdomars behov av stöd och förståelse för att underlätta integrationen och indi-
videns möjligheter i samhället.

4.1 Flykten till Sverige

“Jag hade inget val, var tvungen att flytta. Ingen vill lämna sitt land.”

“Jag hade inte väntat på det, det bara hände som en olycka.”

“Om det är fara för ditt liv så måste du gå. Jag var tvungen. Ingen vill vara ifrån sin familj, 
sina anhöriga och sina vänner. “

Det framkommer i alla intervjuer att den största faktorn till flykt från sitt hemland var på 
grund av krig och oroligheter. De ser ingen annan utväg än att fly för att kunna leva ett fortsatt
liv i trygghet. I de allra flesta fall så var det ett individuellt beslut att lämna sitt land och resa 
till Europa, men för några så var det ett gemensamt beslut inom familjen som var avgörande 
för att ungdomen flydde ensam. I intervjuerna sade de flesta ungdomarna att de inte hade nå-
gon föreställning eller specifik tanke om Sverige innan de kom hit men under intervjuernas 
gång så kom det ändå fram vissa kanske omedvetna föreställningar om Sverige som de hade 
men inte tänkte på själva.

“Du ska ha en bättre möjlighet för dig.”

“Vi visste att i Sverige kommer man få lätt [uppehållstillstånd] om man har en bra anledning 
att stanna i sverige, det hade jag hört på vägen hit.”

För de flesta av dessa ungdomar så var det slumpen som avgjorde att de hamnade i Sverige, 
det främsta målet var bara att komma till ett land i Europa där de kunde finna trygghet och sä-
kerhet. Det var först när ungdomarna kom i kontakt med andra flyktingar efter vägen till Eu-
ropa som de kunde bilda sig en egen föreställning om Sverige utifrån vad de fick höra. Det 
handlar till exempel om att sjukvården är bra, man har bra utvecklingsmöjligheter, bra skola, 
man blir mottagen på ett bra sätt och att man får hjälp med de problem som man har samt att 
man har bra rättigheter och att det är lätt att integreras i samhället. Dessa rekommendationer 
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var avgörande för dessa ungdomars val av Sverige som land att söka asyl i. En ungdom hade 
redan bestämt sig för att resa till Sverige och han blev därför inte påverkad av vad andra flyk-
tingar hade för tankar om andra länder de tänkte åka till.

Vissa ungdomar hade däremot vissa förkunskaper gällande Sverige som de hade lärt sig i sko-
lan eller hört om på annat sätt, till exempel att det var kallt och mörkt större delen av året, att 
alla kunde läsa och skriva samt att de har ett eget språk. Några ungdomar hade föreställningar 
om att asylprocessen i Sverige var lättare än andra länder och att det är lätt att få asyl om man 
har en bra anledning. Andra faktorer som var betydande för valet av Sverige var att det finns 
ett bra utbildningssystem och att flyktingar får bra hjälp att studera eller att etablera sig på ar-
betsmarknaden här. Det fanns även tankar om att svenskar är öppenhjärtade och att i Sverige 
behandlar man människor lika oavsett hudfärg eller härkomst.

4.2 Immigration

“Jag blev behandlad väldigt fint.”

“Det var inte tillräckligt men när jag kom hit till boendet, jag pratade med personalen så jag 
fick tillräckligt med information om hur det fungerar här.”

“Mottagandet var bra, de var väldigt snälla och om du vill stanna i Sverige så får du det och 
om du vill åka till ett annat land så går det bra också”

För de allra flesta ungdomarna så stämde det de hade hört om mottagandet överens med verk-
ligheten när de kom till Sverige. Många nämner att de blev mottagna och behandlade på ett 
bra sätt av bland annat Migrationsverket och boendepersonal på transitboenden och HVB-hem
när de anlände till Sverige. Vissa ungdomar fick information om asylprocessen från sina gode 
män medan andra fick informationen från boendepersonal eller informationshäften från Mi-
grationsverket. Till exempel fick de höra att de kommer att bli kallade av migrationsverket för
intervjuer och att deras ansökan antingen kommer bli beviljad eller få avslag. Mycket mer 
nämnde de inte att de fick höra. Många upplevde att den information de fick om asylproces-
sen var tillräcklig för att de skulle känna trygghet om hur processen skulle gå till. En ungdom 
ansåg att informationen om hur asylprocessen skulle gå till var bristfällig och att det skulle ha 
varit lättare om man fick mer information om det.

“Viktigt att få bra information om hur samhället fungerar, vad är deras mål, vad de gör för 
Sverige. Det är jätteviktigt.”

“De gav mig väldigt mycket information men de var inte tillräckligt... man behöver veta mer 
om ett samhälle som man bor i.”

“Jag förstår fortfarande inte deras [socialtjänsten] syfte, man går dit och pratar med dem 
och de skriver, eller ger stöd, boende. jag önskar att jag skulle fått mer information om deras 
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syfte… Jag tycker att man ska få information, nytt land, vet inte hur det fungerar, väldigt bra 
att få information om vägen till integration, regler och vad har Sveriges myndigheter för upp-
gift.”

Några av ungdomarna nämner att de inte exakt vet vad socialtjänsten har för roll i samhället 
och vad deras uppgift är. Vissa nämner att de hjälper flyktingar, bestämmer var flyktingar ska 
bo, hjälper folk, ger individuellt stöd och arbetar med ungdomar och sociala problem. De själ-
va framhåller det som viktigt att få bra information om hur samhället fungerar och hur olika 
myndigheter fungerar och har för roll i samhället. Detta eftersom att det underlättar integratio-
nen i det land som man ska bo i. Några av de intervjuade ungdomarna nämnde att de inte 
tycker att de har fått tillräckligt med information om hur samhället fungerar, vilka uppgifter 
olika myndigheter har med mera. 

4.3 Känslomässig påverkan

“Jag visste inget om svårigheterna.”

“När jag kom till Sverige så var det inte som Sverige som jag tänkt mig.”

“Det kan liknas vid att man startar från noll”

Några av ungdomarna nämner att deras förväntningar på Sverige inte blev uppfyllda och att 
livet inte blev som de hade förväntat sig. En ungdom känner besvikelse och är inte nöjd med 
livet i Sverige. Han menar att han inte har fått den hjälp som han behöver och som han hade 
förväntat sig vad gäller sjukvårdssystemet i Sverige. Många upplever också att omställningen 
av att komma till ett nytt land med allt vad det innebär är svår och psykiskt påfrestande. Saker
som ett nytt språk, ny skola, nytt samhälle tillsammans med ovissheten om vad som kommer 
hända framöver gällande asylprocessen och saknaden av sin familj kan i många fall bli påfres-
tande för individen.

“Jag fick tillräckligt med stöd… Skiljer sig mycket från person till person, vilket engagemang 
som man har.”

Några ungdomar nämner vikten av sin egen inställning och ett bra engagemang som en nyckel
till att klara av den första tiden i Sverige, just för att det är många nya saker att ta hänsyn till. 
Dessa ungdomar blev positivt överraskade då de inte hade förväntat sig ett så pass bra motta-
gande och stöd av olika samhällsaktörer.
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4.4 Förståelse av verkligheten och samhällets verklighet

“Jag tror att det kan vara att man föredrar något framför någon annan.”

“Att man tänker på språket och vilken färg någon har, rasistiskt, det betyder sånt. Att någon 
är svensk eller utländsk.”

I intervjuerna så har begreppet fördom definierats på olika sätt. Några exempel som ges på 
vad en fördom kan vara är att man föredrar någon före någon annan, att man tänker på språket
och hudfärg där fördom kan relateras till rasism eller att man tror på Gud på olika sätt. En 
ungdom menar att man måste ha vetskap om någonting först innan man kan forma en fördom 
och att det är ett väldigt stort och brett begrepp.

“När jag kom hit blev jag förvånad. Titta här, skolan, sjukvårdssystemet, jag blev helt förvå-
nad.”

“Jag upplevde att i Sverige är folk väldigt trevliga och vänliga människor.”

“Att svenskar är väldigt öppenhjärtade, det finns inga rasister här [Sverige] och man bryr sig
inte om du är utländsk eller svensk.”

“Jag tycker att folk är väldigt kalla och osociala.”

“Ja, nästan på alla sätt, jag blev mycket förvånad för att här till exempel dom lärarna har 
mycket respekt för eleverna och dom pratar i väldigt bra sätt med eleverna. Jag tänkte att om 
människorna så dom var här, människor var mer snällare än vad jag tänkte”

När ungdomarna kom till Sverige så var deras föreställningar och personliga upplevelser av 
landet väldigt olika. En ungdom blev positivt överraskad över att skolsystemet i Sverige var 
så annorlunda i jämförelse med hur skolsystemet var i hans hemland, “det var väldigt tvärt-
om”. Han blev medveten om att lärarna visade respekt till eleverna och att människorna i Sve-
rige var snällare än vad han hade trott innan han kom hit. Medan en annan ungdom nämner att
hans tidigare föreställning om att svenskar är öppenhjärtade har förändrats till att han tycker 
svenskar är kalla och osociala. En annan negativ upplevelse efter att ha bott i Sverige under en
tid är att sjukvården inte levt upp till förväntningarna som fanns inför flykten till Sverige, då 
det tagit längre tid än väntat att få hjälp och att hjälpen inte varit så pass omfattande som vän-
tat.

Det framkom att en ungdom upplevde att det egna synsättet förändrats när ungdomen hade 
bott i Sverige i några månader. Tankarna förändrades från att vara negativa och med ett fokus 
på sin egen kultur och religion, till att bli mer positiva samt med en tanke om att man måste 
respektera allas religioner och kulturer,“om jag är snäll så kanske han lär sig av mig.” En an-
nan upplevelse en ungdom har fått under dennes tid i Sverige som skiljer sig ifrån de tidigare 
erfarenheterna, är att man behandlar människor lika. Detta oavsett hur mycket pengar man har
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eller vilken hudfärg man har samt hur sjukvårds- och skolsystemet ser ut, att man får skoll-
unch och att man får skoltillbehör såsom penna och skrivbok bland annat.

Överlag har dessa fem ungdomarna positiva erfarenheter och upplever att det finns bra möj-
ligheter i Sverige i jämförelse med andra länder i världen, gällande till exempel asylprocessen,
möjlighet till vidareutbildning, boende och mat samt ett omfattande välfärdssystem.

”Jag vet inte exakt vilka sociala problem som finns, eller inte.”

“Jag vet att här är det många ungdomar som använder droger och alkohol. Men jag tänker 
att det kan vara farligt för dom och deras familj och deras kompisar som bor omkring.”

“Jag hade en tanke om att det kanske inte är så svårt att skaffa jobb eller utbildningen, det 
kan vara väldigt lätt att skaffa jobb, men det är inte alls så. Man måste kämpa för få den. Det 
är väldigt svårt. Då hade jag en tanke om att ingen kommer vara utan jobb i Sverige. Men nu 
ser jag att det finns många.”

Uppfattningen om vilka sociala problem som finns i Sverige var olika bland ungdomarna, ge-
mensamt för alla ungdomarna var att de till en början inte visste exakt vad det finns för socia-
la problem men några nämner några saker som de hört om när de bott i Sverige. Hos vissa 
ungdomar var medvetenheten om vilka sociala problem som finns i Sverige mindre än hos 
andra ungdomar. Exempel på sociala problem som vissa ungdomar nämnde var att det finns 
rasism i Sverige, att det är svårt för ensamkommande ungdomar att komma in i skolan, det 
finns brister för missbrukare och brister hos barn- och ungdomspsykiatrin samt organiserat 
tiggeri. Alkohol- och drogmissbruk bland unga nämns också som ett socialt problem och som 
kan vara farligt för inte bara individen själv utan även nära och kära. Det fanns en tanke hos 
en ungdom om att i Sverige finns det ingen som är arbetslös och att det är lätt att få jobb, vil-
ket senare har visat sig inte stämma överens med verkligheten.

En ungdom utvecklade sitt resonemang kring svårigheterna att få jobb och menar att det finns 
en rädsla över att inte kunna försörja sig själv och istället leva på bidrag, vilket kan leda till att
man påverkas både psykiskt och fysiskt.

“Jag kan inte se att det finns problem här… Jag tänker att allt fungerar bra.”

“Det är väldigt bra ordning i Sverige och folket här lyder lagen väldigt bra.”

Majoriteten av ungdomarna har en mer förskönad bild av sociala problem i Sverige. Till ex-
empel nämns det att det inte finns några stora klasskillnader i Sverige och att människor inte 
är arbetslösa här. Samt att man får stöd från staten att leva ett normalt liv. En ungdom menar 
att det är väldigt bra ordning i Sverige och att kriminaliteten är låg, vilket anses vara väldigt 
viktigt. Många ungdomar nämner sociala problem som de varit i kontakt med på ett individu-
ellt plan och inte på ett samhälleligt plan. En del av ungdomarna har svårt att ge exempel på 
sociala problem om de inte varit kontakt med dem. Vissa ungdomar nämner att de vill veta 
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mer om sociala problem och samhället i stort då de anser att det är viktigt för att öka medve-
tenheten om det land de ska bo i och för att underlätta integrationen i Sverige.

4.5 Hopp om framtiden

“Jag vet inte vad som händer.”

“... plugga lite i framtiden, läsa vidare på universitet”

“Tänker mycket på PUT [permanent uppehållstillstånd] och på utbildning i framtiden.”

Majoriteten av de intervjuade ungdomarna uppger framtiden som svår att tänka på då de inte 
vet exakt vad som kommer hända med asylprocessen, om de kommer få beviljat uppehållstill-
stånd i Sverige eller om de kommer att få avslag och tvingas lämna landet. Därför är de också 
ganska fåordiga kring deras framtid på grund av denna ovisshet. Eftersom alla kom som en-
samkommande och i de flesta fall bor ensamma i Sverige utan kontakt med resten av sin fa-
milj är framtiden oviss. Alla berättar att de vill fortsätta försöka studera i Sverige och skaffa 
sig en bra utbildning om de får stanna här. En ungdom berättar till exempel att skaffa sig en 
utbildning var ett mål innan ankomsten till Sverige och att det är viktigt med rätt fokus och 
målmedvetenhet för att uppnå det. På frågan om hur de alla ungdomarna tänker kring att flytta
tillbaka till sitt hemland så är det kluvna åsikter. Ifall situationen skulle förändras och det blir 
fred så kan några av de intervjuade ungdomarna tänka sig att flytta tillbaka. Till exempel be-
rättar en ungdom att denne kan studera i Sverige och sedan ta med sig sin nya kunskap hem 
till hemlandet eftersom det skiljer sig så pass mycket på studier från där och här i Sverige. 
Andra däremot vill inte flytta tillbaka till sitt hemland utan fokusera på framtiden i Sverige.
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5 Analys och diskussion

5.1 Analys
Enligt 3 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) så har socialtjänsten som uppgift att genom 
uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor. 
Socialtjänsten ska också svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, eko-
nomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Och eftersom en-
samkommande ungdomar kommer till ett nytt land så befinner de sig i en särskilt utsatt situa-
tion. Detta gör att de har ett behov av att ha en nära kontakt med socialtjänsten samt andra be-
tydande samhällsaktörer. Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2016) beskriver Pa-
at’s analys som säger att familjesammanhållning är viktigt för att kunna stödja barns integra-
tion. Professionella vuxna (myndigheter, boendepersonal) ersätter dessa familjer när ensam-
kommande barn blir mottagna i Sverige. Socialekologisk systemteori menar att samarbetet 
mellan dessa vuxna är centralt för att skapa en sammanhängande miljö för dessa ensamkom-
mande barn. 

Borg, Brunnberg & Fridström (2011) skriver just om hur ensamkommande barn och ungdo-
mar i början av tiden i ett nytt land inte har någon trygghet och stabilitet på grund av till ex-
empel nytt samhälle, språk, kultur etcetera. Dessa kan påverka ungdomarnas psykiska mående
på ett negativt sätt och i värsta fall kan leda till psykiatriska sjukdomar och besvär. 
Det kan till exempel leda till en ökad stressnivå hos individen, precis som Suárez-Orozco och 
Suárez-Orozco (2001) menar så kan man känna påtaglig stress när man flyr till ett nytt land. 
Denna stress är sedan något som kan hålla i sig då den första primära stressen av alla nya in-
tryck kan övergå i en mer långvarig stress på grund av till exempel avsaknaden av familj och 
den stundande asylprocessen så som Hessle (2009) beskriver.

5.2 Diskussion
Utifrån de resultat som vi har fått i våra intervjuer med ensamkommande ungdomar så visar 
de på att föreställningen om Sverige som land ser väldigt olika ut bland dem. Resultaten visar 
även att många av dessa föreställningar om Sverige som fanns på förhand har förändrats efter 
att de har bott i Sverige en tid på grund utav olika personliga upplevelser. Utifrån våra resultat
har vi även sett att det finns en svag medvetenhet om hur samhället i Sverige ser ut, hur olika 
myndigheters roll ser ut samt vilka olika sociala problem som finns här. Exempelvis så fanns 
det en bristande kunskap om vad socialtjänsten har för roll i samhället och vad deras uppgift 
är. Detta finner vi djupt oroväckande då socialtjänsten har en sådan central roll i samhället, 
speciellt för ensamkommande ungdomar som har ett starkt behov av stöd och hjälp för att un-
derlätta etableringen i Sverige. Hur ska man kunna känna trygghet i ett land där man inte rik-
tigt har kunskap om olika myndigheters roller samt vart man kan vända sig om man behöver 
stöd och hjälp?
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5.2.1 Hur såg ungdomarnas föreställningar om Sverige ut innan de kom 
hit?
Vi finner det intressant att de flesta ungdomar till en början uppger att de inte hade någon fö-
reställning eller tanke om Sverige innan de kom hit men att det ändå under intervjuernas gång 
kom fram föreställningar som de själva inte tänkte på att de hade. Vi tror att ingen är tom på 
föreställningar utan även om man inte har kunskap om något så har man ändå en tanke, bild 
eller åsikt om hur något är eller hur något kan vara med mera. Detta kan liknas vid en fördom 
eller en förutfattad mening. Precis som Røkenes (2007) skriver så har man alltid fördom eller 
förförståelse utifrån ens tidigare erfarenheter när man möter nya personer eller hamnar i nya 
situationer, men dessa kan i många fall vara omedvetna. Alla individer har sina egna erfaren-
heter och förstår och tolkar därför utifrån sina egna glasögon, ens förståelse är alltså inte 
slumpartad utan ett resultat av det man bär med sig sedan tidigare i livet. 

Vissa ungdomar uppger att de har föreställningar om att ingen är arbetslös, att det är lätt att få 
jobb, att man kommer att bli botad för sina sjukdomsproblem, att det är lätt att få asyl, det 
finns inga problem här med mera. Det fanns även tankar om att alla svenskar var öppenhjärta-
de. Dessa föreställningar är i många fall orealistiska och stämmer inte överens med verklighe-
tens Sverige. Vi tror att ungdomarna i många fall har fått dessa föreställningar då de drar egna
jämförelser till sitt eget hemland, de ser på saker utifrån deras tidigare erfarenheter. Dessa 
ungdomar kommer från länder med mycket oroligheter och förtryck och kan därför uppleva 
omställningen till Europa som en utopi. För oss svenska medborgare så kan basala behov så-
som rent vatten, mat och utbildning upplevas som självklart men för människor som kommer 
från krigsdrabbade områden på andra sidan jorden kanske det inte är lika självklart, det hand-
lar alltså om vems perspektiv man ser utifrån. Som flykting kanske man har förhoppningar 
och en dröm om att leva i trygghet och fred och goda möjligheter att skapa ett bra liv. Att 
uppnå sina drömmar och mål i livet som man kanske inte har haft möjlighet till i sitt hemland.
Detta kan liknas vid pull-faktorer som Hessle (2009) skriver om. Tanken om att det finns nå-
got i det nya landet som gör att man lockas dit och som framställer det nya landet som ett pa-
radis i jämförelse med det land man lämnar.

Många av deras föreställningar har formats utifrån vad de har hört att andra flyktingar har be-
rättat. Alla ungdomarna som vi har intervjuat har på flykten hört olika saker om Sverige och 
fått rekommendationer att åka dit av andra flyktingar. Dessa faktorer har i många fall haft be-
tydelse för valet av Sverige som land att söka asyl i. Samtidigt som det är bra att det finns des-
sa positiva tongångar om Sverige så kan det även ge en förskönad bild samt öka förväntning-
arna på Sverige vilket kan leda till en besvikelse ifall förväntningarna ej uppfylls.

Vi kan se att många av de här ungdomarna har en förskönad bild av Sverige när de har före-
ställningar om Sverige som i vissa fall uppfattas som orealistiska och naiva vilket kan bli ett 
hinder för dem själva. Ouppfyllda förväntningar kan leda till en negativ psykisk påverkan vil-
ket i sin tur kan hämma integrationen hos ungdomarna i den mening att värdlandet har svårt 
att leva upp till de högt ställda förväntningarna. 
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5.2.2 Har föreställningarna förändrats under tiden de har bott i Sverige och
i så fall på vilket sätt har de förändrats under denna tid?
Hos många ungdomar så har deras föreställningar förändrats utifrån deras egna erfarenheter 
efter att dem bott i Sverige, dels negativt men mestadels positivt. Detta är för oss inget kons-
tigt då man ofta har en förväntning om hur något ska vara eller bli men när det inte uppfylls så
är det lätt att känna sig besviken eller missnöjd. I andra fall så kanske man förväntar sig att 
något ska vara sämre än vad man är van vid, när detta dock inte infrias utan bevisas motsatsen
så kan man bli positivt överraskad och antingen så förstärks det positiva bilden av landet eller 
så förändras det helt. Exempel på detta utifrån resultatet är skolsystemet, där elever erbjuds 
skollunch samt skolartiklar, att människor blir lika behandlade oavsett hudfärg eller om man 
är fattig eller rik, samt hur Sveriges sjukvårdssystem ser ut. 

Vidare så visade det sig att medvetenheten kring vilka sociala problem som finns i samhället 
var liten och till viss del förskönad, till exempel berättade en ungdom att han har svårt att se 
att det finns problem i Sverige. Att ha en sådan föreställning om att det inte finns några socia-
la problem i Sverige kan tolkas som att man har en väldigt naiv bild av samhället. Att leva 
med den inställningen, omedveten om vilka sociala problem som faktiskt finns ger individen 
en felaktig verklighet och kan medföra att man löper risk att hamna i dåliga situationer. Till 
exempel om man har föreställningen om att det inte finns någon arbetslöshet i Sverige och att 
staten ger dig jobb även om du inte anstränger dig, så är det lätt hänt att man själv hamnar i en
situation att om man blir arbetslös så förblir man arbetslös under en längre tid och kan inte då 
försörja sig själv. Man kanske då börjar att låna pengar för att klara sig vilket leder till att man
drar på sig skulder och hamnar i en ännu mer prekär situation. Detta kan bli en ond cirkel som
kan vara svår att ta sig ur.

Däremot så har individuella upplevelser hos ungdomarna spelat en viss roll för utformningen 
av egna tankar om vad det kan finnas för sociala problem i Sverige. Vi fick en känsla av att 
deras föreställningar om vilka sociala problem som finns i Sverige inte var relaterade till det 
stora samhället i Sverige, utan begränsades till de sociala problem som de själva har stött på 
eller hört talas om under deras tid här, på ett mer lokalt plan på orten där de bor. Vi ser detta 
inte som något konstigt men vi tror att det är viktigt att man får en överblick över hur sociala 
problem i samhället i stort egentligen ser ut. 

Vi tänker också att det kan finnas andra föreställningar hos ensamkommande ungdomar som 
inte stämmer överens med verkligheten vilket kan skapa oro och stress hos dem. Vi tänker då 
till exempel på föreställningar om hur lång tid ungdomarna behöver vänta på att få ett beslut 
från migrationsverket, hur deras vardag kommer att se ut, hur mottagandet och bemötandet av
olika myndigheter kommer att se ut och hur påverkas ungdomarna och deras integration av 
detta etcetera. 
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5.2.3 Vilka faktorer har varit avgörande för förändringen av deras bild av 
Sverige?
Viktiga faktorer som har varit centrala för förändringen av deras bild av Sverige är deras per-
sonliga upplevelser av Sverige. Dessa upplevelser bland ungdomarna var både positiva och 
negativa vilket förändrade deras synsätt på vad de tyckte om och hur de såg på Sverige. Vilka 
människor man möter och hur det svenska samhället tar emot ensamkommande ungdomar 
kan ha stor betydelse för förändringen av deras bild, ifall den fortsätter vara positiv eller blir 
förändrad till något negativt. Genom att en viss del av befolkningen motsätter sig mångkultur-
alism kan detta bidra till ett motstånd för ensamkommande ungdomars integration i samhället 
(Sernhede, 2010). Hur enkelt blir det egentligen att integrera i ett nytt land om man inte blir 
välkomnad och bemött på rätt sätt? Detta tror vi kan vara en anledning till att ensamkomman-
de ungdomar förändrar sin bild av Sverige. 

Det verkar finnas en skillnad i dagens samhälle gällande hur förutsättningarna och villkoren 
för flyktingar rent teoretiskt skiljer sig från hur verkligheten faktiskt ser ut (Sernhede, 2010). 
Ett vanligt exempel är att en arbetsgivare kanske väljer en person med svensk bakgrund före 
en person med utländsk bakgrund oavsett tidigare meriter eller att en person med utländsk 
bakgrund inte får ett jobb han eller hon faktiskt är kvalificerad för utan får nöja sig med något 
betydligt “enklare” jobb istället. Som vi har skrivit tidigare är våra föreställningar och fördo-
mar i en ständigt pågående process då det hjälper oss att förstå och tolka saker utifrån våra 
upplevelser. Många av ungdomarna har berättat att de har höga målsättningar om att till ex-
empel studera i Sverige, därför lägger de stor vikt vid att få stöd och hjälp i integrationen för 
att utvecklas och kunna uppnå sina mål. Att få rätt stöd och hjälp av värdlandet har stor bety-
delse i hur väl integrationen fungerar. 

En annan faktor som spelar in för förändringen för några av de fem ensamkommande ungdo-
marnas föreställningar om Sverige är de svårigheter och utmaningar som följer med när man 
kommer till ett nytt land. De stöter på en ny kultur, ett nytt språk, nya regler och rutiner och 
ett nytt välfärdssystem. Hur ska man egentligen förhålla sig till detta? När man anländer till 
ett nytt land som ensamkommande så befinner man sig i en extra sårbar situation. Lundberg 
och Dahlquist (2012) nämner att det finns studier som visar på att det är viktigt för ensam-
kommande barn och ungdomar att få tillräcklig information om deras ärende kring asylpro-
cessen. Genom att få information om detta så kan det bidra till att vardagen för individen un-
derlättas och vilket även samhället i stort gynnas av då individen snabbare kan bli en del av 
samhället.
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5.2.5 Slutsats
De slutsatser som vi kan se utifrån vårt resultat är att många ungdomar har omedvetna före-
ställningar om Sverige som både stämmer överens och inte stämde överens med verklighetens
Sverige. Vissa föreställningar om Sverige kan uppfattas som förskönade och kan ge en naiv 
bild av hur det egentligen ser ut i samhället. Denna förskönade bild av Sverige grundar sig 
mycket i vad ungdomarna har hört under deras flykt till Europa och kan bli ett hinder för dem 
själva i integrationsprocessen i Sverige. Vi kan även se att de faktorer som var avgörande för 
förändringen av deras bild av Sverige handlade om varierade personliga upplevelser och att 
det fanns både positiva och negativa upplevelser som gjorde att deras bild förändrades.

För att kunna ha en chans att nå sina mål och drömmar i ett nytt samhälle så krävs det stöd 
och resurser från samhället. Vi tror att genom information och en ökad medvetenhet om hur 
samhället i Sverige ser ut samt var man kan vända sig om man behöver hjälp, så underlättar 
det integrationsprocessen vilket därmed leder till att man skapar sig möjligheter att nå de mål 
man har.

Denna studie är viktig för att kunna förbättra mottagandet och arbetet med ensamkommande 
barn och ungdomar, vilket på sikt kan ge dem bättre förutsättningar för en god etablering i det
svenska samhället. Genom att vår förståelse kring deras upplevelser före, under och efter flyk-
ten ökar så kan vårt professionella förhållningssätt gentemot flyktingar ge bättre bemötande 
och vi kan då hjälpa dem på ett bättre sätt. Vi tror att vår studie kan fungera som ett bra kom-
plement till tidigare forskning om ämnet och även för framtida forskning. Som Lundberg och 
Dahlquist (2012) skriver så kan ensamkommande barn och ungdomar ha behov av extra stöd 
och individanpassade resurser för att kunna tillgodogöra möjligheterna till ett bra framtida liv 
i Sverige. Genom att denna studie har gjorts så kan vi nu se att flera ensamkommande ungdo-
mar har en delvis förskönad bild av Sverige, därför ligger ansvaret hos oss att ge dem fördju-
pad kunskap om hur verkligheten ser ut i vårt svenska samhälle. Vi tycker att det ligger ett 
stort ansvar på HVB-boendena samt myndigheter att ge ungdomarna den kunskap och medve-
tenhet de behöver som de kanske inte får genom skolan, för att de ska ha goda möjligheter i 
det svenska samhället och förståelse kring hur verkligheten ser ut.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Syftet med studien är att vi vill undersöka hur ensamkommande ungdomars föreställningar 
om Sverige ser ut. Varför vi vill undersöka hur dessa föreställningar ser ut beror på att genom 
kartlägga hur ensamkommande ungdomars föreställningar ser ut så får man en möjlighet att 
lättare kunna arbeta för att underlätta vägen in i det svenska samhället.

Vi som genomför denna intervju heter Max och Signe och vi båda studerar sjätte terminen på 
socionomprogrammet vid Umeå universitet. Intervjun kommer att pågå i ungefär 1 timme och
vi kommer, om det är okej för dig, att spela in intervjun samt eventuellt föra anteckningar för 
att underlätta vårt arbete. De svar vi får idag kommer endast användas i vårt examensarbete. 
Intervjun kommer att se ut på så sätt att vi kommer ställa frågor uppdelat i fem olika teman. 
Dessa teman innefattar inledande frågor, vilka föreställningar du hade innan du kom till Sveri-
ge och sen om dessa föreställningar har förändrats något efter att du nu bott här ett tag och i så
fall på vilket sätt de har förändrats.
Genom din medverkan bidrar du till en ökad förståelse om vilka föreställningar du som indi-
vid hade om Sverige innan du kom hit och om dessa föreställningar har förändrats samt hur 
denna förändring i så fall har skett. Det är frivilligt att delta i denna intervju och du har rätt att 
avbryta din medverkan utan någon särskild orsak, fram till den 9:e november. Om du känner 
att du inte vill eller kan svara på någon fråga så behöver du inte göra det. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av vad du berättar under denna intervju. Ditt namn och var du bor kom-
mer inte att finnas med. De uppgifter som vi får in kommer endast att användas som studie-
ändamål i vår studie. Om det finns tydliga citat som går att koppla till dig kommer de inte att 
förekomma i det slutgiltiga resultatet. Studien kommer att publiceras vid Umeå Universitets 
elektroniska publiceringsdatabas DIVA.

Har du några frågor innan vi börjar?
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Bilaga 2

Intervjufrågor

Inledande frågor:

 Hur gammal är du?
 Vilket land kommer du ifrån?
 Hur länge har du bott i Sverige?
 Om du hör ordet fördom, vad tänker du på då? Kan du ge ett exempel?

Vägen till Sverige

 Hur gick tankarna kring ditt beslut av land innan du flydde? Vilka faktorer spelade in?
 Var det ett gemensamt beslut inom familjen att du skulle fly till Sverige?

Bilden av Sverige då

 Vad hade du för bild/tankar/föreställningar om Sverige innan du kom hit? 
 Hur tror du att dessa föreställningar har uppkommit? 
 Vad hade du för förväntningar på asylprocessen? Stämde den överens med din bild?
 Hur känner du för asylprocessen idag?
 På vilket sätt fick du information om asylprocessen i Sverige? Känner du att den gav 

tillräckligt med information för att du skulle förstå hur processen går till?

Bilden av Sverige idag

 Har din bild av Sverige förändrats något sedan du kom hit? På vilket sätt?

Verklighetens Sverige

 Vad tror du det finns för sociala problem i Sverige?
 Vad tror du socialtjänsten har för roll i samhället?

Framtiden

 Om du tänker dig tanken att du får PUT och möjlighet att stanna i Sverige, 
vad tror du att du skulle göra då? Skulle du vilja stanna i Sverige, bilda familj, skaffa 
jobb, utbildning etc.? Eller skulle du vilja resa tillbaka till ditt hemland? 
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Kodningsmall

Tema: Ensamkommande barns behov av stöd och förståelse för att underlätta integrationen 
och individens möjligheter i samhället

Kategorier: Flykten till Sverige, immigration, förståelse av verkligheten och samhällets verk-
lighet, känslomässig påverkan och hopp om framtiden.

Koder:

Flykten till Sverige
Tvingad till flykt, eget beslut, gemensamt beslut, slump, faktorer, råd, rekommendation,
inga föreställningar, tomt blad, ovetskap, ingen bild, ingen uppfattning, inga förväntningar, 
föreställning, föreställning om hjälp, bättre asylprocess, egen uppfattning och möjligheter.

Immigration
Stöd och hjälp, stöd av god man, kontakt, information, betydelse av stöd, behov, information, 
mottagande, utveckling, utmaning, målsättning, integration och bristande information.

Förståelse av verkligheten och samhällets verklighet
Kunskap, fördom, betydelse av vetskap, vetskap, medvetenhet, personliga upplevelser, verk-
lighet, upplevelse av verklighet, vikten av medvetenhet, lärdom, laglydig, arbetslöshet, stöd 
från staten och socialt problem.

Känslomässig påverkan
Besvikelse, psykisk påverkan, tillfredsställd, hälsoproblem, eget fokus, insiktsfull, påverkan 
på individ, beslutsam, inställning, oproblematiskt och ouppfyllda förväntningar.

Hopp om framtiden
Förhoppning, möjligheter och uppfyllelse, behov, mål, framtidsplaner, svår framtid, ej åter-
vända och återvändande.
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