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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva och förstå hur tidigare somaliska ensamkommande barn 
upplever krav och ansvarstagande i tidig ålder och hur det har påverkat dem idag. Fyra 
stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med unga vuxna män i åldrarna 25-30 i 
Skellefteå kommun. Intervjuerna analyserades därefter med en konventionell innehållsanalys. 
Det tydligaste resultatet är att majoriteten av deltagarna har upplevt (stora) krav och press att 
uppfylla familjens förväntningar som var byggd på en orealistisk bild av Europa. Samtliga är 
drivna och prestationsfokuserade idag till följd av sina egna, men även familjens, tidigare 
krav som har ställt på dem. Tre av fyra har gjort en tydlig gränsdragning mot familjen om vad 
de kan förvänta sig att de kan åstadkomma och hjälpa familjen med - gränsen mellan 
moraliskt ansvar och måsten. Detta har lett till att de mår bättre och har en positivare vardag 
med mindre stress.     
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Förord     

 
Först och främst vill vi rikta ett särskilt stort tack till er intervjupersoner som har 
pusslat ihop er tid för att medverka i denna studie och berättat uppriktigt om er 
upplevelser. Dessutom vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Marek 
Perlinski som har funnits som stöd under hela skrivandet. Vidare vill vi tacka 
våra familjer för de värdefulla och energigivande orden när det mest behövdes 
och till sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och stöd, 
under denna tid från idé till slutligt arbete.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Somalia är ett land i Östafrika vars huvudstad heter Mogadishu, år 2015 uppmättes landets 
befolkning till 11.1 miljoner invånare och i huvudstaden bodde 2012 1.6 miljoner invånare. 
Somalia gränsar till Etiopien i väster, Kenya i sydväst och till Djibouti och Yemen i norr och 
landet har en kust mot Indiska Oceanen i öster (Nationalencyklopedin, 2016). 
Somalia har varit koloniserat under brittisk, fransk och italiensk regi fram till 1960 och blev 
därefter ett självständigt land. En kort tid efter landets självständighetsförklaring 
kontrollerade Mohammed Siyad Barre landet genom en statskupp med stöd från dåvarande 
Sovjetunionen. Barre styrde landet fram till dess regeringen störtades i en militärkupp 1991 
(Globalis, 2016). Sedan 1991 har Somalia varit drabbat av inbördeskrig. Till följd av 
inbördeskriget har Somalia upphört i praktiken att finnas till som stat och saknar än idag en 
centraladministration (Nationalencyklopedin, 2016).  
 
På grund av inbördeskriget uppskattas det att tre fjärdedelar av befolkning ha övergett sina 
bosättningar, och över en miljon människor lever som internflyktingar i landet på grund av 
den långvariga politiska instabiliteten. Inbördeskriget har även medfört att fler har flytt landet 
på grund av stridigheterna. Utöver kriget så har även torkan, som har pågått under flera år, 
tvingat hundratusentals invånare att lämna sina hem (Nationalencyklopedin, 2016). 
 
På grund av krig, torka, en önskan om att få leva i trygghet och få möjligheten att skapa sig ett 
nytt liv så migrerar människor från olika delar av världen. Enligt Migrationsverkets beräkning 
har 163 000 människor sökt asyl i Sverige under hösten 2015, vilket är i sig en historisk siffra. 
Sverige har aldrig någonsin förr tagit emot så många asylsökande under ett års tid. 
Migrationsverket jämför situationen med den tidigare historiska tiden, nämligen Balkankriget 
år 1992 vilket var nästan hälften så många asylsökande som tagits emot under hösten 2015. 
Av de 163 000 asylsökande var 35 400 ensamkommande flyktingbarn, vilket innebär att 
under hösten 2015 kom det störst antal ensamkommande asylsökande barn till Sverige 
någonsin (Migrationsverket, 2016). 
 
Ensamkommande barn är inget nytt fenomen idag för många svenskar och det finns många 
studier gjorda på området, vad gäller de psykologiska och sociala aspekterna. Många 
ensamkommande flyktingbarn är idag placerade på olika boenden runt om i landet och 
förutsättningarna kan variera bland ungdomarna. År 2014 kom det in runt 7 000 ansökningar 
till Migrationsverket jämfört med 4 000 året innan. Majoriteten av ensamkommande barn som 
kom under 2014 var från Syrien och Eritrea, året innan var majoriteten av ungdomarna från 
Afghanistan och Somalia (Årsredovisning 2014 Migrationsverket, 2015).  
 
Ensamkommande flyktingbarn har på senare tid blivit mer uppmärksammat, inte minst under 
hösten 2015 men ensamkommande flyktingbarn började redan komma under 1980-talet. 
(Wallin & Ahlström 2005). 
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In the late 1980s unaccompanied children began arriving in Sweden as asylum 
seekers. Many of them were teenage boys who had been called up or were at risk of 
being called up for military service in a war in their home country (Wallin & 
Ahlström, 2005). 

 
Studier behövs kring denna grupp av flyktingar och deras situation, inte enbart under de första 
åren i landet utan även efter det att de har etablerat sig i samhället. Denna studie finner vi vara 
av relevans för socialt arbete och för alla de som arbetar med dessa barn, att synliggöra det 
som dessa barn brottas med. 
 
Mot bakgrund av att många ställer höga krav på social arbetare hoppas vi på att vi med den 
föreliggande studien ska kunna fylla en “kunskapslucka” gällande upplevelsen av 
ansvarstagande och krav hos ensamkommande barn. Att bidra med ny kunskap på området 
och uppmärksamma fenomenet för olika professioner som arbetar med denna målgrupp. Det 
finns mycket om psykisk ohälsa, trauman, livet innan och efter flykt, som är angränsande 
ämnen men det finns inget specifikt om just upplevelsen av ansvarstagande och krav.  

1.2 Syfte & frågeställningar 

De ensamkommande barnen har lämnat sina familjer och släktingar i hemlandet. Känner dem 
ansvar för sina släktingar och i så fall på vilket sätt? Har det placerats krav och förväntningar 
på dem i samband med deras flykt från landet? Hur ser dem på sin roll gentemot sina 
släktingar som är kvar i landet? Att känna ansvar, kommer det ifrån att krav eller 
förväntningar har ställts på en eller växer det fram från de ensamkommande barnen själva? 
Har det någon betydelse om krav eller förväntningar kommer ursprungligen från någon 
annan? Syftet med studien är att beskriva och förstå hur ensamkommande barn upplever 
ansvarstagande vid tidig ålder. Ansvarstagande betyder så olika för olika personer och i ett 
sätt att precisera detta har följande frågeställningar (se nedan) använts.  
 

• Hur upplever intervjupersonerna att ansvarstagandet vid tidig ålder har påverkat dem 
som unga vuxna? 

• Hur upplever intervjupersonerna “eventuella krav” från anhöriga i hemlandet och hur 
har detta påverkat dem som unga vuxna? 

• Hur hanterar intervjupersonerna “eventuella krav” från anhöriga och hur har det 
påverkat dem som unga vuxna? 

• Hur ser intervjupersonerna på ansvarstagandet för familjen idag? 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsas till att studera unga vuxna män mellan 25-30 år, som har 
kommit till Sveriges kommuner som ensamkommande flyktingbarn från Somalia i åldrarna 
12-18 år gamla. Folkbokförda i Skellefteå kommun och har permanent uppehållstillstånd 
minst två år tillbaka. Skellefteå kommun blev ett naturligt val till följd av att en av författarna 
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är bosatt i denna kommun och att det fanns en etablerad kontakt sedan tidigare som 
utnyttjades till att hitta deltagare. 

2. Precisering av begrepp 
”Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina 
föräldrar eller annan legal vårdnadshavare” (Migrationsverket, 2016). Det vill säga en 
person som är under 18 och är åtskild från sina föräldrar eller från en person som har det 
primära ansvaret för barnet. En liknande definition återfinns i SoL 1 kap. § 2.” Med barn 
avses varje människa under 18 år”.  
 
Familj: I de flesta kulturer utgör familjen den viktigaste basen för den samhälleliga 
organisationen. Familjemedlemmarna bildas genom äktenskap och blodsförvantskap. 
Familjens sammansättning varierar, från kärnfamiljen till den utvidgade familjen. Den 
förstnämnda familjen består i regel av man, hustru och barn till skillnad från den utvidgade 
familjen som utgör tre till fyra generationer av familjemedlemmar. I de flesta fall består denna 
familj av en kärnfamilj med många medlemmar och där även något syskon eller någon 
förälder till någon av familjemedlemmarna också lever i samma hushåll (NE, 2016). Den 
sistnämnda familjesammansättningen är främst förekommande i Afrika (söder om Sahara), 
där familjebegreppet ofta omfattar hela stammen, men även i Mellanöstern och Asien till 
skillnad från västvärlden och Nordamerika som endast består av kärnfamiljen, dvs. mamma, 
pappa och barn (Al-Baldwi, 2003).  

Precis som att familjebegreppet varierar så varierar även definitionen av anhörig. I 
Nationalencyklopedin förklaras det till att vara de närmaste släktingarna (NE, 2016). Enligt 
Migrationsverkets definition nära anhörig är det barn över 18 år och vårdnadshavare till ett 
vuxet barn som är bosatt i Sverige och även bott tillsammans i hemlandet (Migrationsverket, 
2016). Medan intervjupersonerna själva definierar anhöriga som i: mor och farföräldrar, 
syskon, kusiner, moster, faster, mor-och farbröder och sysslingar. Denna definition förefaller 
givetvis i den utvidgade familjesammansättningen och därför valdes denna definition att 
använda sig av i studien, för att inte vara missvisande i vilka som syftas på med begreppet 
anhörig i relation till intervjupersonernas berättelser.   

Begreppet unga vuxna förekommer i en mängd olika sammanhang, som sådan i förarbeten 
och propositioner men begreppet är inte frekvent som entydig definition. Olika instanser 
använder begreppet “unga vuxna” utifrån verksamhetens mål och dess insats som riktas till 
den “relevanta” målgruppen konstrueras en åldersbegränsning för att anpassa insats för just 
denna åldersgrupp. Det finns inte en entydig definition av begreppet då det råder 
tveksamheter kring hur unga vuxna åldersgränsdragning ska se ut. Detta beskrivs i en 
proposition som följande;    
 

Åldersmässigt har målgruppen för ungdomspolitiken inte definierats i exakta ordalag. 
I praktiken har mål, verksamheter och uppföljningar riktats till en åldersgrupp som 
börjar i de tidiga tonåren och som slutar kring 25-årsåldern. I enstaka fall har även 
frågor som rör unga vuxna över 25 år kommit att hanteras inom ungdomspolitiken. 
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Vidare i samma proposition framgår följande; Röda Korsets Ungdomsförbund och 
Sverok ser fördelar med att särskilja grupperna ”ungdomar yngre än 18 år” 
respektive ”ungdomar 18 år och äldre” i uppföljningen. Statens kulturråd ställer sig 
dock tveksam till om det går att skilja analyskategorin unga vuxna från övriga vuxna 
(Regeringens proposition 2004/05:2). 

 
I studien har vi genomgående valt att använda en variation av begreppet “ungdomar” och 
”unga vuxna“ genomgående under hela arbetet, för att eliminera eventuell förvirring om 
begreppet då vår intervjuade målgrupp till studien är mellan 25 och 30 år gamla 
 
Som asylsökande finns det olika förordningar att förhållas sig till. En sådan är Dublinförordningen 
som är en europeisk förordning som fastlägger kriterier för att besluta vilken medlemsstat 
inom Europeiska unionen som tar ansvar för att pröva en asylansökan. Enligt denna 
förordning innebär det att en person som flyr till Europa ska söka skydd i den första säkra 
medlemsstaten som denne kommer till (Migrationsverket, 2016).  
 
En person som beger sig på flykt möter människor som också befinner sig i samma situation. 
Erfarenheter utbyts och gemenskapen med varandra blir viktig och som ett led i den sociala 
gemenskapen så tuggas kat (Hasselgren, 2010). Kat är en medelhög buske som växer i 
Etiopien. Bladen är svagt sågade, lansettlika med röda nerver. Och det är dessa blad som man 
tuggar för att få ett rus. I många delar av världen är dessa narkotikaklassade så även i Sverige. 
Men den är även laglig i många länder, däribland Somalia och kat är en viktig exportvara i 
Etiopien (NE, 2017). 

2.1. Ansvarsfördelning 

Vår ambition var redan från början att ha en likvärdig arbetsfördelning i hela uppsatsen. 
Genom hela skrivprocessen har vi arbetat tillsammans för att kunna stötta och hjälpa varandra 
men även kunna diskutera och reflektera och arbeta igenom texten tillsammans för att skapa 
en “röd tråd” genom hela arbetet. Sisay har haft huvudansvaret för följande delar: inledning 
om Somalia och hösten 2015. I teoriavsnittet krav, kontroll- stöd modellen, ERI-modellen och 
första delen i tidigare forskning, grupp- och individcentrerad. Erik har haft huvudansvaret för 
social identitetsteorin, myth and madness, Afghan refugee, remittering och resultatet. 
Dessutom har transkriberingen av de fyra inspelade materialet gjorts separat, där vi gjorde 
hälften var av den totala transkriberingstiden.  

3. Metod  
I detta kapitel redogörs de metoder som har använts att uppfylla studiens övergripande syfte 
och besvara de frågeställningarna som presenterades i tidigare kapitel. Val av urval av 
intervjupersoner, bortfall, datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt för undersökningen 
tydliggörs och motiveras. Detta kapitel avslutas med att redovisa dem forskningsetiska och 
metodologiska slutsatser.   
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3.1 Metodval 
Den mest förekommande datainsamlingsmetod inom samhällsvetenskaplig forskning är 
kvalitativ och kvantitativ metod. Det är två typer av forskningsstrategier som används vid 
inhämtande av data, som har olika uppfattningar om hur människor och verkligheten bör 
utforskas. Den kvalitativa metoden lägger sin tonvikt på ord och medan den kvantitativa som 
studerar tillvaron genom kvantifiering (Bryman, 2011). Den förstnämnda metoden valdes att 
använda sig av som datainsamling i denna studie. 
 
Vår önskan är att belysa problemområdet och nå kunskap om hur flyktingar upplever 
eventuella krav och förväntningar från anhöriga och därmed försöka beskriva dess fenomen. 
Empirin blev vägledande i vilket material som söktes för att ytterligare förstå empirin och 
därmed har en explorativ ansats tillämpats.  
 
Genom att iaktta verkligheten har information samlats in som sedan har analyserats och 
kunnat dra slutsatser utan att utgå från någon teori i förväg som utgångspunkt. I senare skede, 
det vill säga när den iakttagna verkligheten sammanställts, tittas teorier och tidigare forskning 
närmare på utifrån problemområdet som har ingåtts av empirin (Patel & Davidson, 2009). 
Detta tillvägagångssätt görs för att förstå och belägga dessa slutsatser utifrån befintlig teori 
och forskning. Enligt Patel & Davidson (2009) syftar denna typ av undersökning till att 
försöka belysa ett problemområde grundligt och som slutligt syfte är att nå kunskap som kan 
ligga till grund för vidare studier och ökad kunskap på området. En explorativ ansats var ett 
självklart val då det inte fanns någon undersökning om just ansvarstagandet vid tidig ålder när 
det kommer till ensamkommande flyktingbarn.  
 
Till följd av frågeställningens beskrivande och subjektiva karaktär valdes en kvalitativ ansats 
och intervjuer som arbetssätt. Att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod byggde 
på ett antagande att intervjuer ansikte mot ansikte skulle kunna minimera riskerna av 
missuppfattningar från båda parter och eventuella språkliga barriärer. Att använda sig av en 
kvalitativ undersökning ger möjlighet att få en utökad kunskap och förståelse om deltagarnas 
situation och liv (Kvale & Brinkmann, 2012). Enligt Trost (2010) går denna metod ut på att i 
undersökningen försöka förstå människors sätt att resonera, handla eller reagera. I denna 
beskrivande studie ville vi ta reda på hur de utvalda intervjupersonerna handlat eller resonerar 
kring ansvarstagande vid tidig ålder och hur de har reagerat vid krav och förväntningar från 
anhöriga. Till följd av frågeställningens beskrivande och subjektiva karaktär valdes en 
kvalitativ ansats. Då antagandet gjordes på att intervjuer skulle kunna minska riskerna av 
missuppfattningar och eventuella språkliga hinder.  

3.2 Urvalsförfarande  
Urvalsmetoden som har använts var ett icke- sannolikhetsurval. Ett icke- sannolikhetsurval 
betyder att alla personer i en population inte har samma möjlighet att komma med i 
undersökningen. Urvalet är ett bekvämlighetsurval, det innebär att man väljer 
intervjupersoner som i första hand kan bedömas vara särskilt intressanta för studien (Bryman, 
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2011). Enkelheten i urvalet av intervjupersoner till denna undersökning ligger i att en av 
författarens kännedom av potentiella deltagare och på så sätt kunde komma i kontakt med 
intervjupersonerna. Denna rekrytering gjordes inte som förstahandsval utan skedde till följd 
av tidsbrist och svårigheter att få tag i deltagare. Deltagarna representerar följaktligen inte 
hela variationen som kan finnas inom målpopulationen, vilket kan leda till att resultaten blivit 
vinklat. 

Bortfall av intervjupersoner 
Den primära planen från början var att intervjua sex före detta ensamkommande flyktingbarn, 
som numera är unga vuxna. Två av de tillfrågade avbröt sin medverkan i studien till följd av 
tidsbrist och transportsvårigheter. Tidsbristen från deras sida utgjorde största faktorn till att de 
avbröt sin medverkan. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av intervjuer för att nå en fördjupad kunskap om fenomenet i 
verkligheten (Bryman, 2011). För att samla in material och ta del av de utvaldas erfarenheter 
och upplevelser (Trost, 2010). 
 
Utifrån en kvalitativ forskningsansats utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 
3) att användas som hjälpmedel vid intervjuerna utifrån olika teman som teman 
bakgrundsinformation, situation i hemlandet, ankomst till Sverige, förväntningar och ansvar 
och slutligen framtid och framtidsvisioner..Utformandet av dessa teman var medvetet, för att 
erhålla relevant information om intervjupersonernas bakgrund, subjektiva upplevelser och 
frågor som speglar intervjupersonernas livssituation i hemlandet och i Sverige. Mer specifikt 
så formades intervjuguidens frågor på ett sådant sätt att först ge en bild av vem deltagarna är, 
hur deras bakgrund, familjesituation, och hur deras situation såg ut i hemlandet och deras resa 
till Sverige. Därefter riktades fokus på mer personliga och subjektiva frågor för att ta del av 
deras erfarenheter och upplevelser avseende ansvar och förväntningar från familjen i 
hemlandet. Kvalitativa intervjuer utmärks av enkla och raka frågor och trots frågornas 
enkelhet erhåller man komplexa och innehållsrika data (Trost, 2010). Frågorna formulerades 
på ett öppet och enkelt språk så att intervjupersonen får utrymme att fritt formulera sina svar. 
Även frågor som inte har funnits med i intervjuguiden togs upp under intervjun (Bryman, 
2011). 

3.4 Analysmetod 
Kvalitativ konventionell innehållsanalys inbegriper en processmetod där det handlar om att 
identifiera, koda och kategorisera huvudsakliga och fundamentala mönster eller teman i det 
inhämtade empiriska materialet. Detta görs genom att noggrant läsa det transkriberade 
materialet upprepade gånger, för att kunna skapa en helhetsbild av materialet för att därefter 
plocka ut de meningsbärande enheterna. Koder skapas utifrån dessa enheter för att 
överskådliggöra och konkretisera materialet utan att förlora kärninnehållet. Koderna 
grupperades utifrån deras sammanhang och samband mellan varandra som sedan utgör 
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kategorierna. Kategorierna utgör den så kallade manifesta nivån i intervjumaterialet, det som 
sägs i texten. Ett tema skapas utifrån det underliggande centrala budskapet vilket i sin tur 
utgör den latenta nivån i texten. Teman utgör en “röd tråd” genom hela materialet och är 
återkommande i kategorierna (Graneheim & Lundman, 2003, Shannon, 2008). Genom att 
använda sig av denna analysmetod bearbetades det insamlade datamaterialet till ett hanterligt 
och lättförståeligt sätt genom att identifiera meningsbärande enheter, koder, kategorier och 
teman. Vidare analyserades resultatet med hjälp av följande teorier; Krav, kontroll- och 
stödmodellen, ERI-modellen och social identitet samt tidigare forskning som är relevant för 
studien. I figur 1 illustreras ett exempel på ett sådant arbetssätt vid konventionell 
innehållsanalys ur vårt material.  
 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier  Tema 

Man tror ju att det är guld alltså att 
komma till Europa när man är i 
Afrika. 
 
Jag skulle försörja dem och ta 
ansvar för familjen 
 
Jag ska läsa till ingenjörsutbildning  
 
Man kan bli vad man vill bli  

Falska ekonomiska 
förhoppningar 
 

Sörja familjen 
 
Framtidsdröm  
 
Möjligheter 

 

Förhoppningar om 
tillgångar 
 
 
 

Självförverkligandet 

 
 
 
 

Från bakslag 
till framgång 

 
Figur 1: Ett arbetssätt av kvalitativ konventionell innehållsanalys  

3.5 Kvalitet i studien  
I forskning är validitet och reliabilitet två viktiga grundkriterier i kvalitetsbedömning av en 
undersökning. Validitet och reliabilitet är svåra att direkt överföra på kvalitativ forskning då 
de är uppbyggda och mer inriktade för den kvantitativa forskningen. Det finns olika 
ståndpunkter för hur dessa två begrepp ska mätas i en kvalitativ studie, vissa författare anser 
att kvalitativa studier bör bedömas utifrån helt andra kriterier (Bryman, 2011).  
Ett alternativ är tillförlitlighet och äkthet för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie. 
Tillförlitlighet bygger på att vid granskningen av studiens tillvägagångssätt så ska den vara 
beskriven på en så detaljerad nivå att en granskare ska kunna följa studiens olika steg och 
kunna bedöma att materialet inte blivit formad eller påverkad av personliga värderingar eller 
teoretisk inriktning i studiens tillvägagångssätt eller slutsatser. Här ska noteras att de 
respondenter som har deltagit i studien ska ha möjlighet att bekräfta att forskaren har uppfattat 
deras verklighet på det sätt som respondenterna finner vara sanningsenligt. Det är sedan 
granskarens uppgift att bedöma i vilken grad resultaten kan styrkas och att rapporten följer de 
krav som finns för en studie. För begreppet äkthet så ska studien ges en tillräckligt rättvis bild 
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av olika uppfattningar och åsikter bland gruppen som har studerats, om studien har lett fram 
till att deltagarna fått en bättre förståelse för deras sociala situation och de sociala miljöerna i 
sina liv. Att de kan ha fått en utökad förståelse om hur andra upplever saker och ting och om 
det har lett fram till att deltagarna kan förändra sin situation och få ökade möjligheter att agera 
för en förändring (Bryman, 2011).  
 
Innehållsanalys är en forskningsmetod som används frekvent när dokument och texter 
analyseras som kan vara inhämtade genom en kvalitativ intervju. Bryman (2011) hävdar att 
metoden har ett mycket flexibelt tillvägagångssätt som kan tillämpas i samband med en 
mängd olika typer av händelser och att “innehållsanalys är en “öppen” forskningsmetod”. 
Metodens användning kan på ett lätt och konkret sätt beskriva hur man har gått tillväga för att 
göra sitt urval och hur man har utformat kodningsschemat. Bryman (2011) menar också att 
genom att använda sig av innehållsanalys har forskaren möjligheten att erhålla information 
om sociala grupper som enligt honom är “svåra att att få direkt kontakt med”.  
 
En som är kritisk mot en innehållsanalys är Scott (1990) som menar att vid bedömning av 
dokument behöver hänsyn tas till autenticitet, trovärdighet och representativitet annars 
uppfyller inte metoden kriterierna. Med autenticitet avser Scott att “dokumentet verkligen är 
vad det utger sig för att vara”. För vår del så innebär det att våra intervjuer med 
transkriberingar kan ses som ett originalmaterial med autenticitet och trovärdighet. 
 
Det andra kriteriet är trovärdighet som som ska visa på att dokumenten inte har behandlats på 
ett sätt som gör att innehållet avviker från originaldokumentet, “om det finns grund för 
åsikten att dokumenten inte förfalskats eller förvrängts på något sätt”. Precis som Bryman 
(2011) understryker hur omöjligt det är att vara helt objektiv när man jobbar med 
innehållsanalys, så tycker vi att även om vi har gjort analysen objektivt är det helt omöjligt att 
utesluta att omedvetna åsikter inte har fått inflytande i arbetsprocessen. Det tredje och sista 
kriteriet är representativitet som på något sätt ska garantera att studiens observerade resultat 
ska vara representativ för alla i målpopulationen. Scott (1990) menar att om resultatet inte är 
representativ kan generaliserbarheten ifrågasättas.  

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Etiska principer har övervägts under hela undersökningen. Kvale (1997) hävdar som följande 
om etiska principer för en samhällsvetenskaplig studie ”Etiska avgöranden sker inte på något 
särskilt stadium av intervjuundersökningen utan aktualiseras under hela 
forskningsprocessen”. Vi har tagit hänsyn till fyra etiska principer under hela studiens gång: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 
För att uppfylla informationskravet blev intervjupersonerna informerade, både skriftligt och 
muntligt, om uppsatsens syfte. Skriftligt i form av informationsbrev och muntligt vid själva 
intervjutillfället kring undersökningens syfte, intervjupersonernas roll under intervjun samt att 
deras medverkande i undersökningen sker helt på frivillig grund. Samtyckeskrav har försökts 
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att uppnå genom att ge deltagarna tid att reflektera över sitt deltagande, att deras samtycke 
inhämtas och slutligen att de vet om hur långt efter intervjun de kan dra tillbaka sin 
medverkan. 
 
För att uppnå konfidentialitetskravet blev intervjupersonerna informerade om att det 
insamlade materialet bara kommer att användas för denna studie och att materialet inte är 
tillgängligt för något annat syfte. All insamlad data kommer att raderas bort efter att arbetet är 
examinerat. Deltagarna är anonyma genom att vi: använder figurerade namn, ej anger 
intervjupersonernas exakta yrke eller vistelse i andra grannländer innan deras flykt, ser till så 
att ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet eller deras information och 
slutligen att vi, författarna, har tystnadsplikt. Vidare informeras intervjupersonerna om deras 
anonymitet och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt - ingen obehörig kommer 
att ha tillgång till deras information eller intervjumaterialet. Slutligen tas hänsyn till 
nyttjandekravet i undersökningen: deltagarna har blivit informerade att materialet endast 
används i detta forskningsändamål, det vill säga att materialet inte kommer nyttjas till något 
annat studiesyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Hur samtliga etiska principer redovisas har omsatts 
i praktiken och hur vi har förhållit oss till dessa i studien redogörs närmare i nästkommande 
avsnitt.   

3.7 Tillvägagångssätt & genomförande 
Ett informationsbrev utformades (se bilaga 1) med syfte att ta reda på deras upplevelser av 
sina föräldrars möjliggörande och delaktighet i sin fritid. Detta annonserades sedan på 
bibliotek, lokala föreningar, kyrkor, allmänna affischeringstavlor och personliga kontakter i 
Umeå respektive Skellefteå kommun och samtliga högstadieskolor i Umeå kommun. Av 21 
kontaktade högstadieskolor svarade endast fyra. Av dessa svarade en av skolorna att de inte 
hade någon elev eller familj med kriterierna vi sökte. De övriga tre nekade att bistå till följd 
av för många förfrågningar under denna period och lärarnas för höga administrativa 
belastning. Vi insåg att vi hade en för specifik och smal målgrupp och vi bestämde oss för att 
öppna upp målgruppen genom att utöka ålder, länder och även gymnasieflickor med liknande 
kriterier. 
 
Med avseende på tidsaspekt och avsaknad av deltagare till studien gjordes en övervägning att 
ändra målgruppen till ensamkommande flyktingbarn, i syftet att beskriva och förstå hur unga 
vuxna individer som tidigare varit ensamkommande flyktingbarn upplever ansvarstagande vid 
tidig ålder. Med det ändrade och nya syftet och målgrupp utformades ett nytt 
informationsblad (se bilaga 2). Genom tidigare kännedom om potentiella deltagare togs 
kontakt med intervjupersonerna via Facebook och med detta skickades informationsbladet där 
det bland annat framgick studiens syfte. Efter att intervjupersonerna har visat sitt intresse för 
studien skickades en mer ingående information via e-post om studiens olika moment. Hur 
intervjuerna kommer att genomföras och att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
sitt deltagande utan att ange orsak till detta, eller få negativa konsekvenser av det. Deltagarna 
informerades att de kommer att bli avidentifierade, för att inte kunna bli igenkänd. Vi 
informerade alla inblandade att det inspelade materialet och känsliga personuppgifter hanteras 
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endast av oss som senare raderas bort när studien är färdigställt och arbetet är examinerad. 
Deltagarna blev även informerade om att intervjuerna kommer att ske på bestämd tid och på 
en bestämd plats utifrån deras önskemål där de känner sig bekväma och trygga. 
 
Efter fortsatt visat intresse för studien togs ytterligare kontakt per telefon efter en period av tre 
dagar för att ge deltagarna utrymme för reflektioner för sitt deltagande. Telefonkontakten 
ansågs som ett sätt att eliminera eventuella missuppfattningar med intervjupersonerna och att 
denna kontakt var enklare för att komma överens om tid, plats och dag för intervjun. Återigen 
informerades de över telefon om frivillighet, samtycke och deras möjlighet att avbryta sitt 
deltagande. Efter telefonsamtalet skickades intervjuguiden (se bilaga 3) till respektive 
deltagare för att ge dem möjlighet att läsa igenom frågorna som ska ställas under intervjun 
och för att eliminera missförstånd och förhindra inadekvata svar. Samtliga intervjuer gjordes 
på en avsatt plats och tid utifrån deras önskemål. De fyra intervjuerna med unga vuxna 
gjordes under en veckas tid, intervjutiden varierade något, från ca 30 min - 50 min långa 
exklusive inledande kontakttid. Innan intervjun påbörjades upprättades en överenskommelse 
om slutdatum för att kunna dra tillbaka sitt deltagande. Vi klargjorde att det är helt okej att 
inte svara på frågor som ställs om respondenterna upplever att det är känsligt utan att ange 
orsak till detta. Vi fick deras slutgiltiga samtycke innan inspelningen inleddes. 
 
I detta examinationsarbete namnger vi inte några specifika grannländer eller yrke, deltagarna 
fått fingerade namn som används vid citat och refererandet till dem för att skydda individens 
integritet. De fingerade namnen som vi har använt oss av är Kerim, Abbas, Hamid och 
Hakim. Dessa är somaliska namn i sin enklare form, för att göra det lättare för läsaren att ta 
emot namnen utan att försvenska namnen och förlora sitt innehåll i berättelsen. Konventionell 
innehållsanalys användes för att sammanställa och analysera de fyra inspelade intervjuerna. 

3.8 Databaser och sökord 
Med det nya syftet och målgrupp gjordes en ny litteraturgenomgång inom ämnet som sedan 
har kompletterats vid ett senare stadium. Vi har använd oss av följande databaser: Swepub, 
SocINDEX och Google scholar. Följande sökord har använts i sökningen: Adolescence, 
Young adults, unaccompanied children, refugee, separation, demand, responsibility, 
ansvarstagande, förväntningar, expectations, krav, förväntningar, integration, förväntningar, 
krav och separat. Utöver detta har relevant och aktuell information hämtats via Umeå 
universitetsbibliotekets, Nationalencyklopedin, Globalis.se, Migrationsverket och 
kurslitteratur.  
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4. Teori  

4.1 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel visar vi våra teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss av för att redovisa 
vårt empiriska forskningsresultat. Det inleds med en genomgång av Karasek & Theorells 
krav- och kontrollmodellen och Johansons kompletterande forskning, om socialt stöd på 
arbetsplatsen. Fortsättningsvis görs en presentation av ansträngnings- belöningsmodellen 
(ERI) som utvecklades av Johannes Siegrist och slutligen behandlas Social Identitetsteorin av 
Tajfels.  
 
I ens vardag finns det uttalade och outtalade krav, som ska göras eller försökas nås. Vad är det 
som skiljer sig åt i de situationer när man känner sig pressad och stressad är att försöka uppnå 
något, medan i andra situationer gör man inte det. Precis som alla andra upplever även 
ungdomarna detta, stressteorin ger en förståelse hur och varför man känner stress och krav 
men även orsaken bakom detta i ett bredare perspektiv. Teorier och modeller om stress, 
kontroll och krav är utvecklade i en organisatorisk miljö för att studera arbetsmiljö och 
medarbetare. Vi ser att deltagarna är en del av en organisation genom sina respektive familjer 
om än symboliskt. Där de utsätts för krav och förväntningar genom denna symboliska 
organisation. Även om respondenterna inte befinner sig i en formell organisation påminner 
kraven och pressen från anhöriga i deras situation om detta, det vill säga; att båda parter 
förväntas i slutändan göra bra ifrån sig. Det tycks helt enkelt att familjen eller anhöriga utgör i 
den bemärkelsen organisationen (familj/anhörig) som ställer orimliga och allt för höga krav 
som intervjupersonerna inte kunnat kontrollera eller hantera. Slutligen appliceras social 
identitetsteori för att försöka förstå intervjupersonernas identitetsskapande före och efter de 
har lämnat sitt hemland utifrån teorin.  

4.2 Krav, kontroll- och stödmodell 
Modell bygger på hur de psykiska krav ser ut på en arbetsplats och om de anställda har 
handlingsutrymme kring vad som ska göras och hur det ska göras. Modellen används för att 
åskådliggöra jobbrelaterad stress och analysera anställdas psykosociala mående (Karasek & 
Theorell, 1990). Modellens grundläggande idé presenteras nedan som följande av 
Stressforskningsinstitutet; 
 

Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav på 
de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller med ett bättre ord 
beslutsutrymme, eller handlingsutrymme, de har. Man brukar tala om fyra 
modellsituationer som utgör olika kombinationer av mycket, respektive litet 
beslutsutrymme (kontroll) och höga respektive låga krav. Effekterna av psykiska krav 
har att göra både med hur mycket beslutsutrymme och hur mycket stöd som 
organisationen ger de anställda. Den värsta situationen för hälsan skulle då bli den 
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”iso-spända” situationen, dvs. ett spänt arbete med avsaknad av stöd. 
(Stressforskningsinstitutet, 2016, s.2-3)  

 
Den första dimensionen fokuserar relation till arbetssituationen och åskådliggör och 
analyserar relationen mellan de yttre krav som ställs på den anställda individen. Den andra 
dimensionen inrymmer kontroll över kraven (beslutsutrymme) och den sista dimensionen 
analyserar de möjligheter individen har till besluts- och handlingsutrymme eller kontroll att 
påverka situationen, se figur 2.  

  
Figur 2: Krav, kontroll- och stödmodellen. Källa: Karasek, Theorell (1990) Healthy Work 
 
Forskarna menar att höga psykiska krav är ohälsosamma om det samtidigt föreligger litet 
handlingsutrymme att påverka omständigheten, att kombinationen av höga krav och låg 
kontroll på arbetsplatsen kan ha negativa hälsoeffekter. Vidare menar forskarna att 
kombinationen av höga krav och låg kontroll på jobbet ökar risken för bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar, dock inte om man har kontroll över kraven och har inflytande och stöd på 
jobbet. Effekterna av höga psykiska krav har att göra både med hur mycket handlings- och 
beslutsutrymme och hur mycket socialt stöd den anställde erhåller från 
exempelvis chef, kollegorna eller i privatlivet, exempelvis make eller maka (Karasek & 
Theorell, 1990). 
 

During a heavy lunchtime rush, it was the waitresses who could not control their 
customers by “getting the jump on them,” or who had no possibility of letting off 
steam at other employees, who experienced the greatest burden of strain, sometimes 
leaving the floor in tears (Karasek & Theorell, 1990, s.33). 
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Ytterligare menar forskarna att man kan utsättas för psykologiska påfrestningar även utanför 
jobbet, såsom under lunchen men även före och efter jobbet som sedan kan påverka arbetet. 
Vi tittar närmare på dimensionerna mer detaljerat.    
       
Krav, kontroll- och stödmodellen delas in i fyra olika faktorer som utgör olika kombinationer 
av mycket hög respektive låg kontroll (beslutsutrymme) och högt respektive lågt krav 
(arbetssituation). Spänd arbetssituation betyder att kraven på arbetsuppgiften är skyhöga och 
det finns inte möjligheter att påverka situationen. Kombinationen av större ansvarsområde 
kontra lite besluts- eller handlingsutrymme leder till att de upplever stress i sitt arbete som i 
sin tur leder till ökad risk att drabbas av ångest och trötthet (Karasek, 1990). Den passiva 
arbetssituationen innebär att de anställda ställs inför en arbetssituation med låga krav och låg 
kontroll (lite beslutsutrymme). Detta leder till att de anställdas kompetens inte används fullt ut 
och ingen kompetensutveckling sker. Kombinationen av spänd- och passiv (det vill säga höga 
krav med avsaknad av socialt stöd) arbetssituation omfattar den största risken för olika 
hälsoproblem. Dessa två utgör den så kallade “Iso-spänd” situation (a.a.). 
 
Det aktiva arbetet innebär höga krav och höga kontroll som utgör en balans mellan dem båda, 
när det finns besluts- och handlingsutrymme och medför därmed inga negativa psykologiska 
krav hos individerna, menar Karasek (1990). Avspänd arbetssituation innefattar låga 
psykologiska krav och större besluts- och handlingsutrymme (kontroll). Denna typ av 
arbetssituation karakteriseras som flexibla och den anställde har möjlighet att utifrån sin egen 
förmåga arbeta i den mån denne önskar att slutföra arbetet utan något krav. En individ som 
arbetar under dessa arbetsförhållanden har låg risk att drabbas av sjukdomar och negativa 
arbetsrelaterade stress (a.a.). 

4.3 Stödmodell  
En modifiering av krav- och kontrollmodellen uppkom när Johnson & Hall (1988) utvecklade 
dimensionen socialt stöd för att balansera upp krav- och kontrollmodellen på arbetsplatser. 
Denna modell är tänkt att fungera som komplement till krav- och kontrollmodellen som 
introducerades av Karasek och Theorell (1990). Syftet med denna stödmodell är att belysa 
vikten av social interaktion. Johnson och Halls (1988) forskning visar positiva indikationer på 
att social interaktion på arbetsplatsen har positiv effekt på hälsan.  
 
Enligt Karasek & Theorells (1990) modell är en passiv och spänd arbetssituation som 
kännetecknas av höga krav (arbetsbelastning) respektive låga kontroll (lite beslutsutrymme) 
och bristande socialt stöd på jobbet, utgör den största risken för att drabbas av olika 
stressproblem. Ett fungerande och mycket socialt stöd på arbetsplatsen skulle kunna reducera 
de negativa hälsoeffekterna på arbetstagarna (Johnson & Hall, 1988). Det sociala stödet på 
jobbet anses vara viktigt att den finns på alla nivåer, både från medarbetarna och cheferna. 
(Karasek & Theorell, 1990, s.69). Vidare i en forskning genomförd av författarna Larocoo, 
House, French Jr (1980) konstateras mångsidigheten i socialt stöd. Författarna konstaterar att 
det finns olika typer av socialt stöd och dessa delas in i tre olika typer och kallas emotionellt, 
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instrumentellt och informationsstöd. Det emotionella stödet går ut på att en individ får empati 
i form av lyssnande, det kan vara från en medarbetare, chef eller från en familjemedlem 
exempelvis, fru. Enligt författarna Larocoo et al. (1980), utgör det emotionella stödet den 
viktigaste aspekten utifrån hälsoperspektivet och för individens välbefinnande. 

4.4 ERI-modellen  
ERI- modellen är en teori framtagen av Johannes Siegrist med syfte att förebygga 
stressproblematik på olika arbetsplatser och dessutom för att upptäcka orsaken vad som är 
med och skapar hjärt- och kärlsjukdomar. Förkortningen står för Effort-Reward-Imbalance 
eller på svenskan ansträngnings- och belöningsmodellen. 
 
Grundläggande tanken med denna teori är socialt ömsesidighet (social reciprocity). Siegrist 
(2012) menar att ett ansträngt jobb måste belönas individualpsykologiskt, materiellt och via 
socialt stöd. Siegrist delar ansträngning i två delkomponenter, han kallar de för intrinsic 
respektive extrinsic. Det förstnämnda (intrinsic) motsvarar personens inre motivation. 
Begreppet overcommitment är också förekommande i ERI-modellen, vilket ungefär betyder 
“över motivering” eller över engagemang. Detta begrepp kännetecknar i vilken utsträckning 
personen har högt engagemang eller inte. Komponenten extrinsic utgör den ansträngning som 
människan gör såtillvida att matcha omgivningens krav. (Siegrist, 2012).  
 
Följande tre antaganden presenteras bakom ERI-modellen:    
     

1. An imbalance between high effort and low reward (non-reciprocity) increases the risk 
of reduced health over and above the risk associated with each one of the component
    

2. Overcommitted people are at increased risk of reduced health (whether or not this 
pattern of coping is reinforced by work characteristics). 
 

3. Relatively highest risks of reduced health are expected in people who are charac- 
terized by conditions (1) and (2). (a.a.) 

    
Sammanfattningsvis, en obalans mellan hög ansträngning och låg belöning (utan 
ömsesidighet) ökar risken för ohälsa i högre grad än enbart hög ansträngning eller enbart låg 
belöning. Överengagerade människor riskerar att löpa större negativa hälsoeffekter. Relativt 
högst hälsorisk föreligger för individer med hög stressproblematik kombinerat med 
övermotivation. 
 
Det finns tre olika delkomponenter i belöningskomponenten som visar olika aspekter, både 
individuella och omgivningsmässiga. Dessa tre är materiell såsom lön, över social bland 
annat uppskattning och karriärmöjligheter samt trygghet och psykologisk belöning i form av 
till exempel positiv feed-back. Sedan skiljer man på den individuella komponenten för att föra 
in den som egen dimension och därefter jämföra den yttre delen av ansträngning med de tre 
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aspekterna. Obalans uppkommer när det är en hög ansträngning och liten belöning. 
(Stressforskningsinstitutet, 2016). 

4.5 Social identitet  
Social identitetsteorin är utvecklad av Henri Tajfel och hans medarbetare i England, som rör 
relationer mellan grupper. Teorin har sedan utvecklats och kompletterats av andra 
forskargrupper i västvärlden. Teorin bygger på tre forskningstraditioner: social jämförelse 
teori av Festinger, forskning kring realistisk gruppkonflikt av Sherifs samt av Tajfels egen 
forskning inom kognitiv socialpsykologi. I Tajfels teori har begreppet social identitet två 
framträdande kännetecken enligt Lange & Westin (1981). Social identitet utgör endast en del 
av individens totala identitet, en del grundad i personens grupptillhörighet. Social identitet 
beskrivs vidare som individens medvetenhet att tillhöra särskilda grupper och vad det innebär 
emotionellt för personen i form av negativa eller positiva värderingar. Begreppet social 
identitet bestäms av individens subjektiva uppfattningar (Lange & Westin, 1981). 
 
Grundidén i teorin är att nyckelbegreppen social jämförelse och social kategorisering binds 
samman med social identitet. Individerna skapar kategorier utifrån godtyckliga grunder 
utifrån vad de identifierar sig med och diskriminerar alla andra som står utanför. När man har 
eliminerat diskriminering och konflikter så skapas ändå dessa kategorier (Lange & Westin, 
1981). 
 
Den sociala identiteten kopplas samman med ens grupptillhörighet, som ger social mening till 
följd av negativa eller positiva bidrag kopplat till individens självuppfattning. Genom 
värderande jämförelse med andra grupper skapas en meningsfullhet om sociala individens 
negativa och positiva aspekter i dess grupptillhörighet. Grupp definieras som att 
medlemmarna ser sig själva som en del av samma kategori, medlemskapet till gruppen ger 
emotionell betydelse, inom gruppen finns en samstämmighet hur gruppens ska värderas mot 
andra relevanta grupper (Lange & Westin, 1981). 
 
En viktig del i teorin handlar om individens subjektiva tolkning av omvärlden som baserats på 
både kunskap men även ”trosföreställningar eller fördomar om den. Främst kopplat till 
föreställningar om vad som är möjligt eller omöjligt och legitimt i frågan om en grupps 
relationers betydelse för individens sociala identitet. Beroende på hur individen uppfattar, det 
vill säga föreställningar, om gränserna mellan grupper och hens möjlighet att passera mellan 
dem leder till olika agerande. Om gränsen uppfattas som möjlig att passera för individen som 
vill förändra sin sociala identitet, leder det till att personen skapar och agerar utifrån egna 
strategier. Men om gränserna uppfattas som svårgenomträngliga leder det till istället ett 
kollektivt handlande ur grupptillhörigheten (Lange & Westin, 1981). 
 
Att uppnå en positiv social identitet går till genom att kategorisera och identifiera med 
“ingruppen”, därmed skapas en särprägel mellan grupperna. Genom att favorisera 
“ingruppen” och diskriminera “utgruppen” skapas en positiv värdering av ”ingruppen” och 
därmed leder det till ett positivt bidrag av ens sociala identitet och till individens 
självuppfattning. Positiv social identitet uppnås genom psykologisk särprägel som verktyg, 
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särprägeln sker genom exempelvis diskriminering av “utgruppen”. Individens behov av 
positiv särprägel i relation av grupptillhörighet kan vara underordnad i behovet av positiv 
självvärdering. När grupper jämförs med varandra blir resultatet att statusrelation mellan dem 
skapas, som är av subjektiv karaktär som ses som legitima. Statusrelation avspeglar någon 
eller några värdeladdade dimensioner, som ibland även sammanfaller med objektiva resurser 
(Lange & Westin, 1981). 

4.6 Tidigare forskning  
Efter en gedigen genomsökning av väsentlig litteratur på tidigare forskning på området så 
fann vi ingen forskning som är särskilt inriktad på ensamkommande flyktingbarns 
ansvarstagande vid tidig ålder, vi fann dock studier som behandlar bland annat om 
ensamkommande flyktingbarns strävan innan flykten och efter ankomst till det nya landet.
  
I Between myth and madness: the premigration dream of leaving among young Somalia 
refugees framgår en resa, oavsett orsak eller mål, som en process av lärdom och källa till 
visdom i sin egen rätt, i norra Somalia. En man som har rest ses som en person som har sett 
saker och levt, ju större avstånd som denne har färdats desto större respekt och social aktning 
ges honom. När han återvänder får han sitta med de äldre, tugga kat med dem och berätta om 
det som har setts, sina upplevelser och erfarenheter. I tradition förväntas att personen ska dela 
med sig av de saker han tagit med sig hem bland sina släktingar och det är otänkbart att 
återvända tomhänta. Att migrera till ett annat land för att arbeta är positivt, ett sätt för att 
bygga upp rikedomar som kan skickas till familjen och vid återvändo kunna köpa egendom 
som hus och bil. En person som har vistats många år utomlands och är i en position där denne 
inte kan hjälpa sitt eget folk får ett negativt anseende, så länge som landet är krigsdrabbat 
(Rousseau, Said, Gagné & Bibeau, 1998). 
 
Under resan drar många migranter sig till människor med liknande situation och erfarenheter 
för att känna gemenskap med varandra. Den gemensamma arenan används som en plattform 
för dagligt prat och diskussioner om framtida mål och vad de ska åstadkomma i det nya landet 
och om förutsättningar som ska möjliggöra deras resa. Målen och drömmarna byggs upp 
tillsammans och under tid bli allt större och mer storslagna än tidigare. Vid dessa träffar 
tuggas kat och deltagarna “visar” vad de har lyckats skaffa ihop till träffarna, den som har 
bäst ekonomiska medel för dagen köper cigaretter och coca-cola som delas på. De jobbar inte 
under denna period då de vistas i angränsande land utan förlitar sig på släktingar och 
kontakter till familjen, samt nyligen hem återvändande okända migranter som förväntas bidra 
med pengar, bland annat till deras kat användande. Om en av gruppmedlemmarna inte lyckas 
ta sig vidare, utan blir kvar ensam från gruppen händer det ibland att personer glider in i sina 
kat-drömmar och fantasier som personen har byggt upp med sina vänner (Rousseau et al, 
1998). 
 
När de unga flyktingar har anlänt till det nya landet bär dem bördan och förväntan att 
återbetala skulder som personen har samlat på sig under sin migration. De förväntas även att 
återvända hela, att inte blivit en alkoholist eller droganvändare, med hela sitt kulturella 
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bagage intakt och de förväntas även att ha åstadkommit något oavsett om de är en 
examen/utbildning, pengar eller immigration för andra (Rousseau et al, 1998). Om personen 
inte lyckas migrera och återvänder tomhänt sker två olika saker beroende på dennes status 
eller rykte innan den försökte migrera. Ena utgången är att det pratas som ödet, inte meningen 
ännu att en övernaturlig kraft som har hindrat personen att lyckas, ifall personen hade ett bra 
rykte om sig innan. I andra fallet ser man det kopplat till personen istället, att personen ses 
som vek och svag, mm det kopplas till dennes personlighet varför han inte lyckades 
(Rousseau et al, 1998). 
 
I artikeln The aspirations of Afghan unaccompanied refugee minors before departure and on 
arrival in the host country visar att motiven till migrationen av afghanska ensamkommande 
barn varierar från avsaknad av politisk stabilitet, osäkerhet, socioekonomiska begränsningar 
och långvariga svårigheter att leva i en osäker miljö samt i ekonomiska svårigheter. Detta 
skapar en aspiration av motsatsen hos migranterna att uppnå som säkerhet och ekonomiska 
möjligheter. Ungdomens familjemedlemmar spelade generellt en viktig roll hos ungdomen i 
beslutstagande processen och aspirationerna som ungdomen sedan utvecklar. Berättelser och 
delade världsuppfattningar från samhället och smugglarna spelar även in i formandet av 
ungdomens och familjens aspirationer. Det var oftast den äldsta sonen som skickas iväg vilket 
relateras till att när fadern dör blir den äldsta sonen familjens överhuvud och ansvarig för 
familjens försörjning. Migrationen ses som ett sätt för pojkarna att uppfylla deras ansvar som 
familjens överhuvud och därmed familjens försörjning och levnadsförhållanden, när den 
påverkas kraftigt av det instabila politiska läget och de väpnade konflikterna (Verliet, 
Vanobbergen & Broekaert, 2015). Ungdomarna utvecklar under resans gång sina egna 
aspirationer som skiljer sig från familjens, deras aspirationer av utbildning och 
jobbmöjligheter är kopplade till kön, ålder och familjeposition. Även ungdomens uppfattning 
av andras aspirationer för dem kan vara mer inflyttningsrika än den egentliga aspirationen 
(Verliet, Vanobbergen & Broekaert, 2015). 
 
I boken ”Ungdom, kulturmöten, identitet” (2003) skildras grupp- och individcentrerad 
samhällssyn. Sjögren menar att vissa kulturer är gruppcentrerade medan de andra är 
individcentrerade, det vill säga att individen är i centrum medan i den gruppcentrerade 
kulturen är det familjen som är i centrum, det vill säga gruppen framför allt. I den 
gruppcentrerade familjen inkluderas hela släktskaran till skillnad från den individcentrerade 
västvärlden, som belyser tyngden av autonoma människan. I gruppcentrerade länder främjar 
stora familjer som håller tätt kontakt med varandra där bland annat de unga ska hand om de 
äldre och stötta dem med alla tänkbara saker (Sjögren, 2003).  
 

Familjen i denna bemärkelse fungerar som en “organisation”som ger sina 
medlemmar social trygghet. Familjen är denna mening sina medlemmars livförsäkring 
(Al-Bwldawi, 2003, s. 114). 

 
I en redogörelse som utfördes av Länsstyrelsen i Södermanlands län (2016) gällande somalisk 
kultur och mötet med det svenska samhället, skriver styrelsen att Somalia tillhör 
gruppcentrerade kulturen, vilket betyder att i den somaliska kulturen prioriteras grupp före 



	   18	  

individen. Familjen ses som centrala i vardagen och att individens tillgänglighet är 
nödvändigt när hjälp behövs. I den kulturen är mycket förekommande att familjen består av 
många barn då det anses vara en försäkring som ofrånkomligen måste ta hand om föräldrarna 
vid åldrandet (Södermanlands län Länsstyrelsen, 2016). 
 
När familjen, kollektivet, värderas högst och prioriteras före den enskilda individen så speglas 
i form av att stödja kollektivet utifrån de medel och tillgångar som finns tillgängliga för den 
enskilda individen, ett sådant sätt är att remittera till familjen när ett behov uppstår. 
Remittering är de pengar som man skickar hem till sina familjer när man befinner sig i ett 
annat land där ekonomin är starkare än i sitt hemland (Nationalencyklopedin, 2016). Carling 
(2008) har studerat migranter från olika världsdelar och deras benägenhet att remittera pengar 
och studien visar att remittera pengar kan ofta vara en av huvudorsakerna till initiativet bakom 
migration till ett annat land. Migranternas förmåga att få en högre inkomst och skapa 
besparingar ger ökade möjligheter att remittera pengar hem än för dem med lägre inkomst. 
Samtidigt visas att migranters inkomst har en positiv effekt på remittering men i vissa fall 
sker ingen effekt alls. De migranterna med en stark prioritering av remittering är under 
konstanta påtryckningar att stödja familjemedlemmar i hemlandet. Migranter som har 
familjemedlemmar som maka, barn eller föräldrar kvar i hemlandet är mer benägna att 
remittera. Medan om de är åtföljda av maka eller barn är fallet det omvända att de är mindre 
troliga att remittera och då ett lägre belopp. Släktband med dem kvar i hemlandet påverkar 
remitteringsagerande. Hushåll som leds av kvinnor tenderar vara mer benägen att ta emot 
remittering än de hushåll som är ledda av män. Orsaken till detta kan vara ett starkare 
relationsband mellan barnet och modern än till sin far (Carling, 2008). 
 
Migranter från afrikanska länder remitterar dubbelt så mycket i genomsnitt än migranter från 
andra utvecklingsländer. Individer från fattigare länder i Afrika är mer benägna att remittera 
än dem från rikare afrikanska länder. Det framkom även att migranter med låg utbildning 
remitterade mindre än dem med högre utbildning eller med högre inkomst (Bollard, 
McKenzie & Morten, 2010). 
 
När det kommer till ensamkommande barn så finns det många studier och undersökningar. 
Den tidigare forskningen inom området har främst handlat om hur ensamkommande 
flyktingbarn i stort påverkats av de upplevda händelserna och trauman innan och under 
flykten. Forskningen handlar om främst psykologiskt välbefinnande och författaren säger att 
s.k. stress-coping modell förutsätter att möten med en ny kultur är stressande händelser som 
orsakar kulturkrock för ensamkommande barn (Tartakovsky, 2009). Kulturkrock kan hända 
vem som helst när en individ flyttar från ett land till ett annat främmande land och möter ny 
miljö och kultur (Södermanlands län Länsstyrelsen, 2016). Men det kan finnas andra saker 
som gör att de blir stressade, en annan möjlig faktor kan vara kravet från deras föräldrar och 
släktingar.  
 
En annan kvalitativ uppföljningsstudie om ensamkommande barn gjordes i syfte att beskriva 
hur ensamkommande unga vuxna flyktingar upplevde sin egen livssituation och 
välbefinnande sju år efter det att de hade fått permanent uppehållstillstånd. I studien framgår 
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det att de flesta av unga vuxna uttryckte förnöjsamhet med sina liv och börjat etablerat sig 
samt likaså uttrycktes missnöje med det nya landet i form av ensamhet, begränsad socialt liv 
utanför arbetskollegorna, nätverk och socialt stöd (Wallin & Ahlström, 2005). Vidare i en 
annan avhandling om ensamkommande barns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i 
Sverige som utfördes av Hessle (2009) vid Stockholms universitet. Studiens syfte var att följa 
upp ensamkommande barnens livsvillkor och erfarenheter över tid och detta sträcker sig i 10 
årstid från tonår till vuxenålder. Avhandling bygger på 100 hälsointervjuer som genomfördes 
kort efter ensamkommande barnens ankomst till Sverige under åren 1996-1997. Studien 
visade att deltagarna efter att ha fått permanent uppehållstillstånd efter dryga tio år efter de 
anlände till Sverige och efter en del hinder och bakslag jobbat sig till en bra livssituation som 
unga vuxna. Det visade det sig även att deltagarna inte var ensamma, trots att de kom 
ensamma. Studien visar att majoritet av barnen hade släktingar i Sverige, som underlättade 
deras socialisation och etableringen i det nya landet, medan de övriga barnen som inte hade 
släktingar sökte personligen upp personer i sina transnationella nätverk för att underlätta deras 
socialisation och bosättningen i Sverige. Vidare konstateras i studien, deltagarnas väg till att 
etablera sig som vuxna i Sverige präglas av specifika utmaningar, risker såväl som 
möjligheter i processen från hemlandet tills de anländer i Sverige (Hessle, 2009). 

5. Empiriredovisning 
De fyra intervjupersonerna har alla kommit som ensamkommande flyktingbarn och för vissa 
var asylprocessen lång och plågsam och för vissa kortare. I studien har intervjupersonerna 
blivit tilldelade fingerade namn. Alla intervjupersoner är från Somalia och alla kommer ifrån 
en stor syskonskara med minst sex syskon. Kerim och Abbas är näst äldst, Hamid är 
mellanbarn och Hakim är näst yngst i syskonskaran.  
 
I analysarbetet trädde temat Från bakslag till framgång fram, som består av fyra kategorier. 
Empirin kommer att presenteras utifrån dessa kategorier som är följande; levnadssituation, 
förhoppningar om tillgångar, familjerelation och självförverkligandet. Kategorin 
levnadsförhållanden består av två underkategorier som är levnadsförhållanden innan flykten 
och levnadsförhållanden idag. Kategorierna presenteras i samma ordning som ovan. 

5.1. Levnadsförhållanden 

Levnadsförhållanden innan flykten  
I intervjuerna framträder en bild av ett land där infrastrukturen är skadad och förstörd, ett 
fattigt land till följd av inbördeskrig där intervjupersonernas uppväxt var kantad av en otrygg 
miljö på grund av krig och avsaknad av politisk stabilitet, socioekonomiska begränsningar 
och långvariga svårigheter i landet. Detta har inneburit stora konsekvenser för den enskilde, 
över en miljon människor bor som internflykting i landet idag och ytterligare ett stort antal 
människor har lämnat landet för att hitta tryggare miljö. Under intervjun framgick det att tre 
av fyra intervjupersoner har förlorat sin far men även syskon under sin uppväxt i Somalia. 
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Känslan av osäkerhet och rädslan hos dem och deras föräldrars var faktum där de aldrig 
kunde ana vad som skulle ske. Intervjuperson Hakim beskrev det på följande sätt: 
 

När vi bodde i Somalia så har det varit inbördeskrig som har drabbat skolor, studera 
och gjorde det väckte rädsla i människor så man vågade inte riktigt skicka barnen till 
skolorna det kan smälla eller vad som helst under skoltiden. 
 

Som följd av denna rädsla och oro berättar Hakim att han blev undervisad i hemmet av sin 
mor när hon kom hem från arbetet. Bland de övriga intervjupersoner hade endast Hamid 
avslutat sina gymnasiestudier som han läste i ett grannland innan hans flykt till Sverige. 
Hamids gymnasieutbildning möjliggjordes i då han och hans familj hade flytt tillsammans 
från Somalia med dess oroligheter om att leva tillsammans i en säkrare miljö. 
 
Abbas hade påbörjat sina gymnasiestudier men under sitt första år blivit tillsagd av sin far att 
avbryta sina studier mot sin vilja för att sedan börja arbeta illegalt i ett grannland. Efter två års 
arbete i grannlandet skickades han tillbaka till Somalia och kände inte igen landet han hade 
återvänt till. Som följd av det han ser och upplever, bestämmer han sig på eget bevåg att fly 
från landet i en önskan om ett bättre liv, att få leva i fred och komma i säkerhet. Med egna 
ekonomiska besparingar och ett visst stöd från familjen lyckades han ta sig till Europa. Abbas 
beskriver sin upplevelse av återvändandet till Somalia på följande sätt; 
 

Det var mycket krig, Det var de här terroristerna som heter "Al-shabaab" den 
islamiska staten. Då var det mycket krig, och det var första gången jag kom och jag 
kände inte igen mig och det var väldigt jobbigt. Men man hör på ljudet, vapen och 
folk...  

 
Hakim berättar om sin övertygelse om att om han inte hade kommit till Sverige så skulle han 
ha levt kvar i oroligheterna - och troligtvis blivit rekryterad till en av rebellgrupperna. 
Konsekvenserna av detta kunde ha lett till att Hakim vara en del av det som skapar 
oroligheterna i landet om han fortfarande var kvar i livet. Han visar en stor tacksamhet till sin 
mor som valde och kunde skicka honom till Sverige för en möjlighet till ett bättre liv. Utan 
hennes motivation och drivkraft skulle han fått stanna kvar bland oroligheterna, vilket 
framgår i Hakims resonemang i följande citat;  
 

Om mamma inte skickade hit mig när hon var yngre trots alla omständigheter hade 
jag varit en av rebellerna som finns fortfarande i Somalia. Det var bra insats av 
henne.  

 
Hamid berättar om att till följd av den osäkra miljön som de befanns sig i och som tonåring 
tänker man inte sig för, vad ens beslut kan få för konsekvenser. Felaktigt beslut i denna miljö 
kunde medföra till större negativa konsekvenser att exempelvis bli indragen i fel umgänge, 
eller bli en av rebellerna, då han även var åtråvärd som ung man. Detta oroade hans mor som 
ledde till att hon bestämde sig att skicka iväg honom till någon bättre och en tryggare miljö. 
Detta fångas upp i följande citat; 
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Det var ju ganska osäker situation jag var ju ung kille också, man kan göra dumma 
saker då och då och - de sa nej, det är bättre att du far nu och skaffa bättre liv. 
(Hamid citerar modern) 

 
Kerim och Hamid berättade att de själva inte var delaktiga i besluten inför deras flykt, medan 
Hakim berättade att han var lite delaktig i beslutet inför flykten. Gemensamt för dessa tre 
personer var att det var deras mödrar som var den drivande kraften i beslutstagandet och i det 
praktiska inför deras flykt. Detta återfinns i nedanstående citat; 
 

Det ju framför allt mamma som inte ville att vi skulle vara kvar i landet då det har 
varit krig, hon var rädd för vår skull (Tystnad). För att vi inte skulle växa upp i krig 
och elände, hon gjorde det inte för att hon tyckte att det var bra att vi fick flytta” Eller 
“bort från landet, så länge det inte var lika kaos som i Somalia. (Hakim) 
Jag vill utbilda mig, skaffa familj, fru och barn och resa om det är möjligt 

 
Hamid och Hakim beskriver deras mödrars önskan om ett bättre liv för dem, att de skulle 
befinna sig på en plats av säkerhet, en tryggare miljö att växa upp och leva i fred. Detta var 
det enda möjligheten till trygghet som mödrarna såg att de kunde ge till sina barn, då genom 
att skicka de iväg till Europa. 

Levnadsförhållanden idag 

Samtliga intervjupersoner berättar att genom att de fick möjligheten att lämna Somalia och ta 
sig till Europa och i synnerhet till Sverige och få permanenta uppehållstillstånd (PUT). De 
alla fått möjligheten att leva i fred, fått växa upp och leva i en säker och trygg miljö där de har 
frihet i sina liv. Samtliga beskriver en stor tacksamhet och glädje över att de har det i sina liv. 
Trots att säkerhet och frihet inte var deras egna första primära tankar och förhoppningar när 
de först kom till Sverige så har det med tiden blivit en av de viktigaste aspekterna i sina liv. 
Det framkom också uppskattningen av valmöjligheterna i sina liv som de beskriver, 
möjligheten att välja fritt bland utbildningar och yrken utifrån vad de själva tycker är 
intressant och skulle vilja arbeta inom. Trots uppskattningen av valmöjligheterna och 
valfriheten har det varit en kamp för dem alla, att vara tvungna att börja om från noll och 
arbetat sig upp sig upp. Där det funnits en stor okunskap om vilket språk som talades, hur 
saker fungerade i landet, att gå i skolan från högstadienivå till att gå klart gymnasiet, eller tex 
i Hamids fall var tvungen att gå om gymnasiet, är något som dem alla fått arbetat sig igenom. 
Vidare framgår det i materialet att samtliga har en god grund att stå på och bygga vidare mot 
deras framtidsdrömmar. Citatet nedan, av Kerim, visar tydligt på detta. 
 

Jag vill utbilda mig, skaffa familj, fru och barn och resa om det är möjligt. 
 
 Alla medverkande är idag verksamma inom offentliga och respektive privata sektorn, tre 
jobbar inom offentlig sektor med människovårdande verksamheter medan varav en jobbar 
som yrkeschaufför.  
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5.2 Förhoppningar om tillgångar 
En tydlig bild av okunskap om Europa påvisats hos tre av ungdomarna och deras familj innan 
deras flykt från hemlandet. Tron att engelska var det universella och rådande språk i hela 
Europa, att Europa är ett enda stort land och att det finns enorma rikedomar att direkt kunna ta 
del av var bland de orimliga förhoppningar och ovissheten som framkom i studien. Det fanns 
storslagna förväntningar hos ungdomarna att direkt kunna arbeta och försörja familjen det 
uttrycks som det primära målet för dem alla. Detta beskriver Kerim på följande sätt. 
 

Jag hade förväntningen om att jag kommer ha pengar när jag kommer dit och jag 
kommer försörja min familj typ 100 % och jag kommer köpa hus, jag hade ju de där 
tankarna men när jag kom hit och såg verkligheten var det inte så. 
 

De kom till en verklighet som inte alls stämde överens med deras och familjens förväntningar 
och förhoppningar om ekonomiska resurser och möjligheter. Istället skulle ungdomarna gå i 
skolan, lära sig ett främmande språket. Att dessutom leva med väldigt små ekonomiska 
resurser när de förväntat sig “guld och gröna ängar” och arbeta direkt, utan hamnar istället i 
en beroendeställning till samhället upplevs som en tung utmaning. De kände sig väldigt 
begränsade i sitt handlingsutrymme och valmöjligheter under denna period.  
 
Till följd av denna stora kontrast mellan verkligheten de kom till och förhoppningar och 
förväntningar som fanns hos dem och deras föräldrar ledet det till att, i sin kontakt med sina 
familjer lyckades de inte sammanfläta sin verklighet och familjens förväntningar som fanns 
på dem och landet (Sverige). Detta ledde till att ungdomarna kom i kläm mellan dessa två 
verklighetsuppfattningar och en känsla av maktlöshet och hopplöshet skapades hos tre av 
dem. Familjen kunde varken tro eller ta till sig det ungdomarna berättade för dem, till följd av 
att kontrasten mellan deras bild av Europa och det som berättades för dem var inte 
samstämmiga. Detta ledde till att ungdomarna förlorade sin trovärdighet och tillit i sina 
familjers ögon, där de uppfattades som illojala och falska. Familjerna upplevde att 
ungdomarna ljög för dem, dels berodde detta på att det var en liten mängd pengar som 
skickades hem eller ingen alls och kontakten försämrades och som i Abbas fall försvann den 
totalt under två års tid. Ungdomarna beskriver vidare hur de upplevde att de inte kunde vara 
helt ärliga med sina familjer till följd av den stora kontrasten av Europa och förväntningarna 
som fanns och deras verklighet. Detta var till följd av att familjen inte kunde ta till sig det 
ungdomarna berättade för dem och samtidigt ville inte ungdomarna göra föräldrarna besvikna. 
I följande citat återspeglas en av intervjupersonens upplevelse vid tid då han var asylsökande. 
 

Det var jag som hade jobbigaste situationen. Det var jag som, men dem. jag glömde 
mig själv, att jag tänkte på dem. De ringde och frågade hur är det möjligt du är där i 
två år, du hjälper inte oss, du skickar aldrig någonting, du ringer aldrig oss. Det var 
jättejobbigt för att det spelade ingen roll vad man sa, att jag kunde inte hjälpa dem då 
jag inte hade några pengar, och fick avslag tre gånger. (Abbas) 
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När ungdomarna kom till insikt att de inte kunde uppnå dessa förväntningar av försörjning 
och ekonomiskt bistånd, beslutade ungdomarna trots påtryckningar att istället arbeta mot icke-
materiella mål, såsom; skolgång och språkkunskaper för att kunna uppnå dessa förväntningar 
i ett senare stadium.  
 
Hakim beskriver hur han under sin första tid i Sverige skickade hälften av sin veckopeng till 
sin mor, för att ge henne något tillbaka när hon hade offrat allt för honom. Modern hade sålt 
alla sina materiella tillgångar i hopp om att hon tillsammans med Hakim och hans yngre 
syskon skulle kunna fly tillsammans. När det visade sig att det inte räckte till för dem alla tre 
valde hon att stanna kvar och låta sina två barn åka istället. När hon hade offrat allt för hans 
och hans syskons skull var det en självklarhet för honom, då han hade mat på bordet tre 
gånger om dagen, tak över huvudet levde i trygghet och hade personal runt sig. Att sedan inte 
ge tillbaka till sin mor som inte hade kvar något var en orimlighet för honom. Hakim berättar 
vidare att det var svårare att inte skicka hem pengar än att skicka hem pengar. När han visste 
att mamman inte hade tak över huvudet eller mat på bordet. Det skulle väga för tungt på hans 
samvete om han inte gjorde det.  
 

Om jag inte skickat då har jag inget värde i livet liksom. jag har inget liksom, det är 
ba..., mitt liv i Sverige har inget värde, det var bättre att jag skulle kunna vara i 
Mogadishu och en bandidos, alltså, (Skrattar)..., förstår du hur jag tänker..., kriminell 
som inte har nåt att leva för hellre de än att veta att jag har tak över huvudet och 
personal dygnet runt som hjälper mig med det jag behöver. (Hakim) 

 
Det som exemplifieras genom det Abbas, Hakim och Kerim beskriver tydligt bilden av det 
ansvaret som samtliga deltagare kände inför sina familjer och främst allt för sina mödrar. 
Detta ansvar har funnits hos dem sedan de lämnade sina familjer och som de har burit med sig 
till det nya landet för att kunna hjälpa familjen i framtiden, framför allt kunna försörja 
familjen.  

5.3 Familjerelationer  
I kontakten med familjen upplevde tre av intervjupersonerna under sin ungdomstid att deras 
familjer inte var tillmötesgående i deras relationer utan att det fanns förväntningar att 
ungdomen skulle lyda och följa det familjen sa åt dem att göra, trots att familjen saknade 
förståelse för hur samhället fungerade i Sverige och därmed även hur ungdomens situation 
såg ut. Under denna period när de också hade inga eller väldigt små ekonomiska medel 
uttrycker deltagarna att kontakten med anhöriga som väldigt jobbig och tung. Till följd av att 
de inte kunde tillgodose förväntningar och behoven hos familjen i form av pengar, uttrycker 
deltagarna maktlöshet och hjälplöshet och frustration under denna period. Detta var något 
som förändrades med tiden, tilltron och ärlighet mellan barnen och sina familjer återskapades. 
Intervjupersonerna uttrycker att deras verklighetsbeskrivning fick förståelse och en acceptans 
med tiden hos familjen.  
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Det var ganska svårt, det var ju faktiskt ganska svårt. De liksom förstod inte från 
början, men alltså sen, förstod de liksom, nämen, jag sa ju, har jag så kan jag, har jag 
inte så kan jag inte, då förstod dem det. De trodde inte på mig från början till hundra 
procent. (Kerim) 

 
Kerim beskriver vidare att han upplever än idag stress i sin kontakt med familjen och 
anhöriga. Då det alltid frågas och kommenteras om hans studier, arbete, ekonomisk situation, 
upplever han detta som påtryckningar från sin familj. Där han upplever att han måste prestera 
inom dessa områden och att han inte uppnår deras förväntningar. Detta framkommer även i 
olika mån hos de övriga trots att de inte alltid är uttalat från föräldrarnas eller familjens sida.  
Hakim beskriver istället en motsatt bild i jämförelse med de andra deltagarna, nämligen att 
han aldrig upplevt att det funnits krav eller förväntningar på sig från sin familj i Somalia. 
Modern primära önskan var att han skulle få ett bra liv och växa upp i trygghet. När han 
reflekterar tillbaka idag uttrycker han att det funnits krav och förväntningar på honom, men 
det har aldrig handlat om det materiella. Det handlade snarare om att åstadkomma det icke 
materiella, såsom starta om på nytt genom att “lämna det gamla bakom sig”. Utvecklas som 
individ och bli den bästa versionen av dig själv. Hakim känner att han måste betala tillbaka 
modern för allt hon var tvungen att allt offra för hans skull. Då hon var tvungen att sälja allt 
familjen ägde, huset, hennes smycken mm, för att få råd att skicka iväg honom och han yngre 
bror och samtidigt välja att stanna kvar själv när pengarna inte räckte till för att hon också 
skulle följa med sina söner.  
 

Lev ditt liv och väx upp som du vill men liksom gör (kort tystnad) det du ska, gör din 
plikt. Det var det. (Hakim citerar mamma) 

 
Det fanns en tydlig röd tråd genom allas intervjuer att dem känner ett stort moraliskt ansvar 
för sina mödrar om hennes välbefinnande och försörjning. De ser det som en självklarhet att 
försörja sin mor så långt det är möjligt att bistå henne. Som de säger att de bara har en 
mamma och hon är den enda föräldern som de har kvar, och de flesta uttrycker utan henne 
skulle de inte vara där de idag.  
 
Hos deltagarna kommer det även fram ett behov att bli bekräftade av sina familjer, över deras 
val och deras prestationer i livet och att familjen ska vara stolta över dem. De känner att det 
de gör är inte tillräckligt, att de behöver göra än mer trots att modern har utryck stolthet över 
sonen. Deltagarna har förmedlat till den övriga familjen att de varken ska eller kan förvänta 
sig att de kan försörja dem, utan att intervjupersonerna uttryckt att de kan finnas som stöd och 
hjälp. När de har sparat ihop eller har jobbat lite extra och därmed har lite extra pengar som 
de kan skicka hem. De har alla klargjort med sina familjer att de har sina egna liv, utgifter och 
ansvar här i Sverige som de måste ta hand om först innan de kan bistå dem. Genom att sätta 
upp gränser till sina familjer om vad de faktiskt kan göra för dem har det även hjälp dem att 
kunna stå emot påtryckningar från familjemedlemmar. Abbas beskrev att han numera struntar 
i när hans yngre bror ringer och skriker på honom för att han vill ha pengar, eftersom att han 
har vetskap om att hans mor brukar ge en del till honom. 
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Ja, mamma mest. Och min yngre bror, han ringer och skriker och vill ha pengar men 
jag brukar inte bryr om så mycket om honom. Han får ju lite pengar från mamma 
också då och då, om jag har några (pengar) eller kanske har jobbat extra mycket så 
brukar jag skicka pengar hemma. (Abbas) 

 
Det uttrycks en process, en mognadsprocess där de till sist vågade och kunde prioritera sig 
själva först och insikten att inte kunna vara familjens “räddare” som familjen kanske 
förväntade att man skulle vara. 

5.4 Självförverkligandet  
Det som är gemensamt för alla fyra är att de har ett optimistiskt förhållningssätt som de 
uttryckte fungerade som en drivkraft i både ljusa och mörka dagar. Även när det var mörkast 
för en av deltagarna mellan hans PUT avslag, satt han i biblioteket och pluggade svenska på 
egen hand även när chansen att få stanna i Sverige var väldigt låg på grund av 
Dublinfördraget då han först vistades i ett annat europeiskt land. Trots den mentalt 
ansträngande omständigheten och påtryckningar från familjen under deras första tid i Sverige 
så började alla studera språket och slutförde sina grundskole- samt gymnasieutbildningar. 
Abbas beskriver läget då som följande; 
 

Jag hade för mig att jag skulle få men jag visste det att jag inte skulle få. För den 
bilden jag hade med Dublin, så 99 % jag skulle inte få. Men jag var ändå lite positivt 
på det, med den tanken kunde jag leva och ha energi att plugga svenska själv i 
biblioteket och läsa men till slut fick jag det. 

 
Deltagarna strävar idag att uppfylla sina egna uppsatta mål och förhoppningar om utbildning 
och yrkesmässigt i sina liv. Vikten läggs mot att bygga ett ännu bättre liv för dem själva i 
Sverige och sedan för att hjälpa familjen. Önskan och motivationen att vara självständig och 
oberoende, att vara en hederlig medborgare och göra rätt för sig är en stark drivkraft hos 
samtliga. Kerim och Abbas arbetar mot att studera vidare på universitet, Hakim strävar att 
studera vidare på yrkeshögskola efter han varit yrkesverksam i många år inom 
människovårdande verksamhet. Hamid är inte intresserad av mer studier eftersom han var 
tvungen att gå gymnasiet två gånger, utan känner sig mer intresserad att utvecklas 
professionellt i sitt yrke, och starta eget i framtiden.  
 

Jag ville bara bli självständig, inte behöva… jag ville inte behöva luta mot någon 
annan. Som kommunen eller arbetsförmedlingen eller sånt. Att vara självständigt och 
kunna bestämma över mig själv. När jag vill plugga och kan plugga och jobba när jag 
vill med tanken på livet, för jag jobbade som barn förut. (Abbas) 

 
Under sin tid i Sverige förändrades deras syn att allt inte kretsar kring familjen i Afrika, utan 
att också kasta av sig det huvudsakliga familjeansvaret och att inte längre styras och 
kontrolleras av anhöriga och familjen. Deltagarna uttrycker att de var tvungna att markera mot 
sina familjer och anhöriga att de har ett eget liv här i Sverige med egna viljor och önskemål. 
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Markeringar handlar inte enbart om ekonomiska förväntningar utan även på ett personligt 
plan. Deltagarna uttrycker idag att de är autonoma och självständiga individer jämfört med 
tidigare, att idag kan de vända sig till familjen för att diskutera, eller be om råd och stöd men 
beslutet ligger alltid nu hos dem själva. De har insett att de måste prioritera sig själva först 
och tex den nya familjen i Sverige, då dem själva är värda ett gott liv i Sverige. Alla 
medverkande understryker att dessa gränsdragningar inte inkluderar deras mödrar utan är 
riktat mot de övriga familjemedlemmarna.  

6. Analys  
I detta kapitel vävs det ovan redovisade empirin med teori och tidigare forskning samman. 
Genom att sammanföra empirin med teori och forskning, analyseras och tolkas det för att 
komma fram till ytterligare en förståelse för intervjupersonernas berättelser. Presentationen är 
strukturerad på samma sätt som föregående kapitel, dvs. levnadsförhållanden innan flykten 
och idag, framgångar om tillgångar, familjerelationer och självförverkligande. Denna 
ordning var naturlig att strukturera upp som sådan då kategorierna uppkom i denna ordning 
och att berättelsernas början utspelar sig i hemlandet och slutar i Sverige, en början och ett 
slut.  

6.1 Levnadsförhållanden  

Levnadsförhållanden innan flykten  
Enligt Rousseou et al (1998) får ungdomarna en möjlighet till en högre status om resan lyckas 
men även att de inleder en process av vuxenskap, får ny kunskap och får en bättre ekonomisk 
situation. I vår studie visade det sig att i dessa fall fick ske genom flykt till följd av oroligheter 
i landet och familjens egna förhoppningar om en bättre ekonomisk situation för dem. 
En statusskillnad uppstår familjer i hemlandet i form av att de ekonomiska möjligheterna att 
skicka iväg sina söner från oroligheterna i landet och mot de nya förväntningar som fanns i 
Europa, differentierar sig familjerna och sönerna från andra familjer i samma situation som är 
utan denna möjlighet och statusrelationen skiljer sig då mellan dessa familjer (Lange & 
Westin,1981). 

Levnadsförhållanden idag 

Ungdomen i Sverige gör rätt för sig, genom att sätta sig i skolbänken och studera språket i 
hopp om att någon gång kunna bidra med för sörjandet i hemlandet. Denna ansträngning får 
ingen uppskattning från familjens sida då dem förväntade sig pengar, detta enligt Siegrist 
(2012) utgör en obalans hos individen. Det vill säga att när det är en hög ansträngning och lite 
belöning uppkommer obalans. denna obalans kommer sig bäst i uttryck från det Abbas sa att 
han “tänkte bara på familjen” hur dem hade det, att uppnå det familjen ville och i processen 
glömde han bort sig själv. Vidare framgår obalansen även hos Hakim, i sitt sätt med 
hanterande av veckopeng, men främst när han talar om att göra sin mamma stolt. Även när 
hon berättar att hon är stolt över det han har åstadkommit idag personligt och materiellt så kan 
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han inte riktigt ta tills sig det utan är alltid i sträva efter mot nya höjder och på så sätt göra 
mamman än stoltare. Individer med överengagemang och behov av positiv- feedback riskerar 
att löpa större hälsorisker (Siegrist, 2012). Detta skulle kunna tyda på att ungdomarna riskerar 
att fara illa då det eftersom framgår i studiens resultat, att ungdomarna är övermotiverade att 
sträva framåt vad det än krävs. Övermotivationen kommer från den yttre drivkraften och 
delvis från inre. Strävan hos alla medverkanden är att bl.a. att göra mamma stolt och även 
kunna bistå övriga familjemedlemmar med ekonomin. En anledning till det kan vara att 
ungdomarna genom sina överengagemang och överprestation vill åstadkomma den positiva 
feedbacken genom att förverkliga förväntningar som finns.  

6.2 Förhoppningar om tillgångar 
Att ta sig till Europa ansågs bära med sig stora belöningar och förväntningarna var skyhöga 
på ungdomarna. Med dessa förväntningar och belöningar som väntade på ungdomarna kan 
förstås utifrån Siegrist (2012) termer av, inre och yttre drivkraft. Att ta del av rikedomarna för 
sin egen och familjen skull, som framgår i studien att exempelvis köpa hus, försörja dem alla 
på egen hand då ungdomarna har uppfostrats utifrån en gruppcentrerad samhällssyn (Al-
baldawi, Sjöström, 2003) där gruppens välbefinnande prioriteras före individens. Istället fick 
de möta en verklighet som var långt ifrån deras och familjens förväntningar. Detta skapade en 
situation där ungdomarna inte kunde tillgodose förväntningar som fanns, till följd av denna 
situation hade ungdomarna inget eller ett väldigt litet handlingsutrymme (Karasek, 1990) för 
att kunna motsvara förväntningarna. När familjens förväntningar inte besvaras och en 
försämrad kommunikation uppstod mellan parterna och effekten blev att det skapades krav att 
förväntningarna skulle uppnås. Detta ledde till att förtroendet mellan parterna försämrats som 
i sin tur till att ungdomen förlorade sitt emotionella stöd och var därmed utlämnad och 
tvungen att hantera allting på egen hand. Enligt Larocoo et al. (1980) är det emotionella stödet 
viktigt för att kunna hantera arbetsrelaterad stress. I ungdomens fall var det att uppnå 
familjens förväntningar som fanns på dem och samtidigt vara tvungna att starta om sina liv 
från noll. Emotionella stödet är en komponent som ungdomen har missat under en period när 
de behövde det i sina liv för att underlätta processen att starta om på nytt, som i sig är väldigt 
svår utan att ha en massa förväntningar och press på sig samtidigt. 

6.3 Familjerelationer 
I Kerim berättelse framgår en tydlig bild hur kontakten med familjen och anhöriga har varit 
stressrelaterad. Detta berodde främst på att hans kontakt med dem medfört krav som han inte 
kunde möta eller förverkliga, då han saknar besluts- och handlingsutrymme för att motsvara 
dessa yttre krav som även finns hos dem andra. Detta kan förstås med Karaseks (1990) krav- 
och kontrollmodell som åskådliggör och analyserar relationen mellan yttre krav och 
möjligheten att påverka en situation. I Kerims fall handlade också om att avsaknad av kontroll 
som finns i ens handlingsutrymme för de yttre kraven upplever han än idag kontakten som 
orsak till stressen. Ytterligare en annan stressfaktor är så kallade avsaknad av informellt stöd 
som enligt Larocoo et al. (1980) utgör information, råd och direktiv, vilket i Kerims fall har 
varit att han endast tagit emot direktiv, det vill säga order från anhöriga. När Kerim i själva 
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verket behövde råd och motiverande samt energigivande ord i sin ensamhet i sina tankar, 
kring dessa förväntningar och krav (direktiv).   
 
Om vi går tillbaka till situationen när ungdomarnas relation och kommunikation försämrades 
till följd av svikna förväntningar efter deras avresa till Europa så uppstår svagare samhörighet 
inom “ingruppen” dvs mellan familjen och ungdomen. Den tidigare gemensamma nämnaren 
för deras migration, i form av en framtida materiell välgång börjas ifrågasätts samtidigt som 
”ingruppen” förlorar mark gentemot andra grupper i statusrelationen, något som Lange & 
Westin (1981) har diskuterat. Ungdomen ses som orsaken till detta materiella misslyckande 
och utifrån Rousseau et al (1998) slutsatser så skadas därmed även det sociala anseendet, då 
det är personen och inte situationen som är orsaken. 

 Till följd av detta misslyckande sker förändringar för ungdomen och för familjen från att ha 
varit i “ingruppen” till ”utgruppen” när familjen inte får ta del av Europas rikedomar som 
förväntades ske, grupptillhörighet förändrades och dess status gentemot andra grupper. Denna 
förändring av grupptillhörighet och statusrelation innebar från att tidigare ta del av positiva nu 
istället gick negativa bidrag till sociala identiteten. (Lange & Westin,1981). Studien visar 
tydligt det motstånd som ungdomarna fick möta när de upprepade gånger försökte förklara sin 
verklighet i sina familjer genom att vara ärlig och stå fast vid det som de berättade för dem. 
Samtidigt under denna process tar ungdomarna steget in mot nya grupper i Sverige, där de 
genom exempelvis sina studier strävar efter att kunna upprätta och bibehålla positiva bidrag 
till sin självbild. 

Vår studie visar att över tid skapades en förståelse och acceptans hos ungdomarnas familjer 
och för den berättade verkligheten. Inställningen förändrades i deras familjer genom att de 
insåg att ungdomen faktiskt hade åstadkommit saker på alla andra plan i form av 
grundläggande behov, trygghet, frihet, personlig mognad, integrerad i samhället och 
grundläggande utbildning samt möjlighet till vidareutbildning. Denna förändring kan förstås 
utifrån att det inte längre ses som ett misslyckade, förändras deras gruppsamhörighet från 
”utgruppen” till ”ingruppen” återigen och därmed får de även positiva bidrag till sin självbild 
(Lange & Westin, 1981). Vervliet,Vanobbergen & Broekaert (2015) visar i sin studie att 
ungdomarna ses som överhuvudet i familjen, när fadern saknas och därmed ansvariga för 
familjens försörjning. Med inställningsförändringen till sina söner att vidareutbilda skulle 
kunna ses som ett långsiktig plan eller vetskapen om att högre utbildning i längden skulle 
kunna ge ökade möjligheter av materiell välgång som de sedan skulle kunna som Carling 
(2008) visar genom ta del av remittering. 
 

6.4 Självförverkligandet 

Ungdomens egna inställning angående deras ansvar och familjens förväntningar om 
fullständig försörjning, förändrades och de fick insikten att sätta gränser mot familjen av vad 
de faktiskt kan uppnå och i vilken grad de egentligen kan bistå familjen ekonomiskt. 
Ungdomen uttrycker att de ville ha en ömsesidighet i hjälpandet ska byggas på en frivillig 
grund istället för krav och måsten samt emotionellt stöd önskas från familjens sida. Detta 
skulle man kunna förstå utifrån Larocoo et al. (1980) och Siegrist (2012) stressteori. Trots 
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denna gränsdragning mot familjen om vad som är möjligt eller inte, känner de alla ett 
moraliskt ansvar att försörja deras mödrar. Vilket kan ses som en förklaring till det Carling 
(2008) funnit att mödrar och kvinnor oftare är mottagare av remittering. Genom att göra 
gränsdragningen mot familjen av vad som är möjligt eller ej, skalar dem bort orimliga krav. I 
Karaseks (1990) termer så kan detta förstås på så sätt att de har skapas en jämnare balans 
mellan krav, förväntningar och deras handlingsutrymme för att kunna möta dem. Detta skapar 
en “avspänd” miljö och mycket handlingsutrymme, en flexibilitet för att kunna utföra och 
möta dem ömsesidiga förväntningarna. De agera utifrån sin egen förmåga och möjlighet att på 
så sätt långsiktigt uppfylla sina egna och omgivningens förväntning.  

7. Slutsats 
Innan analysen summeras och ger en mer påtaglig bild av vad vi har kommit fram till i 
studien vill betonas att deltagarnas unika personlighetskaraktär, deras utsatthet av krav och 
förväntningar skiljer sig åt och deras upplevelser av detta är likaså individuella och 
mångahanda, beroende på hur många som förväntar sig bli försörjd av ungdomarna. Mot 
bakgrund av detta sammanföras deras upplevelser av krav och förväntningar i detta 
slutsatsavsnitt.  
 
Alla deltagare i studien levde i ensamhet och förtvivlan innan de fick permanent 
uppehållstillstånd. Särskilt i Abbas fall, som levde en lång tid av utanförskap, där  
exempelvis, skolgång och ekonomisk ersättning saknades. Intervjupersonernas berättelser 
inrymmer avsaknad av tillit och trovärdighet från familjen, hopplöshet, maktlöshet och 
uppgivenhet detta ledde till att de glömde sig själva och endast tänkte på sina familjer. Trots 
dem spretiga känslor under asylprocessen och även efter asylprocessen genomsyras 
berättelserna rent av optimism och oerhört tålamod. De levde med tanken på att de en gång 
kan bli autonoma individer med förmågan att försörja sina familjer. Av de samtliga så befann 
sig Abbas i en värre sits än de övriga. I hans utanförskap levde han med orealistiska tankar 
och optimism i hopp om att få stanna i Sverige trots att chansen att få stanna i landet var 
väldigt minimal. 
 
Deras berättelser bär på negativa och positiva upplevelser, där de positiva upplevelserna 
handlade om de fysiska behoven, att de bl.a. hade kommit till tryggheten och säkerheten som 
också medförde möjligheter i det nya landet, medan de negativa upplevelserna speglades av 
en osäkerhet, ovisshet, hopplöshet, maktlöshet och uppgivenhet. Samtliga berättar också att 
kraven och förväntningarna har varit i viss utsträckning en drivkraft vilket bidrog att de måste 
kämpa och sträva framåt. Efter en längre vistelsetid i Sverige var de tvungna att balansera 
kraven och förväntningarna från anhöriga med livet här. De blev småningom tvungna till att 
våga säga ifrån och en gränsdragning upprättas för att hantera kraven, vilket gav en positiv 
effekt i de nu unga vuxnas vardag. 
 
Studiens syfte var att beskriva och förstå hur före detta ensamkommande flyktingbarn, nu 
unga vuxna upplever och hanterar ansvarstagande vid tidig ålder. Studie visar på hur dem 
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upplever och hanterar dessa påtryckningar, krav och förväntningar som kommer från 
familjemedlemmar som bor krav i det hemlandet. 

8. Diskussion 
Vi känner att vi inte kom helt i mål med vår frågeställning om deltagarnas hantering av krav i 
sin vardag. I studien har indikationer framkommit hur de har bemött och hanterat familjens 
krav. Det saknas dock mer konkret vad som gjordes, exempelvis tillvägagångssätt och dess 
effekt. Det har även framkommit att ungdomarna gjort en gränsdragning mot familjen såsom 
att våga säga ifrån. På så sätt kan man se ett tecken på att de skaffat sig ett verktyg för att 
skapa en hanterlig vardag åt sig själva. 
 
Även om studien visat på goda indikationer på hur före detta somaliska ensamkommande 
flyktingbarn upplever och hanterar deras påtryckningar, krav och förväntningar som kommer 
från familjemedlemmar i Somalia, så är studiens resultat icke-generaliserbar. Detta till följd 
av att urvalet dels inte är representativt för hela populationen och dels att urvalet bygger på ett 
icke-sannolikhetsurval. Konsekvenserna blir att resultatet inte kan generaliseras till alla 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Det har skilt sig ganska mycket mellan förväntningar som har funnits bland deltagarna om 
exempelvis försörjning, rikedomar och familjens mål för ungdomen. Detta tros ha att göra 
med att deltagarna som är äldre i syskonskaran, att deras familjer är mer beroende av 
ungdomarnas möjligheter att bistå med ekonomiskt stöd. Stora förväntningar byggdes upp där 
behov av ekonomiska resurser för att skapa ett bättre liv för hela familjen skapades. Vi tror att 
deltagarnas plats i syskonskaran kan vara av vikt i vilka förväntningar som placerats på dem 
från sina familjer där det är mer naturligt att som äldst i syskonskara få ta ett större ansvar i 
familjen under sin uppväxt. För Hakim, som var näst yngst av alla syskon och där det redan 
fanns ett uppbyggt nätverk för att stödja och hjälpa till ekonomiskt, behövde han inte kliva in 
och fylla ett vakuum av frånvarande far eller äldre syskon.  
 
Ytterligare fördjupade frågor kring familjesituationen borde ha ställts som föräldrarnas 
utbildning och yrken, deras förmåga och möjligheter att försörja sina familjer. Inga av dessa 
frågor ställdes, något som hade varit bra att fånga upp. Här saknades en nyfikenhet på 
respondenternas bakgrund i ett större perspektiv. Ett tydligt exempel på detta är när Hakim 
berättade att hans moder utbildade honom på egen hand efter hennes arbetsdag. Detta skedde 
med anledning av riskerna att vistas ute i skolmiljö under kriget och av att många skolor blev 
förstörda. Här borde vi ha ställt följdfrågor för att kunna se om förväntningarna och kraven 
som funnits på deltagarna vara kopplade till föräldrarnas yrkes- och utbildningsnivå. Med mer 
information om dessa områden skulle det getts en ytterligare dimension till anledningen av 
konstruerande av familjens förväntningar och krav på ungdomarna när de flyr till Europa. En 
brist i intervjuguiden är att det inte funnits en tidsaspekt i åtanke när den utformandes, vilket 
vi märkte då det har försvårat användandet av begreppen ungdom och unga vuxna gällande 
presentation av resultatet och analys då det mycket av berättelserna är tidsobestämda. 
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Genom intervjuerna har det framkommit en tudelad bild av hur “eventuella krav” har påverkat 
dem. Familjens förväntningar och krav har åt ena sidan inneburit en drivkraft att sträva framåt 
mot mål, som att försörja familjen, utbilda sig och skaffa ett yrke samt framtida planerade 
utbildningar. Å andra sidan upplevs dessa som måsten och stora prestationskrav som väldigt 
jobbiga och stressrelaterade. Produkten av detta blev att de nu unga vuxna pressade sig själva 
väldigt hårt för att försöka matcha förväntningar och kraven. Att uppnå prestationer har blivit 
ett sätt att få positiv feedback eller bekräftelse från sina familjer. De har svårt att ta emot och 
införliva feedbacken och bekräftelsen, även när familjen säger att de är stolta över dem. 
Därför uppfattade vi detta som delvis en begränsning till de unga vuxna att bara leva sina 
egna liv.   
 
När en familjs välmående och välbefinnande är beroende av en individ från 
familjekonstellationen så skapar detta en känsla av ansvarskännande och individen. Denna 
medvetenhet om sitt ansvar leder till att individens välbefinnande i stor grad beror på 
familjens välbefinnande – för att kunna må bra själv så behöver den även se till att sina 
familjer mår bra. Samtidigt finns ett bakomliggande orsak: för att kunna ge omsorg till någon 
annan måste man själv ha mottagit det själv i ett tidigare stadium. (Henriksen & Vetlesen, 
2009). Detta syns i deras berättelse där mödrarna såg till att skicka iväg dem mot något bättre. 
De har nu hamnar i en situation där de känner att de behöver återgälda omsorgen och 
omtanken som har visats mot dem. Samtidigt är deras situation väldigt sårbar då deras egna 
välbefinnande är delvis beroende av familjens - detta syns tydligt i deras moraliska 
ansvarstagande för mödrarna men även i deras prestationer i att försöka uppnå familjens 
förväntningar och förhoppningar. Utöver ansvarstagandet som de känner gentemot sina 
familjer så finns även viljan att bli en integrerad del av det nya samhället som de kommit till, 
att vara en god människa och göra rätt för sig. De behöver börja bygga upp nya broar av 
beroende och omsorg i det nya samhället för att lägga en grund för sitt eget välbefinnande. 
Det är intressant att se under intervjuerna hur begreppet ansvarstagande för dem alltid handlar 
om vad de ska göra eller uppfylla gentemot andra – men det finns inga tankar gällande vad 
andra människor, exempelvis familjen, har för ansvar gentemot dem. 
 
En mycket viktig aspekt som vi vill belysa är att vi nu i efterhand har insett att vi borde ha 
förberett vart deltagarna kunde vända sig om de kände ett behov av stöd. Detta till följd då 
intervjuerna kunde skapa eller väcka ett obehag eller jobbiga känslor hos deltagarna om deras 
liv innan och under flykten men även deras första tid i Sverige (Nygren, 2012). Även om det 
inte är något som har yttrats för oss, kan behovet finnas. Vi var dock tydliga med att klargöra 
innan intervjun att de själva bestämmer hur ytligt eller djupt, hur mycket eller lite de vill dela 
med sig men även att de kan avstå att besvara frågor under intervjun. Detta gjordes i hopp om 
att undvika att väcka eller röra upp jobbiga minnen eller känslor, detta är dock inget som 
kunde uteslutas helt.  
 
Slutligen så efterlyser vi ytterligare forskning i detta ämne, mer om ensamkommande barns 
handlingsmönster för att kunna bemöta och hantera krav och förväntningar från familj, 
anhöriga och vad det nya samhället förväntar sig av ungdomarna. Som ytterligare upplaga till 



	   32	  

vidare forskning skulle det vara intressant att ta del av vilka förväntningar och krav som 
upplevs från det svenska samhället och hur ensamkommande barn bemöter dessa. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1.  

Föräldrar, visst är ni med! 

Vi Söker Kvotflyktingar Föräldrar till att delta i en kandidatuppsats på Socionomprogrammet, vid 
institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, som skrivs av studenterna, Sisay Berhanu 

Shifraw & Erik Elinge! 
 

Vi är två socionomstudenter som under höstterminen 2016 skriver kandidatuppsats vid institutionen 
för socialt arbete vid Umeå universitet. Kandidatuppsatsen skrivs under handledning av lektor Marek 
Perlinski  Fil. Dr. och som nu söker intervjupersoner till vår studie. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva och synliggöra föräldrars upplevelser av möjliggörande och delaktighet i flickors fritid hos 
kvotflyktingar. Vi söker familjer med kvotflyktingar bakgrund från Eritrea, Etiopien och Somalia, som 
har genomgått etableringsprocessen och där ni som föräldrar bor ihop med dottern som går i 
högstadiet. Ni som föräldrar har upp till gymnasieutbildning. 
 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras med er som föräldrapar där 
samma frågor ställs men att intervjun kommer att genomföras separat en och en. Intervjun beräknas ta 
90 min. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan kunna bearbetas, det inspelade materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att intervjun kommer att avidentifieras och att ni 
på så sätt är anonyma. Era kontaktuppgifter kommer enbart att hanteras av oss två studenter och era 
uppgifter kommer att förstöras vid studiens slut. När uppsatsen är slutförd har ni möjlighet att ta del av 
studien. 
 

Ditt deltagande i studien är frivillig och du har all rätt att avbryta när som helst utan att ange någon 
orsak. Skulle du i efterhand känna att du vill dra tillbaka din medverkan i studien kan du höra av dig 
till oss senast 15 november 2016. 
 

Är du intresserad att delta i vår studie? Ring oss, skicka sms eller e-post så kommer vi att kontakta 
dig per telefon för att komma överens om tid och plats för genomförandet av intervjun. 
Vi ser fram emot att få höra ifrån er! 

Med vänliga hälsningar,  
Sisay Berhanu Shifraw och Erik Elinge 
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Bilaga 2: 
 

Vi söker ensamkommande flyktingbarn till att delta i en kandidatuppsats på 
socionomprogrammet, vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, som 

skrivs av studenterna, Sisay Berhanu Shifraw & Erik Elinge! 
 
Vi är två socionomstudenter som under höstterminen 2016 arbetar med vår kandidatuppsats 
vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Kandidatuppsatsen skrivs under 
handledning av lektor Marek Perlinski  Fil. Dr. och som nu söker intervjupersoner till vår 
studie. Vi söker tidigare ensamkommande flyktingbarn med rötter i Eritrea, Etiopien och 
Somalia. Dig som vi söker är dig i åldrarna mellan 25-30 år och har bott i Sverige längre tid 
än 6 och mindre än 10 år 
 
Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras i samråd med dig där vi 
som intervjuare ställer några frågor och du svarar på frågorna så gott det går . Intervjun 
beräknas ta upp till 90 min. Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan kunna 
bearbetas, det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 
intervjun kommer att avidentifieras och att ni på så sätt är anonyma.  
 
Era kontaktuppgifter kommer enbart att hanteras av oss två studenter och era uppgifter 
kommer att förstöras vid studiens slut. När uppsatsen är slutförd har ni möjlighet att ta del av 
studien. 
Ditt deltagande i studien är frivillig och Du har all rätt att avbryta när som helst utan att ange 
någon orsak. Skulle du i efterhand känna att du vill dra tillbaka din medverkan i studien kan 
du höra av dig till oss senast lördagen den 5 november 2016. 
 
Är du intresserad att delta i vår studie? Ring oss, skicka sms eller e-post så kommer vi att 
kontakta dig per telefon för att komma överens om tid och plats för genomförandet av 
intervjun. 
 
Vi ser fram emot att få höra ifrån er! 

Med vänliga hälsningar, 
Sisay Berhanu Shifraw och Erik Elinge 
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Bilaga 3. 
 
Semistrukturerad intervjuguide 

• Vi börjar med ett par bakgrundsfrågor. 
Bakgrundsinformation:  
Kan du/ni börja berätta om dig själv? Vem är du 

• Ursprung/kommun/stad 
• Ålder 
• Kön 
• Vistelsetid i Sverige  
• Arbete/Studie 
• Familjekonstellation  
• Hur ser din relationsstatus ut? (gift, sambo, singel) 
• Beskriv din boendesituation? (Var? boendeform?) 
• Nu går vi vidare och fokuserar på situation i hemlandet 

Situationen i hemlandet 
Familjekonstellation/situation i hemlandet 

• Har du syskon, och vart i syskonskaran kommer du? 
• Är dina föräldrar i livet? 
• Hur gamla är dina föräldrar? 
• Hur ser deras livsstandard ut idag? Boendeform, ekonomi --> (fysiologisk 

/psykologisk) kapabla att försörja sig själva? 
Ankomst till Sverige 

• Vi byter ämne och ställer några frågor om ankomsten till Sverige. 
• Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
• Vilken kommun/ stadsdel kom du till? 
• Hur länge bodde du i den kommunen?  
• När bosätt du dig i Skellefteå kommun? 
• Vi fortsätter vidare och ställer några frågor om förväntningar och ansvar 

Förväntningar och ansvar 
• Vilka förhoppningar upplevde du att det fanns i samband med din flykt till Sverige 

från anhöriga? 
• Vilka förhoppningar hade du när du kom till Sverige? 
• Blev livet i Sverige som du hade förväntat dig att det skulle bli?  

• Vilka förväntningar upplevde du att det fanns på dig när du kom till Sverige från 
anhöriga? 

• Kan du berätta hur du blev påverkad av förväntningarna som fanns från 
anhöriga? 

• Hur hanterade du förväntningarna som anhöriga hade på dig? 
• Fanns det någon som du kunde vända dig till? 

• Kan du beskriva vilka förväntningar du upplever att det finns idag? 
• Hur hanterar du förväntningarna som finns idag? 
• Hur påverkas du av förväntningarna som finns idag? 

• Hur upplever du att dessa förväntningar skiljer sig åt? jämfört under tonårstiden. 
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• Kan du berätta om det finns förväntningar att du ska skicka pengar till anhöriga? 

• Hur upplever du dessa förväntningar?  
• Vad innebar dessa förväntningar i praktiken för dig? 

• Kan du berätta hur dessa förhoppningar och förväntningar haft för betydelse för dig i 
ditt liv? 

• Kan du beskriva positiva sidor av det? 
• Kan du beskriva negativa sidor av det? 

• Förväntningar, är det något som du har kunnat prata/diskutera om med dina anhöriga? 
• Kan du berätta om något sådant tillfälle? 

Framtid och framtidsvisioner  
• Hur tänker du kring din framtid? 
• Har du några mål? Hur tänker du nå dina mål? 
• Berätta möjligheter/hinder?  

Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 4: 
Information om antal transkriberade datamaterial och antal timmar per person. 

 
     

Intervjuperson/fiktiva 
namn 

Tid (exklusive ramar) Transkribering/ antal sidor 
  

Kerim 26 min  6 sidor 

Abbas 37 min  9 sidor 

Hamid 30 min 7 sidor 

Hakim 48 min   13 sidor 

Antal: 4 st Total: 2 timmar & 21 
min  

Total: 35 sidor 

 
 


