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Sammanfattning 
Säkerhetsläget i ett flertal länder har förorsakat ett ökat antal ensamkommande asylsökande barn i 
Sverige, samt långa handläggningstider för asylärenden. Lång handläggningstid har i många fall 
orsakat stress, ångest och depression hos ungdomarna, tillstånd som ofta förvärras under 
asylprocessens gång. Syftet med vår studie är att undersöka vad som inverkar på ensamkommande 
asylsökande barns hälsa på HVB/stödboende och hur hälsan kan främjas i ensamkommandes vardag. 
Metodvalet är kvalitativt och datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. För att 
erhålla en bred förståelse för vad som påverkar ensamkommandes hälsa har vi intervjuat ungdomar, 
skolkurator och boendepersonal. För att intervjuerna med de ensamkommande skulle vara etiskt 
försvarbara, valdes intervjupersoner som fått permanent uppehållstillstånd och som har boende och 
sysselsättning i Sverige. Intervjupersonerna har fått berätta om sin tid som asylsökande och om deras 
upplevelser av asylprocessen. Studien visar olika aspekter som inverkar på ensamkommandes hälsa, 
men den övergripande ohälsoskapande faktorn är väntan. Väntan skapar oro hos ensamkommande 
som grundar sig i ovisshet och ger effekter i form av motivationslöshet och frustration. Det finns även 
faktorer som skapar förutsättningarför och främjar hälsa utifrån olika aspekter i ungdomarnas tillvaro. 
De olika aspekterna gäller exempelvis levnadsvanor, sociala nätverk och sysselsättning. Resultatet har 
tolkats utifrån teorin om Kasam och den socialekologiska modellen av hälsa. 
 
Abstract 
The lack of security and poor prospects of future in a several countries has caused an increase of the 
number of unaccompanied asylum-seeking refugee minors in Sweden. A longer asylumprocess is a 
consequence of that, which often causes stress, anxiety and depression among the applicants. These 
conditions are often becoming worse during the asylumprocess. The aim of this study is to investigate 
what factors that impact health of the unaccompanied refugee minors and how their health can be 
promoted. The choice of method is qualitative and we used semistructured interviews to gather 
information. In order to receive a holistic view on young asylumseekers’ health, we interviewed staff 
at accommodations, a school-counselor and unaccompanied asylum-seeking minors. Ethical 
considerations were made, which made us only interview minors with permanent residence permit 
with a stable living-situation and occupation. The interviewed were asked questions about their 
experience of impacts on health and experiences during the asylumprocess. The result showed 
different aspects affecting health, but the most prominent impact was the ‘waiting’. The waiting 
creates a great concern based on uncertainty.This concern have health-effects like lack of energy and 
motivation and also frustration. The result also show factors that promotes health and improve the 
conditions for health from different aspects in the minors situation. These aspects could be concerning 
the lifestyle-factors, social networks and the living- and working conditions. The results was 
interpreted on the basis of Kasam and the socioecological model of health. 
 
 
 
Nyckelord: Ensamkommande asylsökande barn, Migration, Hälsa, Hälsofrämjande  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
	  
Det har skett en omfattande invandring av ensamkommande barn till Sverige. 
2007 kom ca 1300 till Sverige och antalet har blivit fler för varje år och ökade som mest 
hösten 2015 då 35. 000 barn under 18 år sökte asyl i Sverige. De ensamkommande barnen 
kommer ofta från länder som Syrien, Somalia och Irak, men fler än hälften har sitt ursprung i 
Afghanistan.  (Migrationsverket, 2017).   
 
I Afghanistan är det den svaga regeringen, den ekonomiska situationen och säkerhetsläget 
som utgör de grundläggande anledningarna till att barn och vuxna lämnar landet. En stor del 
av de ensamkommande barnen från Afghanistan tillhör även den utsatta folkgruppen hazarer. 
Det är en grupp som fått utstå mycket diskriminering och förtryck i Afghanistan och andra 
länder. (Migrationsverket, 2017). 
 
Det allmänna säkerhetsläget i Irak är allvarligt då landet regelbundet drabbas av terrorattentat 
och våldsbrott av terrormilisen Daesh (IS), något som skapar stor oro och driver människor på 
flykt (Utrikesdepartementet, 2017). Somalia har haft en positiv utveckling i landet sedan 
inbördeskrigets slut, men trots det är den politiska och säkerhetsmässiga situationen ännu inte 
stabil. Regeringen i Somalia har inte kontroll över alla delar av landet trots internationellt stöd 
(Utrikesdepartementet, 2017).  
 
Säkerhetsläget i ovan nämnda länder är den största orsaken till att många människor är på 
flykt idag. De svaga regeringarna och deras brist på kontroll bidrar till att en låg framtidstro 
skapas hos ländernas invånare. Detta sker i kombination med att informationsflödet har ökat 
och att man tar del av information om möjligheter att få asyl i andra länder och de bättre 
förutsättningarna som finns där (Migrationsverket 2017). 
 
Än så länge finns det inte mycket forskning rörande den nuvarande situationen kring 
ensamkommandes ohälsa som uppstått i och med de långa handläggningsprocesserna efter 
hösten 2015. Det finns att läsa i medier hur ensamkommande barn lider av stress, panikångest 
och självmordstankar (Svensson, 2016, 15 mars). Banke (2017) beskriver att på två månader 
har tre självmord begåtts av ungdomar som bor på asylboenden (Banke, 2017, 27 februari). 
Antalet ensamkommande barn som sökt hjälp hos barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har mer 
än fördubblats från år 2014 till år 2015. BUP anser att det finns ett fortsatt behov av hjälp då 
fler ensamkommande riskerar att få avslag på sin asylansökan (Svensson, 2016, 15 mars). Det 
är därför av vikt att undersöka och få ökad förståelse för ensamkommande barns hälsa för att 
på så sätt kunna förebygga psykisk ohälsa bland ensamkommande i framtiden. 
 
I det här examensarbetet undersöks dessa barns situation ur ett hälsoperspektiv där olika 
faktorer i tillvaron som bidrar till hälsa belyses. Utifrån det kommer vi undersöka hur hälsa 
kan främjas för de ensamkommande barnen under asylprocessen. De ensamkommande 
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kommer ofta med trauman till Sverige som kan skapa dåliga förutsättningar för hälsa i deras 
vardag. Men i detta examensarbete kommer vi belysa vilka förutsättningar som finns att ta 
vara på för att främja hälsa och skapa förståelse för hur vardagen under asylprocessen kan 
göras så bra som möjligt.  

1.2 Begrepp 
	  
Ensamkommande asylsökande barn 
Detta begrepp innebär asylsökande barn eller ungdomar under 18år som kommer till Sverige 
utan föräldrar eller vårdnadshavare (Migrationsverket, 2017). I denna uppsats används både 
benämningen ”ensamkommande”, ”ensamkommande barn” och ”ensamkommande 
ungdomar” men benämningarna syftar alla på ovan nämnd definition. 
 
Asylprocess 
 En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige måste få sin ansökan om uppehållstillstånd 
slutligt prövad och godkänd av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Tiden då 
ärendet prövas definieras som asylprocess (Migrationsverket, 2017).   
 
HVB 
HVB står för hem för vård eller boende och är en vårdform som regleras i Socialtjänstlagen 6 
§ 1. Ett HVB är en verksamhet som mottar enskilda för att ge vård eller behandling i förening 
med boende. När ett HVB tar emot ensamkommande barn ligger fokus inte i första hand på 
behandling, utan syftet med verksamheten är då att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran 
(IVO 2017). 

1.3 Problemformulering 
	  
Ensamkommande asylsökande barn påverkas ofta negativt av att behöva vänta länge på 
asylbesked och samtidigt utstå utmaningar från tidigare upplevelser i hemlandet. Det är främst 
den psykiska hälsan som påverkas hos barnen (Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein, 2012). 
Barnombudsmannen beskriver i en rapport att när barnen anländer till Sverige upplever de 
lättnad, hopp och motivation att skapa sig nya relationer och en framtid i Sverige, men efter 
ett tag så avtar motivationen och stress, oro och osäkerhet växer sig starkare. Vissa 
ensamkommande barn anländer till Sverige med en psykisk ohälsa och för vissa växer den sig 
starkare under asylprocessen (Barnombudsmannen, 2017). 

1.4 Syfte och Frågeställningar 
	  
Syftet med vår studie är att undersöka vad som påverkar ensamkommande barns hälsa ur ett 
holistiskt perspektiv och hur hälsan påverkar deras vardag på HVB-hemmet.  
 
Vad påverkar ensamkommande asylsökande barns hälsa och vardag under tiden de befinner 
sig i asylprocess?  
 
Hur kan man främja de ensamkommandes hälsa i vardagen på HVB-hem? 
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2. Metod 
I det här kapitlet presenteras urval, datainsamling och vilken analysmetod som används. 
Studien grundar sig på en kvalitativ ansats och studiens reliabilitet och validitet kommer även 
tas upp i det här kapitlet. Vidare diskuteras studiens generaliserbarhet samt att vi redogör för 
de etiska överväganden som tagits i studien. Då denna studie söker efter en mer djupgående 
insikt i individers upplevelser så är kvalitativ metod lämpligt då denna metod ger den insikt 
som krävs för att på bästa sätt besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

2.1 Sökprocess 
	  
För att få en fördjupad teoretisk kunskap om vårt ämne studeras litteratur som handlar om 
olika perspektiv på hälsa och vad som bidrar till hälsa hos människor med särskilt fokus på 
asylsökandes och flyktingars hälsa. Som analytisk ram valdes teorin om Kasam som är vanlig 
att använda som förhållningssätt inom verksamheter som berör ensamkommande, och är 
därför intressant att analysera och diskutera. Vi valde även den socialekologiska modellen av 
hälsa, då den ansågs vara praktisk och applicerbar på vårt område och ge en annan 
infallsvinkel i synsättet på hälsa i förhållande till Kasam. 
 
För att få kunskap om ensamkommande asylsökande barns hälsa användes sökmotorerna 
Google Scholar och Web of Science. Vi har sökt aktuella vetenskapliga artiklar som berör 
ensamkommande barns hälsa och mående i olika kontexter. Sökord som användes på dessa 
databaser är “unaccompanied refugee minors” “unaccompanied refugee minors and health”, 
“unaccompanied refugee minors and identity”, unaccompanied refugee minors and living 
conditions ” med mera. För att skapa oss en grundläggande bild om forskningsläget började vi 
på Web Of Science. När bara sökord som ”unaccompanied refugee minors” användes som 
ämne, så kom det upp ca 130 resultat som därefter begränsades till artiklar inom socialt 
arbete. Därefter utgick vi från en del av dessa artiklar vars titlar var relaterade till uppsatsens 
frågeställningar. Därefter gjordes sökningar i artiklarnas referenslistor för att hitta ytterligare 
passande artiklar. Vi började efter det att skapa oss en grundläggande uppfattning av den 
nuvarande situationen gällande ensamkommande och deras hälsa. Sedan valde vi att utgå från 
olika perspektiv utifrån den socialekologiska modellen av hälsa och sökte forskning kopplat 
till olika perspektiv inom den modellen. Detta gav oss ett brett perspektiv på olika aspekter av 
hälsa som finns hos individer. De resultat som kom fram användes till både 
forskningsöversikt och teorikapitlet. Vid olika tillfällen användes också Google Scholar som 
har ett mer omfattande utbud och sökte då efter aktuell forskning utifrån samma kriterier som 
sökningarna på Web Of Science. För att hämta statistik och få relevant information om 
situationen kring ensamkommande asylsökande barn i Sverige, har det hämtats information på 
Migrationsverkets, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannens hemsidor. 
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2.2 Urval 
	  
I urvalet av intervjupersoner till vårt examensarbete har vi använt oss av ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att det fanns en idé om vilka olika personer vi ville 
intervjua, kontaktade dem och genomförde intervjuer med de som var tillgängliga (Alvehus, 
2013). Intervjuer genomfördes med en skolkurator, två boendepersonal, två boendeperonal 
som tidigare varit ensamkommande asylsökande i Sverige och två ungdomar som anlände 
som ensamkommande asylsökande hösten 2015. Det blev ett bortfall på en av ungdomarna då 
svaren inte gick att använda eftersom de var alltför kortfattade. För att komma i kontakt med 
skolkurator skickades det ut mail med informationsbrev (bilaga 3) till de som arbetade som 
skolkuratorer på de gymnasier som har introduktionsprogram för nyanlända i Umeå. Svar 
förmedlades av en av dessa skolkuratorer och det genomfördes därefter en intervju med 
denne. För att komma i kontakt med boendepersonal kontaktades ett antal boenden för 
ensamkommande inom Umeå kommun och det genomfördes intervjuer med de 
intervjupersoner som uttryckte att de hade möjlighet att genomföra en intervju. För att kunna 
göra intervjuer med ensamkommande ungdomar fick vi en kontakt förmedlad via en bekant 
som kände till vårt uppsatsarbete. De resterande kontakterna med ensamkommande 
förmedlades i samband med intervjuerna med några av de boendepersonal som intervjuades. 
Boendepersonalen kunde även försäkra oss om att dessa ungdomar hade permanent 
uppehållstillstånd, något som var ett viktigt villkor för intervjuerna med ensamkommande. 
 
Anledningen till att vi valde att intervjua flera olika kategorier personer, dvs, personal och 
asylsökande, var att det finns en risk när man bara intervjuar en specifik grupp att man 
tenderar att spegla just den gruppen istället för ett bredare fenomen (Alvehus, 2013). Vi ansåg 
det intressant att få svar på våra frågeställningar om ensamkommande asylsökande barns 
hälsa utifrån olika perspektiv, både från ensamkommandes egna perspektiv och även från 
personal som har kontakt med dem i deras vardag.  
 
I urval av intervjupersoner valde vi bland annat att intervjua de som arbetar med 
ensamkommande och har en inblick i deras vardag. Kriterierna när det gällde intervju med 
boendepersonal och skolkurator var att de skulle ha minst ett års erfarenhet av arbetet för att 
ha bildat sig en insikt i de ensamkommandes situation. Personalen som själva kommit som 
ensamkommande blev intervjuade både i egenskap av deras upplevelser som 
ensamkommande och som personal. Även om situationen inte ser ut på samma sätt idag som 
då de själva anlände till Sverige, har vi genom forskning sett att det finns generella drag i vad 
man bär med sig, vad man möter och upplever under asylprocessen som vi har valt att ha med 
som underlag i uppsatsen. Intervjuerna med personalen som själva kommit som 
ensamkommande tillförde även berättelser med en fördjupad förståelse för de 
ensamkommandes situation som är unik då de kan se situationen från två olika perspektiv. De 
kan även vara svårt att få lika beskrivande utsagor från ungdomarna själva på grund av 
språkförbistringar och en mindre distans och reflektionstid kring upplevelserna.  
 
I urvalet av ungdomar fick vi utgå från de ungdomar som hade permanent uppehållstillstånd, 
kunde förstå och göra sig förstådda på svenska och hade en ordnad bostad och sysselsättning.  
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Med dessa kriterier var det svårt att få tag i intervjupersoner i förhållande till tidsramen som 
fanns vilket gjorde att vi fick välja våra ungdomar efter deras tillgänglighet. Vi eftersträvade 
att våra intervjupersoner skulle kommit till Sverige så nyligen som möjligt och lyckades få en 
från hösten 2015 och en från hösten 2012 vars berättelser var användbara. Även om alla våra 
intervjupersoner kom till Sverige vid olika tidpunkter och fick vänta olika länge på besked så 
fanns likande grundelement i deras berättelser. Det är dessa som utgör de teman som finns i 
resultatet. En kort beskrivning av våra intervjupersoner finns i resultatets inledning.  

2.3 Datainsamling 
	  
Information har samlats in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. I de 
semistrukturerade intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 4) där det 
utformats öppna frågor som vi under intervjun önskar hålla oss till. Frågorna ställdes i 
huvudsak utifrån intervjuguiden, men enligt Bryman (2011) är detta inget måste i 
semistrukturerad intervjumetod, utan följdfrågor kan ställas utifrån ett intressant tema 
intervjupersonen lyfter fram som har relevans för studiens syfte. Varje intervju har tagit 
ungefär 20-40 min då olika intervjupersoner hade mer att säga än andra. Att intervjua 
ungdomar som kommit till Sverige inom ett och ett halvt år innebar att intervjuerna innebar 
vissa språkförbistringar och kortfattade intervjuutsagor. Innan intervjuerna genomfördes 
skickades ett informationsbrev ut där syftet med studien beskrevs så att intervjupersonen hade 
möjlighet att ta ställning till medverkan och att förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna 
spelades in med intervjupersonernas samtycke och transkriberades därefter för att användas 
som underlag till resultatet. 

2.4 Analysmetod 
	  
När man undersöker ett fenomen och upplevelser kring ett fenomen är det vanligt 
förekommande att använda sig av kvalitativ konventionell innehållsanalys. (Hsieh & Shannon 
2005) Utmaningen består i att försöka hitta det meningsfulla utifrån den stora mängd data som 
intervjuerna resulterar i. I detta fall var syftet med våra intervjuer att försöka belysa subjektiva  
erfarenheter kring ett fenomen och analysen riktade in sig på att utröna vad som verkade vara 
gemensamma erfarenheter hos de olika intervjupersonerna. Enligt konventionell 
innehållsanalys inleddes analysarbetet med att koda materialet och lät därefter kategorier 
skapas utifrån datan (Hsieh & Shannon 2005). Vissa koder blev vanligt förekommande och 
återkommande inom fler kategorier och fick därmed utgöra grunden till vad som redovisas i 
resultatet. I bilden nedan visas ett exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalys i denna 
studie.  
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2.5 Validitet och Reliabilitet  
	  
Validitet innebär att man studerar det man avser att studera i studien (Alvehus, 2013). Vi har 
förhållit oss till detta genom att använda oss av tidigare forskning relevant för studiens syfte 
och frågeställningar. Det har även utförts kvalitativa intervjuer med en intervjuguide som är 
formad med frågor som är relevanta för syftet. Intervjuerna utfördes utifrån en intervjuguide 
och sedan ställdes följdfrågor för att få så ingående svar som möjligt. På så sätt får vi fram 
relevant information som besvarar frågeställningarna.  
 
För att uppnå hög validitet så ska även resultatet tydligt besvara forskningsfrågan (Fejes & 
Thornberg, 2015). I vår studie grundar sig resultatet i syftet och studiens frågeställningar. 
Resultatet beskriver på så sätt det som studiens avser att undersöka.  
 
Reliabilitet avser hur resultatet i forskningen går att replikera. Bryman (2011) beskriver hur 
det i stor utsträckning är svårt att uppnå det kriteriet i kvalitativ forskningen eftersom det inte 
är rimligt att använda en social miljö och samma sociala företeelser som användes vid den 
ursprungliga studien. Bryman (2011) menar att det går att upprepa studien om den nya 
forskaren går in i en liknande social roll som den tidigare forskaren. Därför har vi gjort en 
beskrivning av forskningsprocessen och kontexten gällande situationen våra intervjupersoner 
befunnit sig i. Detta står beskrivet i inledningen till resultatet. För att uppnå hög reliabilitet är 
det även viktigt att de som utför studien för en öppen dialog med varandra och tolkar 

Meningsbärande	  
enheter	  
Liksom	  att	  säga	  han	  mår	  
inte	  bra	  idag	  det	  fick	  mig	  
att	  känna	  men	  vi	  är	  ju	  
familj	  (..)	  därför	  att	  vi	  på	  
ett	  boende	  vi	  är	  ju	  liksom	  
en	  familj	  (..)	  och	  det	  
gjorde	  min	  vardag	  mycket	  
bättre.	  	  
	  
Det	  var	  massa	  personal	  
som	  jobbade	  där	  som	  var	  
väldigt	  engagerade,	  de	  
gjorde	  vardagen	  verkligen	  
bra,	  de	  var	  engagerade,	  de	  
kom	  på	  saker,	  hjälpte	  med	  
läxläsning.	  	  

Koder	  
	  
	  
	  
	  
Omtanke	  från	  
personal	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Samvaro	  med	  
personal	  

Kategorier	  
	  
Personalens	  
betydelse	  för	  
hälsan	  

Teman	  
	  
Samvaro	  och	  
relation	  med	  
personal	  inverkar	  
positivt	  på	  hälsan	  
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resultatet på liknande sätt (Alvehus, 2013). I vår studie har vi analyserat transkriberingarna 
tillsammans och diskuterat resultatet för att få en så enad bild som möjligt. Vi har regelbundet 
utvärderat våra resultat för att försäkra oss om att vi har en enhetlig bild av det som kommit 
fram i intervjuerna.  

2.6 Generaliserbarhet 
	  
Generalisering innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på andra 
individer, händelser och situationer som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015). Inom 
kvalitativ forskning är det svårt att generalisera. Att låta ett fåtal personer representera alla 
övriga inom samma grupp, organisation eller område är inte trovärdigt, särskilt inte när 
urvalet inte är gjort på slumpmässig grund (Bryman, 2011). Syftet med vår studie är inte att 
generalisera resultatet på andra individer eller miljöer. Trots att resultatet från vår studie är 
beroende av den specifika miljö och de individer som medverkat så tror vi ändå att vi kan få 
en större förståelse kring situationen om ensamkommandes hälsa då vi tror våra 
intervjupersoners berättelser kan kännas igen i liknande miljöer. 

2.7 Etiska överväganden 
	  
För att värna om intervjupersonernas integritet samt om undersökningens kvalité så har vi 
förhållit oss till etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012). För att uppfylla 
informationskravet skickade vi ut ett informationsbrev via mail till alla intervjupersoner innan 
intervjun. Det är av stor vikt att intervjupersonerna blir informerade om syftet och att det är 
frivilligt att delta i undersökningen samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan om så 
önskas. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att intervjupersonen själv bestämmer om de vill 
medverka och information om vad studien innebär samt vad som förväntas av dem (Kalman 
& Lövgren, 2012). Detta har behandlats genom informationsbrevet och ytterligare frågor om 
samtycke innan intervjun startade.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kommer fram om intervjupersonerna och 
andra aktuella personer ska behandlas med stor konfidentialitet. Uppgifterna ska vara 
omöjliga att spåra tillbaka till personerna samt att det insamlade materialet ska förvaras på ett 
sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Då intervjuer gjorts med personer som antingen 
jobbar under sekretess samt med individer som ibland avslöjar känslig information så är det 
viktigt att bevara anonymiteten och personernas integritet. Alla deltagare som medverkat i 
studien har fått information om att de kommer vara anonyma samt att ingen ska kunna spåra 
informationen tillbaka till dem. Konfidentialitet i samband med undersökningen är viktig på 
så sätt att deltagarna känner en trygghet och ett förtroende i intervjun för att sedan få en så 
sanningsenlig och ärlig intervju som möjligt (Kalman & Lövgren, 2012).  
 
Nyttjandekravet ska säkerställa att insamlat material endast får användas för forskningens 
ändamål. Deltagarna i studien ska vara säkra på att materialet används på ett korrekt och 
professionellt sätt (Kalman & Lövgren, 2012). För att säkerställa detta har vi använt oss av 
informationsbrevet samt meddelat intervjupersonerna vid intervjutillfället att det insamlade 
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materialet endast används för den aktuella forskningen och ingenting annat. Vi erbjuder även 
deltagarna att sen ta del att det färdiga materialet.  
 
För att göra intervjuerna med de ensamkommande barnen så etiskt försvarbara som möjligt så 
har vi valt intervjupersoner som fått permanent uppehållstillstånd och som nu har boende och 
sysselsättning i Sverige. Intervjupersonerna har sedan fått berätta om sin tid som asylsökande 
i retrospekt och deras upplevelser av asylprocessen. Vi har valt att gå tillväga på det sättet 
eftersom ensamkommande barn som väntar på asylbesked befinner sig i ett mycket känsligt 
skede och därför undvika att inge möjliga förhoppningar om att vår intervju kunde bidra till 
deras asylutredning på något sätt. Informationen om intervjuns och uppsatsens syfte behövde  
därför kommuniceras med tydlighet. Språket och samhället är relativt nytt för dem, och vi 
eftersträvade därför att undvika missförstånd om syftet med intervjun.  Vi har även tillsett att 
välja intervjupersoner med så bra kunskaper i svenska som möjligt för att kunna ha en direkt 
kommunikation med intervjupersonerna. 

2.8 Ansvarsfördelning 
 
För uppsatsens alla delar ansvarar vi lika mycket.  
Vi har bidragit med hälften var i att formulera bakgrund, metod, teori, analys och diskussion. 
Resultatet bearbetades och skrevs ner tillsammans.  
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3. Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier som studien utgår från och som senare används för att 
tolka resultatet. Studien utgår från ett holistiskt perspektiv på hälsa och individernas hälsa 
tolkas utifrån teorin om Kasam och den socialekologiska modellen. Vidare i kapitlet beskrivs 
de olika nivåer som ingår i den socialekologiska modellen som livsstilsfaktorer, sociala- och 
samhällsnätverk, levnads- och arbetsförhållanden och slutligen generella socioekonomiska, 
kulturella och miljömässiga förhållanden. Kasam beskrivs utifrån begreppen begriplighet, 
hanterbarhet, meningsfullhet och empowerment.  

3.1 Definition av hälsa 
	  
Nationalencyklopedins nuvarande definition av hälsa lyder idag: hälsa är ett svårdefinierbart 
begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom (Jerrhag 2017).  
En bestämd definition på hälsa existerar inte, men synen på hälsa och vad det innebär har 
utvecklats med tiden. Det kan man se genom att jämföra Nationalencyklopedins definition på 
hälsa år 2000:  
 
Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människor, såväl som det 
tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet (Medin & Alexandersson 2000),  
 
I citatet ovan kan man se att begreppet hälsa har mer fokus på fysiska dimensioner. 
Olika teoretiker har gett olika definitioner på hälsa och detta finns dokumenterat sedan 
antiken. Uppfattningen om vad hälsa innebär kan fortfarande skilja sig åt mellan olika 
kulturer och idétraditioner (Andersson & Eljertsson 2009). 
 
World Health Organisation (WHO 2016) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. WHO’s definition på hälsa har mottagit ett visst mått av kritik då deras 
definition har ansetts vara utopisk. Man har då menat att hälsa inte endast måste innebära 
totalt välbefinnande inom dessa områden för att uppleva att man mår bra (Jerrhag, 2017). 
 
I det här examensarbetet kommer vi likt WHO’s och NE’s nuvarande definition inte betrakta 
hälsa som enbart ett tillstånd av sjukdom eller en avvikelse som kan åtgärdas, utan istället 
tillämpa ett helhetsperspektiv på hälsa där individens hälsa påverkas av många olika aspekter 
i individens tillvaro. 

3.2 Ett holistiskt perspektiv 
 
Att tillämpa ett holistiskt perspektiv på hälsa innebär att man ser på människans hälsa som ett 
integrerat system där många olika aspekter påverkar det upplevda tillståndet av hälsa. De 
olika aspekter det kan röra sig om kan vara fysisk och psykisk hälsa, men även exempelvis 
social hälsa. Social hälsa kan innebära hur man upplever sin plats i samhället, om man känner 
sig inkluderad och att man kan försörja sig genom arbete, och om man upplever att man 
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bidrar till samhället. En annan faktor som påverkar hälsotillståndet kan vara psykosocial 
hälsa, om man har människor runt omkring sig som man bryr sig om och som också bryr sig 
om en själv.  Miljömässig hälsa är ett annat exempel vilket kan innebära den fysiska miljön 
man lever i, t.ex. om man känner sig säker i sitt boende eller område eller om ens 
grundläggande behov är tillfredsställda i sin bostad, exempelvis goda sanitära förhållanden 
och värme (Andersson & Eljertsson 2009). 
 
När man ser på hälsa ur ett holistiskt perspektiv så bedömer man inte hälsotillstånd endast 
som sjukt eller friskt. Man ser hälsa som ett kontinuum där tillståndet kan vara starkare eller 
svagare. Ur ett holistiskt perspektiv kan ett tillstånd rent mätbart tyda på ohälsa i form av 
exempelvis en fysisk sjukdom, men individen kan ändå uppleva hälsa på grund av att alla de 
andra hälsofrämjande faktorerna spelar större roll för just den individen. 
 
Som ett resultat av WHO’s första världshälsokonferens i Ottawa 1986 så skrevs “Ottawa 
Charter for Health Promotion”. Där beskrivs hälsa som: a resource for everyday life, not the 
objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as 
well as physical capacities. Förutsättningarna för att uppleva hälsa beskrivs: The fundamental 
conditions and resources for health are peace, shelter, education, food, income, a stable 
ecosystem, sustainable resources, social justice and equity.  

3.3 Den socialekologiska modellen av hälsa 
	  
Den socialekologiska modellen av hälsa (översatt från engelska “socioecological model of 
health”) utgår i princip från en holistisk syn på hälsa. Modellen beskriver ett system av olika 
nivåer i individens omgivning som påverkar individens hälsa. Individen står i centrum av 
dessa system med egenskaper som exempelvis kön och ålder. Nivåer av system som följer är 
individens livsstilsfaktorer (översatt från “individual lifestyle factors”), sociala- och 
samhällsnätverk (översatt från social and community networks”), levnads- och 
arbetsförhållanden (översatt från “living and working conditions”) och slutligen generella 
socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden (översatt från “general 
socioeconomic, cultural and environmental conditions”). Utifrån det socialekologiska 
synsättet på hälsa så benämner man olika faktorer inom dessa system som sociala 
determinanter av hälsa (Sundell Lecreof, 2016).  
 
Två olika versioner av den socialekologiska modellen av hälsa finns som bilagor (bilaga 1 och 
2) Där den första modellen beskriver de sociala determinanterna mer detaljerat inom de olika 
systemen. Bilaga 2 visar också en socialekologisk modell av hälsa, men är ett exempel där det 
finns färre benämningar på sociala determinanter men där de olika systemen har fått 
benämningar.  
 
De olika sociala determinanterna som är beskrivna nedan har valts ut utifrån den 
socialekologiska modellen och en social determinant från varje nivå presenteras. Efter 
intervjuerna var genomförda har detta avsnitt reviderats och sociala determinanter som inte 
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fick betydelse för resultatet har tagits bort. De som presenteras är av därmed av relevans i 
frågan gällande ensamkommande barns hälsa. 

3.3.1 Levnadsvanor 
	  
I den socialekologiska modellen beskrivs att ett perspektiv som är viktigt för individens hälsa 
är individens levnadsvanor, vilket kan innebära mat- och sömnvanor, bruk av alkohol eller 
tobak och andra dagliga rutiner som i den socialekologiska modellen beskrivs som 
individuella livsstilsfaktorer	  (Sundell Lecreof 2009, se bil 1).  
 
Det förekommer ofta att ensamkommande barn har varit med om traumatiska händelser som 
innefattar våld, terror och övergrepp som får fortsatt påverkan på deras psykiska hälsa. Dessa 
upplevelser har stor risk att utvecklas till posttraumatisk stress (PTSD) och depression i 
många av fallen bland de ensamkommande. Antalet som drabbas av dessa tillstånd är även 
fler bland ensamkommande än hos barn som är på flykt tillsammans med sina familjer.  
En följd av traumatiska händelser och PTSD och/eller depression är ofta sömnsvårigheter som 
kan innebära svårigheter att somna in och mardrömmar under sömnen. Sömnsvårigheter är ett 
vanligt problem bland många ensamkommande som en följd av de traumatiska händelser de 
upplevt. Bronstein & Montgomery (2013) beskriver att sömnproblem inte endast bör anses 
som symptom på PTSD, utan att de bör betraktas som problem i sig själva då just sömnen är 
så betydelsefull för hälsan ur fler aspekter i vår vardag. Sömnsvårigheter kan leda till bland 
annat försämrad minnesförmåga, koncentrationsförmåga och större svårigheter att utföra sitt 
jobb eller sina studier. Följder för barn specifikt innebär sömnsvårigheter ofta kognitiva och 
beteendemässiga förmågor och leder i vardagen till ökad trötthet och sämre reaktionsförmåga 
(Bronstein & Montgomery, 2013) 
 
Till kategorin individuella livsstilsfaktorer enligt den socialekologiska modellen av hälsa är 
matvanor även en del som påverkar individens hälsa (Sundell Lecreof 2009, se bil 1.) 
För många ensamkommande barn sker en stor kontrast av traditioner kring mat när de blir 
asylsökande i ett europeiskt land. Många kommer från länder där det finns ett större fokus på 
mat där man kanske äter en annan typ av mat eller att mat äts under andra omständigheter, 
exempelvis traditioner där alla sitter tillsammans runt bordet. Det är även ofta förekommande 
att ensamkommande anländer med hälsoproblem som är relaterade till mat och brist på mat. 
Kohli, Connolly och Warman (2010) beskriver att det är av vikt för ensamkommande att få 
vistas i miljöer där hemlagad mat är tillgänglig. I deras studie beskrivs att ensamkommande 
barn kan lida av att ha lite pengar och uppleva att de har dåliga kunskaper att själva laga mat. 
Detta fick dem att uppleva isolering. Att vara hungrig blev då till en påminnelse om deras 
beroende av andra och andras möjligheter att laga mat åt dem. Enligt Kohli, Connolly och 
Warman (2010) är mat en central del i ensamkommandes upplevelse av hälsa då det kan 
skapa både känslor av isolering i fall de inte har tillgång till mat, och känslor av inkludering 
då de får ingå i sammanhang där det förekommer hemlagad mat, eller att då de lär sig 
förmågan att själva laga mat (Kohli, Connolly och Warman, 2010)  
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3.3.2 Social hållbarhet och socialt kapital 
	  
Utifrån den socialekologiska modellen kan social hållbarhet och socialt kapital beskrivas 
utifrån nivån ”Sociala- och samhällsnätverk”. Den sociala relationen till samhället beskrivs 
som betydelsefull samtidigt som individen ska få en fungerande vardag (Sundell Lecreof, 
2016).  
 
Social hållbarhet är en förutsättning som beskrivs vara viktig för att individen ska uppleva 
hälsa. Det innebär att det ska finnas en fungerande relation mellan individ och samhälle. I den 
sociala hållbarheten ingår socialt kapital. Socialt kapital beskrivs som ytterligare ett 
perspektiv på social hållbarhet, nämligen individens relation till makten och de styrande i 
samhället. Ett centralt begrepp i det sociala kapitalet är även tillit, tillit till andra individer 
eller till samhällets institutioner. Socialt kapital anses underlätta alla former av sociala 
relationer i samhället och medborgarnas tillit till myndigheter underlättar detta fenomen 
(Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 2015).  
 
Om det sociala kapitalet ökar innebär det i sin tur att de sociala kontrakten, som kan förklaras 
som ett ömsesidigt förtroende, stärks vilket bidrar till en hållbar social utveckling. Om det 
däremot visar sig att det sociala kapitalet minskar är utvecklingen inte hållbar eftersom att 
tilliten når för låga nivåer. Konsekvenser som kan uppstå när allt fler individer inte ställer upp 
på sin del i det sociala kontraktet är exempelvis ökad kriminalitet. För att försöka öka det 
sociala kapitalet i samhället är det viktigt att erbjuda individer möjlighet att delta i 
samhällsprocesserna, motsatsen till marginalisering av grupper och individer. Tillit skapas 
genom att individer får möjlighet att delta aktivt i sociala sammanhang och på så sätt känna en 
gemenskap samt utveckla gemensamma mål och värderingar som i sin tur underlättar sociala 
relationer. Sociala relationer skapas i princip överallt men centrala områden är exempelvis 
bostadsområdet eller i skolan. Ett bra socialt kapital garanterar på så sätt att samhället inte går 
mot en punkt där det råder respektlöshet eller brist på tillit (Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 
2015).  
 
Socialt kapital har uppmärksammats när det gäller folkhälsan och när det gäller förståelsen 
kring hälsans ojämlika sociala fördelning, både på individ och samhällsnivå. Vidare beskrivs 
hur tillit mellan människor förstärker en känsla av att vilja hjälpa varandra i svåra situationer 
som kan påverka hälsan på ett negativt sätt. Det kan exempelvis vara att drabbas av 
ekonomiska svårigheter, problem i familjen och så vidare. För att förbättra situationen eller 
våga söka hjälp och råd krävs även en tillit till samhällsinstitutionerna. För att kunna delta 
aktivt i samhället samt skapa sociala relationer krävs en tillit även till andra människor i 
samhället. Sociala relationer är viktigt för det psykiska välbefinnandet och kan på så sätt 
stärka även det sociala kontraktet och förbättra hälsan hos både individer och samhället. Det 
är därför viktigt att nyanlända får ta del av samhällets sociala kapital så fort som möjligt för 
att inte hamna i en social marginalisering och försämrad hälsa. Detta kan motverkas genom 
att hitta arenor för socialt deltagande som i sin tur kan öka förutsättningarna för ett utökat 
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deltagande i det nya samhället och en förbättrad hälsa (Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 
2015).  

3.3.3 Sysselsättning och inaktivitet 

Sysselsättning beskrivs vara en faktor inom systemet levnads- och arbetsförhållanden. Enligt 
den socialekologiska modellen anses några av de viktigaste faktorerna för god hälsa vara 
möjligheten till arbete eller sysselsättning (Sundell Lecreof, 2016).  Att ha en daglig 
sysselsättning har framförallt visat sig vara viktig för den psykiska hälsan för utlandsfödda. 
Risken finns dock att det istället bildas en ond cirkel då den psykiska ohälsan kan sätta stopp 
för möjligheten att engagera sig i samhället. Möjligheten att aktivera sig genom en 
sysselsättning ökar även chansen för individerna att bygga upp ett socialt nätverk i deras nya 
hemland. Studier visar att nyanlända som nyligen fått uppehållstillstånd ofta mår bättre än 
svenskar i självrapporterad hälsa och livskvalité. Många nyanlända vill snabbt integreras och 
aktiveras i exempelvis praktik eller aktiviteter. Det visar sig även att hälsan kan tendera att 
försämras över tid om etableringsprocessen drar ut på tiden. Därför är det viktigt att värna om 
den första tiden i Sverige för att främja integrationsprocessen samt hälsan hos de nyanlända. 
En god hälsa kan på så sätt anses avgörande för utlandsföddas etablering i det nya samhället 
(Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 2015).  

3.3.4 Samhällsekonomiska och kulturella förhållanden 

Systemet samhällsekonomiska och kulturella förhållanden innefattar individens upplevelse av 
sin egen plats i samhället i förhållande till exempelvis lagar, normer och kultur (Sundell 
Lecreof, 2016). Haas (2017) beskriver att när en individ befinner sig i asylprocess påverkar 
det individens upplevelse av dennes plats i samhället. Väntan under asylprocessen förstärker 
upplevelsen av bristen på tillhörighet som får en negativ inverkan på hälsan. Många 
asylsökande utvecklar tillstånd på grund av väntan på där de upplever att få saker har mening 
och tillvaron går ut på att dagarna ska passera. Att vänta på asylbesked kan på dessa grunder 
utvecklas till ett trauma (Haas, 2017) 

Diskriminering är en social determinant som har betydelse för individens hälsa då det gäller 
samhällsekonomiska och kulturella förhållanden och individens upplevelse av plats i 
samhället (Sundell Lecreof 2009, se bil 1). Diskrimineringsombudsmannen (2016) beskriver 
att diskriminering är särskilt vanligt av människor som kan förmodas vara muslimer. 
Upplevelsen av att bli behandlad på ett annat sätt än andra i samhället påverkar de som blir 
diskriminerades syn på samhället och sin egen delaktighet och tillhörighet i det. Individernas 
upplevelser av diskriminering kan bidra till ett lägre förtroende för samhällsinstitutioner och 
för andra människor och kan därmed få en indirekt eller direkt inverkan på individens hälsa. 
(Diskrimineringsombudsmannen, 2016)  

3.4 Kasam    
	  
Många verksamheter som berör ensamkommande beskriver att de använder KASAM som 
förhållningssätt för att främja ensamkommandes hälsa. Detta är anledningen till att KASAM 
har betraktats som relevant att ha med som teori att utgå från i denna studie och bruka i 
analysen av resultatet.  
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Aron Antonovsky är grundare till KASAM- teorin där KASAM står för känsla av 
sammanhang (Andersson & Eljertsson, 2009). Han menade att om någon upplever en känsla 
av sammanhang så leder det enligt KASAM-teorin till en positiv självupplevd hälsa. Känsla 
av sammanhang kan leda till en större återhämtningsförmåga och motståndskraft mot 
påfrestningar och bli till en stor resurs hos individen. Kasam består av tre komponenter som 
beskrivs som begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet, där meningsfullhet beskrevs av 
Antonovsky som den viktigaste motivationsfaktorn. (Andersson & Eljertsson, 2009) 

3.4.1 Begriplighet 
	  
Antonovsky (2007) beskriver begriplighet som kärnan utifrån definitionen känsla av 
sammanhang. Begriplighet definieras av i vilken utsträckning människan upplever inre och 
yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Begriplighet ska innefatta information som är 
ordnad och strukturerad. Informationen ska vara strukturerad och inte kaotiskt eller 
oförklarlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntas endast möta förutsägbara 
händelser i framtiden. Skulle det inträffa överraskningar eller oväntade händelser så förväntas 
individen åtminstone göra det begripligt och förklarligt. Exempelvis om dödsfall skulle 
inträffa i individens liv så förväntas en människa med hög begriplighet göra det begripbart 
och konkret (Antonovsky, 2007).  

3.4.2 Hanterbarhet  
	  
Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Hanterbarhet definieras som vilka 
resurser en människa har till sitt förfogande när man möter svårigheter. Resurser beskriver 
Antonovsky som resurser som är under människans egen kontroll eller som kontrolleras av 
andra behöriga, som exempelvis vänner, familj eller kollegor. Det ska vara människor som 
individen känner en tillit till. Har man enligt Antonovsky en hög känsla av hanterbarhet så 
kommer man inte känna sig som offer för hemska saker som händer i livet. När olyckliga 
saker sker i livet så får man sörja en stund för att sedan gå vidare. (Antonovsky, 2007).  

3.4.3 Meningsfullhet 
 
Meningsfullhet beskriver Antonovsky som KASAMs motivationskomponent. Meningsfullhet 
syftar på i vilken utsträckning som människan känner att livet har en känslomässig innebörd. 
De krav och problem som uppstår i livet ska kännas meningsfulla att investera energi och 
engagemang i. När tragiska eller oförutsedda saker inträffar i människans liv, drar sig inte 
individen för att konfronteras med utmaningen och på så sätt söka en mening med det som 
händer. Meningsfullhet innebär att människan gör sitt bästa för att komma ut ur den svåra 
situationen med värdigheten i behåll (Antonovsky, 2007). 
 
De tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet står inte som självständiga 
enheter utan Antonovsky (2007) menar att de ska betraktas som en helhet.  
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Hanterbarhet och meningsfullhet är två komponenter som enligt Andersson & Eljertsson 
(2009) syftar mycket till empowerment, ett begrepp som kan översättas till maktmobilisering. 
Empowerment anses inom folkhälsovetenskapen som ett viktigt medel för att nå hälsa och 
innebär att öka människors förmåga att få inflytande över och påverka sina liv.  
Antingen kan man betrakta empowerment som ett medel att nå hälsa eller så kan man betrakta 
empowerment synonymt med hälsa. Oavsett hur man väljer att betrakta det, så beskrivs 
empowerment inom folkhälsovetenskapen som en viktig faktor för hälsa (Andersson & 
Eljertsson 2009).  
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4. Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten presenteras tidigare forskning kring ensamkommande och deras hälsa. 
Inledningsvis beskrivs utbredning och förekomst av migranters hälsa, sedan presenteras 
ensamkommandes mående och till sist möjliga hälsofrämjande faktorer för ensamkommande. 
Forskningsöversikten innehåller både nationell och internationell forskning. Vi anser att 
internationell forskning är relevant för vår studie då det finns generella drag att vara 
ensamkommande eller flykting oavsett vilket land man befinner sig i. Det som kan skilja sig 
åt är kontexten som exempelvis vilka resurser varje land har att bistå med men vi förutsätter 
att det finns generella drag i att vara flykting eller ensamkommande då de centrala 
omständigheterna ofta är dem samma.  

4.1 Utbredning och förekomst av migranters hälsa  
	  
Det har visat sig att flyktinggrupper har sämre psykisk hälsa samt att många invandrare avstår 
från att söka vård även fast de är i behov av detta. Den dåliga psykiska hälsan hos flyktingar 
tar sig ofta uttryck som depressioner, ångest och sömnsvårigheter. Anledningarna till detta 
anses bland annat vara tvångsmigration, traumatiska upplevelser i hemlandet samt att tvingas 
etablera sig i en miljö som är helt okänd och främmande (Socialstyrelsen, 2009). Flyktingar 
och ensamkommande flyktingbarn löper en stor risk att utveckla psykisk ohälsa. Framför allt 
de barn som kommer ensamma eftersom att kombinationen av traumatiska upplevelser och 
separation från betydelsefulla emotionella relationer får tillsammans mycket negativa 
konsekvenser (Goodman, 2004). 
 
Förekomsten av stora hälsorisker hos asylsökande och däribland ensamkommande och 
ungdomar är omfattande. Risker för att utveckla psykisk ohälsa sägs vara större om man 
kommer från ett land som kränker mänskliga rättigheter. En annan faktor som bidrar till 
psykisk ohälsa är den långa resan som ensamkommande barn gör och de riskfyllda moment 
som uppstår under resans gång. Många barn reser ensamma och är utan någon vuxen som kan 
erbjuda skydd. (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015) 

4.2 Ensamkommandes hälsa 
  

4.2.1 Hälsa vid ankomst 
	  
Ensamresande barn reser ofta i ett flertal månader för att sedan komma fram till ett land där 
mycket är obekant. I en artikel skriven av Thommessen et al. (2015) beskrivs hur 
ensamkommande upplevde tiden de kom till Sverige för första gången. I rapporten beskrivs 
att en genomgående känsla hos alla ungdomar var upplevelsen att äntligen känna sig trygg 
och säker vid ankomstlandet. De kom från en verklighet där krig och våld är normaliserat och 
hade anlänt till en verklighet där säkerhet och trygghet är det primära.  
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4.2.2 Ovisshet inför framtiden 
	  
Något som påverkar ensamkommandes hälsa i stor utsträckning är ovissheten inför framtiden 
och det som följer av asylprocessen. Skolan beskrivs som ett stressmoment för 
ensamkommande eftersom den spelar en viktig roll för att kunna etablera sig i Sverige och har 
stor inverkan på framtiden. I artikeln beskrivs att många ungdomar upplever oro kring detta 
då många ungdomar en dag vill skaffa familj och kunna försörja dem på egen hand. Många 
ungdomar upplever också oro för deras familjer som är kvar i hemlandet och hur de ska klara 
sig i situationen de befinner sig i. Oro och stress förekommer även om hur familjen ska klara 
sig ur ett långsiktigt perspektiv och hur möjligheterna ser ut för familjen att få flytta till 
Sverige (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). 
 
I väntan på asylbesked måste de ensamkommande barnen börja ett helt nytt liv i ett okänt land 
där de är obekanta med språket och de svenska myndigheterna. Att som ung hitta en roll i 
samhället och försöka ta en plats och ställning i den nya kulturen kan vara svårt och 
stressande. Det kan uppstå en känsla av hopplöshet när de inser att det är svårt att uppnå sina 
mål, drömmar och visioner när man inte vet om man får stanna i värdlandet eller inte 
(Derluyn & Broekaert, 2007).   

4.2.3 Trauman i hemlandet, under flykten och i värdlandet 
	  
Alla ensamkommande barn delar erfarenheter av förluster som kan innebära trauman. Det kan 
tillexempel vara förlust av hem, ägodelar, vänner, familj, skola eller värderingar och vanor. 
Många barn har en erfarenhet av fysisk eller sexuell misshandel, krig eller brutal död av en 
nära anhörig (Derluyn & Broekaert, 2007).   
 
Det är inte bara i hemlandet som barnen kan uppleva traumatiska händelser. Även när de 
ensamkommande har anlänt till värdlandet så kan upplevelser så som intervjuer inför ett 
asylförfarande och eventuella rasistiska bemötanden bli traumatiska (Fazel, Reed, Brick & 
Stein, 2011).    
 
Ytterligare en konsekvens för ensamkommande barn som upplevt svåra trauman är försenad 
utveckling och fysiska sjukdomar. Många barn kan även utveckla svårigheter med social 
anpassning och en låg självkänsla. Återhämtningen från trauma beräknas ta ca åtta till nio år 
men det finns en risk att man aldrig blir helt fri från de negativa konsekvenser som uppstått i 
samband med trauman (Fazel, Reed, Brick & Stein, 2011).   
 
Det som också är viktigt att belysa är att de ensamkommande som kommer till ett nytt land 
inte bara är ensamkommande barn: de är även vanliga barn eller tonåringar med redan 
existerande problem som alla tonåringar kan relatera till. Kombinationen av detta kan skapa 
många emotionella svårigheter som skuld, sömnproblem, matvägran, dålig självkänsla och 
kriminalitet. Ett stort antal studier har visat på hur viktiga föräldrarna är som stöd till barn i 
svåra situationer, en separation från föräldrarna under eller efter asylprocessen kan därför ha 
ett betydande hot mot barnens hälsa. (Derluyn & Broekaert, 2007). 
 



	   22	  

Det finns en oro kring ensamkommande och deras hälsa eftersom att deras mentala behov inte 
tillgodoses tillräckligt. Isolering är en stor orosfaktor vilket bidrar till att barnen inte får den 
typ av emotionella och sociala stöd som de behöver. Det är även viktigt att belysa att inte alla 
ensamkommande barn lider av psykisk ohälsa eller hälsoproblem. Det finns de barn som 
upplevt trauma och förlust men som ändå kan gå vidare och skapa sig ett nytt liv i ett 
främmande värdland (Groark, Sclare & Raval, 2010). 

4.3 Hälsofrämjande för ensamkommande	  
 
Att klara sig som ensamkommande i ett främmande land är ingen självklarhet. För att minska 
känslan av ensamhet som ständigt är närvarande så krävs det personer runtomkring de 
ensamkommande som bryr sig och som kan stå dessa ungdomar nära. Som ensamkommande 
ungdom behövs trygghet och stabilitet i vardagen, vilket gör att det är viktigt för barnet att ha 
en god relation med vuxna i ens närhet. Vuxna, kan exempelvis vara en integrationsassistent, 
god man eller personal på skola. Små medel så som stöttning och hjälp med läxor kan betyda 
mycket för de ensamkommande (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). 	  
	  
För att undvika minnesbilder från trauman så beskrivs skolan, fritidsaktiviteter och vänner 
som bidragande faktorer. Relationer till vänner som sedan får en betydande roll i barnens liv 
gör vardagen enklare. Att exempelvis spela fotboll eller utföra andra aktiviteter tillsammans 
bidrar till att det smärtsamma försvinner om en så bara för en kort stund. I artikeln beskrivs att 
ungdomarna upplever att det är för få aktiviteter på deras boenden. Detta gör att ungdomarna 
själva organiserar spontana saker så som exempelvis fotboll. Det är viktigt att på det sättet få 
ett andningshål i den annars påfrestande vardagen (Goodman, 2004).  
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5. Resultat 
Resultatet består av två delar där den ena delen handlar om hur hälsan tar sig uttryck och den 
andra delen om vad som inverkar positivt och negativt på hälsan under asylprocessen. Alla 
intervjupersoner har givits andra namn i resultatet och en beskrivning av intervjupersonerna 
finns nedan. Ett framträdande drag i vårt resultat är att samtliga intervjupersoner betraktade 
väntan som ohälsoskapande och att väntan på asylbesked beskrivs ha grundläggande inverkan 
på hälsotillståndet. Resultatkapitlet är strukturerat tematiskt där olika intervjupersoners 
utsagor blandas under de teman som framkommit.  

5.1 Beskrivning av intervjupersoner  
	  
Anna, Skolkurator - Arbetar som samtalsstöd för ensamkommande ungdomar och har gjort 
det i minst ett år. 
Emilia, boendepersonal - Har arbetat som boendepersonal på HVB för ensamkommande i ca 
1 år. 
Daniel, boendepersonal -Har arbetat som boendepersonal på HVB för ensamkommande i ca 
1,5 år.  
Milad, Ungdom – Anlände 2015, fick permanent uppehållstillstånd efter ca ett år och 
spenderade den tiden på HVB-hem. 
Adam, Ungdom – Anlände 2012, Fick vänta ca två mån på permanent uppehållstillstånd, 
spenderade den tiden och ett antal månader efter på HVB-hem. 
Samuel, Personal som varit ensamkommande – Anlände 2008 och fick vänta nio månader på 
permanent uppehållstillstånd, spenderade den tiden på HVB. Arbetar nu som boendepersonal 
med ensamkommande ungdomar och har gjort det i ca ett år. 
Faisal, Personal som varit ensamkommande - Anlände 2009 och fick vänta en månad på 
permanent uppehållstillstånd, spenderade den tiden på HVB. Arbetar nu som boendepersonal 
med ensamkommande ungdomar och har gjort det i ca ett och ett halvt år. 

5.2 Hur tar sig ohälsan i uttryck? 

5.2.1 Energilöshet 
	  
Väntan har en negativ inverkan på ungdomarnas hälsa då väntan skapar oro hos ungdomarna.  
I intervjuer med personal, ungdomar och skolkurator har det kommit fram att en gemensam 
upplevelse hos intervjupersonerna är att väntan på asylbesked medför en brist på energi hos 
ungdomarna. Oron kring asylutredningen anser många ligga till grund för denna energilöshet, 
en oro som tilltar ju längre asylutredningen pågår utan att något besked ges.  
 
De flesta jag träffar säger att jag kommer inte orka leva längre om inte jag får. Om jag får ett 
avslag så kommer jag ta mitt liv. Det är mycket suicidtankar. - skolkurator Anna 
 
Oron upplevs av många grunda sig i ovisshet om framtiden och rädsla att få avslag. 
Motivationslösheten som många upplever beskrivs ha sin grund i effekter som oron får på den 
psykiska och fysiska hälsan. Oron beskrivs bidra till sömnsvårigheter, vilket i sin tur leder till 
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svårigheter att följa en naturlig dygnsrytm. Det innebär att ungdomar tenderar att vända på 
dygnet då de har svårt att sova på nätterna, något som kan leda till att det blir svårt att ta del 
av det vardagliga livet som exempelvis skola och aktiviteter.  
 
Denna energilöshet gör att unga inte orkar medverka i aktiviteter. I intervjun med 
skolkuratorn kom det fram att hennes upplevelse är att ungdomarna blir positivt överraskade 
av fritidsaktiviteterna man fick ägna sig åt när man kom till Sverige och att de var ivriga att få 
börja med det. Många har fortsatt med aktiviteterna och tränar exempelvis Taekwondo, 
brottning och fotboll, men hon beskriver även att många inte orkar vara lika aktiva på sin 
fritid, vilket främst gäller de som väntat länge på sitt asylbesked. 
 
Faisal som nu arbetar på HVB för ensamkommande och själv kommit ensam till Sverige som 
flykting beskriver att han har stor förståelse för ungdomarna tackar nej till att delta i 
aktiviteter på grund av orkeslöshet. Faisal beskriver även att när han kom till Sverige hade 
han svårt att fokusera på annat än utfallet av hans asylutredning och hade svårt att hitta 
motivation till aktiviteter eller se något värde i det. 
 
Efter jag fick uppehållstillstånd, då mådde jag mycket bättre tack vare att jag fick veta att nu 
får du stanna här. Det gjorde min vardag bättre. Ju mera jag tänkte att ”jag kommer inte 
stanna här” då blev det mer dåligt, men när jag fick veta att jag får stanna här och 
personalen säger till mig ”nu ska vi fara och kolla ishockey” jag var liksom “ja!” Jag var 
med! Men jag kunde inte se aktiviteter ur något stort perspektiv innan jag fick 
uppehållstillstånd. - Faisal 

5.2.2 Frustration 
	  
Den långa väntan på asylbesked visar sig i frustration som bland annat går ut över skolan. 
Grundinställningen till skolan är positiv hos många ungdomar och många har sett fram emot 
att få börja skolan i Sverige. Men det visar sig i intervjuerna att ju längre ungdomarna får 
vänta på sitt asylbesked desto mer ökar frånvaron i skolan.  
 
Oron medverkar till sömnsvårigheter som gör det svårt att skaffa sig en naturlig dygnsrytm. 
Detta medför att det blir till en större utmaning att delta i skolan, aktiviteter och i det 
vardagliga livet. Boendepersonal upplever även det som att ungdomarna har en frustration 
kring deras egen brist på energi, där denna frustration kan utvecklas till ett problem i sig. 
Detta då ungdomarna ofta beskriver att de vill gå i skolan och genomföra aktiviteter men 
upplever att de inte orkar det. Något som tillför situationen ytterligare är att ungdomarna kan 
uppleva press från omgivningen och att de gör andra besvikna om de inte är aktiva och deltar 
i skolan. De personer i deras närhet de upplever att de gör besvikna kan innebära deras familj 
i hemlandet, boendepersonal eller lärare. 
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5.2.3 Oro kring maktlöshet 
	  
Det har kommit fram i flera av intervjuerna att asylprocessen inger känslor av maktlöshet då 
de inte kan göra något för att påverka asylbeslutet. När de känner att det inte blir några 
framsteg i processen är det orosskapande för dem. Ungdomarna beskrivs ha svårt att förstå att 
ingen vuxen i deras närhet kan påverka asylutredningen till deras fördel och att 
boendepersonal, skolkurator och god man är lika maktlösa som ungdomarna. 
 
Är det någon ungdom på boendet som får besked så sätter det ofta igång tankarna hos de 
andra ungdomarna också. Många börjar fundera varför inte just de får besked samt börjar 
fundera på vad som kan hända om man blir tillbakaskickad till hemlandet. Både skolkuratorn 
och boendepersonal beskriver att den oron ofta skapar suicidtankar.  
 
Sen får någon veta besked från Migrationsverket eller att det ska få ett intervjudatum, det 
sätter igång allt hos alla. Då är det ju.. som vi har ju ingen som fått hittills (...) Så får de veta 
någon annan (som fått besked) då blir det som ”Varför inte jag?” Och så blir det bara ”å, 
gud får jag åka hem då kommer jag ta livet av mig”. ”Åker jag hem så kommer jag bli 
mördad”. - Emilia 

5.3 Vad inverkar positivt och negativt på hälsan?  

5.3.1 Relationen till personalen 
	  
Relationen mellan ungdomarna och personalen visade sig ha en påtaglig inverkan på 
ungdomarna, vilket har betydelse under hela asylprocessen.  
Många ungdomar har förlorat sin familj eller tappat kontakten med familjen, som är kvar i 
hemlandet. Ungdomar som bor på boenden omges av nya människor i vardagen och många 
upplever att personalen blir deras närmaste vuxen. I intervjuerna kom det fram att personalen 
ofta upplevdes som familj. Personalen på boendet blev en trygg punkt för ungdomarna där 
dom kunde söka tröst och stöd. Ungdomarna beskrev hur personalen såg varje individ och 
visade omtanke och gemenskap. Att bli sedd och hörd förbättrade vardagen och ungdomarnas 
hälsa.  
 
Personalen, dom har varit mina föräldrar. Mina närmaste vänner, där jag söker när jag 
behöver hjälp, när jag blir arg, när jag funderar någonting, dom har fått mig att tro på dom. 
För dom träffade jag dygnet runt.  - Faisal 
 
I intervjuerna kom det fram att boendet och personalen på boendet var av stor betydelse för 
ungdomarna. En ungdom berättar hur han fick ett varmt och trevligt välkomnande första 
gången han kom till Sverige. Första intrycket beskrevs som positivt och vikten av att bemötas 
på ett bra sätt var betydelsefullt för ungdomen. En gemensam åsikt bland intervjupersonerna 
är att det ofta är bra personal på boenden och personalen oftast spelar en viktig roll i 
ungdomarnas liv.  
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Personalen beskriver hur de brukar jobba med ungdomarna på ett sätt där fokus ligger på 
framtiden och att tillsammans med ungdomen se framåt istället för att ifrågasätta och fokusera 
på det som ungdomen varit med om tidigare. Det viktiga beskrivs att hitta ett gemensamt 
perspektiv framåt och på så sätt stärka relationen ytterligare. Kommer det fram att någon 
ungdom mår dåligt eller om personalen ser att någon ungdom är på dåligt humör kommer det 
fram i intervjuerna att personalen försöker avleda det negativa tankesättet med att få 
ungdomen att fokusera på något annat. Det kan exempelvis vara att fokusera på något man vet 
ungdomen ser fram emot och fråga frågor kring det, eller endast stötta och peppa i stunden. 
Tanken är att ungdomen ska försöka tänka framåt och avledas från de negativa tankarna.  
 
Som ensamkommande barn finns inte alltid chansen att påverka olika beslut som tas på 
boendet. En ungdom beskriver hur personalen inte alltid hanterar situationer på ett lämpligt 
sätt. Bemötande hos personalen är viktigt samtidigt som det måste finnas en förståelse kring 
ungdomarna och deras situation och bakgrund. En ungdom beskrev att de som väntar på 
asylbesked redan befinner sig i ett känsligt skede och om personalens bemötande tar sig i 
uttryck som i citatet nedan så gör det asylprocessen ännu svårare att hantera.  
 
Om jag (Ungdom) begär mycket, som: ni ska köpa det här och det här, vissa (personal) vet 
inte hur dom ska hantera situationen. Vissa (personal) säger ”den där mjölken som ni 
dricker, det är mina skattepengar” det gör att vissa strejkar och äter ingenting. ”jag ska inte 
äta dina skattepengar”, det är bättre om jag dör.  - Adam 

5.3.2 Samvaro med personalen 
	  
Det framkom i intervjuerna att samvaro med personalen hade betydelse för ungdomarna och 
hur de mådde. Samvaro med personalen innebär att göra sysslor tillsammans, utföra en 
aktivitet eller bara uppleva gemenskap med varandra utan att det behöver förekomma 
djupgående samtal. Boendepersonalen beskriver i intervjuerna hur viktigt det är att finnas för 
ungdomen och inte alltid behöva säga de rätta sakerna. I vissa fall kan det räcka med att 
umgås med varandra och känna att man inte alltid behöver prata med varandra. Personalen 
beskriver att det inte alltid behöver vara hur mycket man samtalar som avgör hur bra relation 
man har. Det viktigaste är att finnas där. Vardagliga uppgifter som uttrycktes betydelsefulla 
var bland annat att hjälpa till med läxläsning, gemenskap i de allmänna utrymmena eller att 
tillsammans planera och stödja kring ungdomarnas vardag. Personalens aktiva arbete 
uppskattades hos ungdomarna istället för att personalen höll sig borta och ägnade sig åt eget 
kontorsarbete.  
 
Att arbeta med ungdomar där många har ett traumatiskt förflutet krävs att man ser ungdomen 
för vad han eller hon är, och inte enbart ser arbetsuppgiften som ett jobb. När personalen 
värderar relationen till ungdomarna istället för att passa exempelvis jobbtider visade sig 
betyda mycket i relationen. Personal som ser ungdomarna och visar omtanke när någon 
ungdom mår dåligt stärker relationen. När personalen visar omtanke bidrar det till en känsla 
hos ungdomen av att någon bryr sig och vill ungdomens bästa.  
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Dagar som jag mådde mest dåligt, om personalen kommer till mej då och frågar, hur mår du 
? hur är det idag ? det finns något som inte verkar vara bra? Kan du förklara för mej, vad 
behövs det för hjälp för att du ska bli piggare? Och då kände jag fan, jag har någon som bryr 
sig. och det där gjorde att jag kände mej, även om jag inte har mina föräldrar här, även om 
jag inte har mina närmaste kompisar här så har jag ju folk runt omkring mig som försöker 
bygga förtroende.  - Faisal 
 
Personalen beskriver i intervjuerna deras upplevelse av ungdomarna och deras behov av 
gemenskap och vikten av sällskap. En situation på boendet då ungdomarna upplevdes vara på 
bra humör beskrevs av personalen då ungdomarna själva sökte umgänge eller sällskap. Då 
ungdomarna tar initiativ till samtal eller bara vill vara nära personalen. Att ungdomarna söker 
sig till samvaro med personalen upplevs av personalen som ett tecken på ett bra mående hos 
ungdomarna, men även något som förstärker välmåendet då det bidrar till en känsla av 
gemenskap och samhörighet bland ungdomarna och personalen.  
 
Boendepersonalen beskriver i intervjuer att de är måna om att finnas för ungdomarna men att 
inte förmedla en känsla av att de förstår deras situation. Många ungdomar har upplevt och sett 
saker som de själva inte kan föreställa sig. Några personal beskriver att det är viktigt att 
förmedla att de inte till fullo kan förstå deras situation. Mycket av den hjälpen de kan bistå 
med är att i finnas där för ungdomarna genom denna samvaro utan ambitionen att 
åstadkomma stora förändringar av måendet genom samtal. 
 
Trots att ungdomarna har så pass många individer runt omkring sig på boendet så händer det 
att de ibland känner sig ensamma och isolerar sig på sina rum. Alla ungdomar är inte öppna 
med sina känslor eller känner förtroende för personalen. Ungdomarna drabbas ofta av jobbiga 
tankar när de isolerar sig och inte pratar med folk omkring dem. De flesta av ungdomarna 
upplever dock att personalen på boendet har positiv betydelse och tillgängligheten är en 
central och viktig faktor.  
 
Ungdomar som bor på boende får oftast bra stöd och hjälp med sysslor i vardagen. Både 
praktiska saker som exempelvis att handla mat och städa, men också läxhjälp och socialt stöd. 
I intervjuerna beskriver flera ungdomar hur de kände sig ensamma och utan någon som kunde 
hjälpa dem när de väl flyttade till eget boende. Ungdomarna beskriver hur det fanns en 
trygghet på boendet hela tiden och att personalen fanns tillgänglig dygnet runt om man 
behövde det. När de sedan flyttade till eget boende blev de helt ensamma och fick ta hand om 
uppgifter de aldrig gjort innan. Som exempelvis betala räkningar eller ta hand om ett hushåll.  
 
Och det visade sig sen att när jag flyttade från boendet och skaffade första boendet, då kom 
jag tillbaka till personalen och sökte hjälp fast jag inte bodde på boendet, fast jag var 18. 
Men det gjorde under in tid på boendet att dom gjorde mej att jag trodde på dom helt enkelt. - 
Faisal 
 



	   28	  

En ungdom beskriver hur han värderade personalen mer än själva aktiviteterna. Han beskrev 
att han föredrog personalens sällskap så mycket att han inte kände behov att ägna sig åt någon 
aktivitet, utan hellre satt och pratade och försökte lära sig språket med personalen.  
 
Även fast ungdomarna bor på boenden med personal och andra ungdomar som finns 
runtomkring dem, kan det uppstå en känsla av ensamhet. En ungdom beskriver hur han kände 
sig ensam speciellt på sommaren då hans favoritpersonal hade semester. Det fanns ingen 
skola på sommaren vilket gjorde att det var svårt att distrahera sig med något annat för 
ungdomarna. Under den här tiden fanns det även begränsat med sysselsättningar vilket gjorde 
att ungdomarna inte hade något att göra på dagarna. Ungdomarna spenderade då den mesta 
tiden hemma och sov mer än vanligt. Det gjorde att ensamheten kändes ännu värre.  

5.3.3 Aktiviteter 
	  
Aktiviteter och sysselsättning beskrevs i intervjuerna som något betydelsefullt och bland 
annat ett sätt att distrahera sig från väntan och asylprocessen. Anna beskriver hur några 
ungdomar deltar i aktiviteter som anordnas av en förening som står på frivillig grund och som 
arbetar för integration. Denna förening erbjuder olika former av gratis aktiviteter för 
ungdomarna och har visat sig vara uppskattat hos dem. Det är dock inte alla ungdomar som 
uppskattar aktiviteter eller har orken att vara med på dem. För många ungdomar är det väntan 
och ovissheten som gör att de inte är motiverade att delta. 	  
  
Fler av personalen uttrycker att de kan se att aktiviteter har en positiv inverkan på 
ungdomarna, men för att ungdomarna ska genomföra aktiviteter underlättar det ofta om 
personalen uppmuntrar till det. En ungdom beskriver att viss personal är bättre på att ta 
initiativ till aktiviteter än andra. Personalen som ansvarar för att sysselsätta ungdomarna har 
möjlighet att bidra till en bättre stämning hos ungdomarna och gör det möjligt att fokusera på 
något annat än asylprocessen, om än så bara för stunden. 
 
Det berodde på vädret också, det berodde på personalen också vilka som jobbade. Om det 
var kreativa personal, dom bara hittade på, det spelade ingen roll. Bara gå ut till havet eller 
skogen eller sånt. - Adam 
 
Personalen beskriver vidare hur de ser att aktiviteter har en positiv inverkan på ungdomarnas 
humör. Daniel beskriver att han upplever att stämningen på boendet är lite gladare när 
ungdomarna har gjort något de tycker är kul, fast de först trodde att de inte skulle orka det. 
Han upplever dem nöjda efter de har genomfört något. De som har hittat någon regelbunden 
aktivitet i veckan verkar uppmuntras av det, att de har något återkommande att se fram emot.  
 
I intervjuerna framkommer det att många av ungdomarna har ett motstånd till aktiviteter. 
Personalen beskrivs som förstående till deras motstånd och tolkar det som att den långa 
asylprocessen gör dem orkeslösa och fokuserade på endast frågan om asyl. Detta gör dem 
distraherade i åtaganden som inte har med deras asylutredning att göra. Personalen uttrycker 
även i intervjuerna att de försöker med olika metoder för att aktivera ungdomarna till en nivå 
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som är rimlig för deras situation. Detta då fler ser att aktivitet får en positiv inverkan på 
ungdomarna.  
 
Man försöker se alla, man försöker peppa alla. Till exempel någon har varit i skolan som inte 
har varit i skolan på jättelänge, då försöker man uppmärksamma det och säga vad kul att du 
har börjat gå och fråga ”hur känns det?” och försöka fånga upp det positiva ifrån det som 
den har gjort. - Daniel 

5.3.4 Makt och Inflytande på boendet 
	  
Asylprocessen skapar en känsla av maktlöshet hos ungdomarna då det inte finns något de kan 
göra för att påverka den. Det de har möjlighet att påverka är deras vardag och frågor som rör 
livet på boendet. För att kunna påverka krävs dock att boendet låter sina ungdomar vara 
delaktiga i de beslut som rör dem. För att öka delaktigheten hos ungdomarna är det av 
betydelse att boenden inkluderar dem så mycket som möjlighet i de beslut som rör livet på 
boendet. Enligt flera personal, är det viktigt för ungdomarna att vara med på möten och känna 
sig värda och delaktiga. Även om deras förslag inte kan möjliggöras alla gånger är det viktigt 
att de får vara med och känna delaktighet.  
 
Enligt Faisal var maten en omställning för honom. Han beskrev att maten var svår att vänja 
sig vid från början och att det tog tid för honom att uppskatta maten i Sverige. Han var van 
vid att maten smakade mer och att fler kryddor användes i hans hemland. Men alla kan nog 
ha olika mål och vad som gör deras vardag meningsfull, vad som kämpar för. Så att det är 
allt från meningsfulla aktiviteter till att ha det bra i skolan och ha det bra på boendet, att 
trivas. Kanske att de får känna delaktighet att de får vara med och bestämma vilken mat som 
ska köpas in så att de kan gå in för det och laga sin mat. Det kan vara allt från småsaker till 
större mål som har att göra med skola eller fritid som de kan hitta motivation i. - Daniel 
 
Milad beskrev hur maten på boendet inte var bra. Han ville laga mat på tider som passade 
honom men enligt personalen var det inte möjligt. Ungdomen uttryckte missnöje kring bristen 
på delaktighet i beslut kring matlagning då mat var något som var viktigt för honom och hans 
mående. Detta påverkade hans känsla kring boendet i negativ riktning.  
 
Faisal berättar hur han hade känt sig dålig och ville uppsöka en läkare. Han förväntade sig 
ingen snabb återkoppling men han fick en läkartid samma eftermiddag. Faisal beskriver hur 
han var orolig över läkarens bemötande.  Det finns ständigt en oro hos ungdomarna vad de än 
gör, eftersom att de inte vet om mötet kan påverka deras framtid.  
 
Och sen precis efter middagen fick jag en läkartid, och när jag kom in i läkarens rum skulle 
fråga mig vilket land kommer du från, ett rikt land? Har du betalt för att komma in? Allt det 
där hade jag förväntat mig. Jag fick en chock att hon inte frågade mig det. Det enda dom 
frågade var, vad har du för bekymmer? Vart har du ont? Jag kände wow. Vilket bra land jag 
har kommit till! - Faisal 
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6. Analys 
I analyskapitlet kommer den socialekologiska modellen av hälsa, Kasam och empowerment 
ligga till grund för hur resultatet förstås gällande asylprocessens inverkan på 
ensamkommandes hälsa och vad som kan främja hälsa i deras vardag. 

6.1 Ohälsoskapande faktorer 
 
I resultatet framgår att asylprocessen har inverkan på att ensamkommande upplever 
energilöshet och frustration. Personalen kunde identifiera denna ohälsa hos ungdomarna då 
ungdomarna hade svårt att ta sig till skolan på grund av brist på energi och ofta motstånd att ta 
sig iväg på aktiviteter. De som befunnit sig i asylprocess uttryckte att oron över asylbeskedet 
påverkade deras energi och motivation på ett sätt som gjorde dem orkeslösa. 
Den socialekologiska modellen av hälsa beskriver olika system av aspekter i en människas liv 
som påverkar dennes hälsa (Sundell Lecerof 2016). Oron kring asylbeskedet beskrivs av 
många intervjupersoner medföra en brist på motivation och energilöshet, konsekvenser som 
går ut över flera av de system som beskrivs i den socialekologiska modellen. Oron beskrivs 
ligga till grund för sömnsvårigheter vilket bidrar till att det blir svårt att skapa en naturlig 
dygnsrytm. Sömnvanorna beskrivs som en aspekt i systemet rörande individuella livsstils-
faktorer som har påverkan på hälsan. Energilösheten medverkar till att ungdomarna tenderar 
att isolera sig från sin omgivning då de saknar motivation till sysselsättningar och aktiviteter. 
Denna aspekt får påverkan på systemet gällande samhälls- och sociala nätverk enligt den 
socialekologiska modellen, då energilösheten och motivationsbristen minskar kontakten med 
samhället och andra individer. Då de ensamkommande lider av energi- och motivationsbrist 
leder det ofta till frånvaro från skolan. Det kan resultera i att systemet som benämns som 
levnads- och arbetsförhållanden (living and working conditions) är ett system som riskerar 
påverkas negativt och att det försämrar förutsättningarna för de ensamkommande att skapa 
hälsa genom utbildning och engagemang i samhälle och aktiviteter. 

6.2 Hälsoskapande faktorer 

6.2.1 Social hållbarhet 
	  
Social hållbarhet är en viktig faktor för att en individ ska uppleva hälsa där socialt kapital 
beskrivs som en resurs hos individer och som ett sätt att nå social hållbarhet. Socialt kapital 
innebär att individer har förtroende för samhället och makten i samhället och även förtroende 
för andra människor. Social hållbarhet innebär relationen mellan individ och samhälle och att 
det finns tillit däremellan. (Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 2015). Detta är ett perspektiv 
som får inflytande över systemet sociala- och samhällsnätverk som har betydelse för hälsan 
enligt den socialekologiska modellen av hälsa (Sundell Lecerof 2016).  
 
Att befinna sig under utredning hos en statlig myndighet medverkar till oro och osäkerhet hos 
de ensamkommande och är något som kan påverka tilliten till samhället och det sociala 
kapitalet hos de ensamkommande. Under tiden de ensamkommande väntar på besked och 
riskerar avslag så är förutsättningarna låga för ett bra socialt kapital. En risk med avsaknad av 
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socialt kapital är att avvika från de plikter och skyldigheter man har som samhällsmedborgare 
då man anser att dessa inte uppfylls ömsesidigt.  
 
Ett sätt att öka tilliten till samhället och öka den sociala hållbarheten är att inkludera individer 
i samhällsprocesser och i sociala sammanhang (Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 2015). 
Detta blir ett sätt att arbeta utifrån de förutsättningar som finns för ensamkommande att 
uppleva delaktighet och inflytande i samhället. I resultatet beskrivs hur fler ungdomar deltar i 
aktiviteter som erbjuds av en frivilligorganisation som arbetar på lokal nivå för att skapa 
integration. Denna organisation anordnar firanden vid högtider, sportsliga aktiviteter och 
annan gemenskap. Att bli bjuden och delta i den organisationen har möjlighet att öka det 
sociala kapitalet hos de ensamkommande då initiativet och intresset kommer från samhällets 
sida och då det även det skapar nya och större sociala nätverk för de ensamkommande. Det 
ökar på det sättet deras sociala kapital och leder till en större social hållbarhet i samhället i 
förhållande till denna grupp. 

6.2.2  Sysselsättning och aktivitet 
	  
En nivå inom den socialekologiska modellen är levnads- och arbetsförhållanden. Det är en 
miljö där mycket av individens vardagliga hälsa tar sig uttryck. I resultatet kom det fram hur 
sysselsättning och aktiviteter visade sig vara hälsofrämjande. Många ungdomar ansåg 
aktiviteter som något positivt då det var ett sätt att tänka på något annat än asylprocessen eller 
familj i hemlandet. Sysselsättning beskrivs som en social determinant samt som en 
förutsättning för att främja hälsa. Det har visat sig vara bra för den psykiska hälsan när 
individen får ägna sig åt något på dagarna och även skapa sociala kontakter (Vilhelmsson, 
Östergren & Cuadra, 2015).  
 
I resultatet kom det även fram att många ungdomar på boenden känner orkeslöshet och brist 
på motivation. Enligt en skolkurator kan psykisk ohälsa vara en faktor som kan skapa brist på 
motivation. De flesta ungdomar vill exempelvis gå i skolan på dagarna men deras orkeslöshet 
gör det i vissa fall inte möjligt. Enligt den ekologiska modellen och determinanten 
sysselsättning, kan ohälsan sätta stopp för aktivering i samhället och på så sätt bildas en ond 
cirkel (Vilhelmsson, Östergren & Cuadra, 2015). Ungdomarna går inte till skolan vilket kan 
bidra till en känsla av ensamhet. Ensamheten skapar ännu mer psykisk ohälsa och ungdomen 
kan i vissa fall isolera sig på sitt rum. Sysselsättning skapar inte enbart hälsa i sig utan bidrar 
minst lika mycket till den sociala hälsan med vänner och umgänge. Brist på motivation kan på 
så sätt även skapa ensamhet.  
 
Personalen på boendet beskrev hur de försökte uppmuntra ungdomarna att delta i aktiviteter 
men även att delta i skolan. Deras uppfattning av ungdomarnas hälsa var att aktiviteter 
påverkade deras humör på ett positivt sätt. Personalen försökte på så sätt bryta den onda 
cirkeln genom att uppmuntra ungdomarna till sysselsättning under dagarna. Genom 
uppmuntran är förhoppningen att tillslut få ungdomarna att medverka en hel skoldag.  
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6.2.3 Delaktighet och inflytande 
	  
Ett resultat av intervjuerna är ett gemensamt antagande om att väntan på asylbesked inverkar 
negativt på hälsan. Att behöva vänta på besked om asyl är en faktor i sig som har påverkan på 
hälsan, en påverkan som är grundläggande under hela asylprocessen. Detta bidrar till dåliga 
förutsättningar för att uppleva hälsa under den tiden. Dessa negativa grundförutsättningar som 
väntan innebär är med och påverkar de ensamkommandes upplevelser kring deras hälsa och 
vardag på HVB-hem i Sverige.   
 
En anledning till varför väntan på asylbesked kan vara så ohälsoskapande kan vara att de 
ensamkommande asylsökande barnen hamnar i en maktlös situation. Empowerment är ett 
begrepp inom folkhälsovetenskapen som beskriver att makt över sitt liv är ett viktigt medel 
för att nå hälsa. Empowerment innebär maktmobilisering och handlar om människors förmåga 
att få inflytande och påverkan över sina liv (Andersson & Eljertsson 2011). Förutsättningarna 
för att uppleva empowerment hos de ensamkommande är begränsade till en stor del då de inte 
har förmåga att påverka sin långsiktiga livssituation gällande om de får stanna i Sverige eller 
åka tillbaka till sitt ursprungsland. Att inte kunna påverka sin livssituation är vanligt för barn 
under 18, men unikt med situationen de ensamkommande befinner sig i är att de behöver 
vänta på beslutet kring deras livssituation under en lång tid och spendera den tiden i ovisshet 
och kring beslutets utfall. Detta är enligt teorin om empowerment något som inverkar negativt 
på de ensamkommandes hälsa. 
 
Fler av boendepersonalen som deltog i intervjuerna uttryckte att det var av stor vikt att göra 
ungdomarna på boendet delaktiga i beslut som rör boendet och ge ungdomarna möjlighet att 
uttrycka sin åsikt. Att låta ungdomarna vara delaktiga i så många frågor som möjligt ökar 
upplevelsen av inflytande över deras egna liv, upplevelsen av empowerment. Att arbeta på ett 
sådant sätt att ungdomarna känner sig delaktiga, inflytelserika och värda att inkludera, främjar 
hälsan hos ungdomarna utifrån ett empowerment-perspektiv.  
 
Kohli, Connolly och Warman (2010) beskriver hur mat har en central betydelse i många 
ensamkommandes liv och hur det utgör en påverkan på deras hälsa ur fler aspekter. De 
ensamkommande kan uppleva sig isolerade när de inte befinner sig i sammanhang med 
hemlagad mat eller upplever att de själva inte kan laga mat de tycker om. Samtidigt upplever 
de gemenskap och tillhörighet då de ingår i sammanhang med hemlagad mat. Ur ett 
socialekologiskt perspektiv har levnadsvanorna, däribland matvanorna, en betydelse för den 
holistiska upplevelsen av hälsa. Utifrån Kohli, Connolly och Warman (2010) kan man främja 
hälsa hos ensamkommande genom att de får ta del av mat de uppskattar eller lär sig laga mat 
de uppskattar. Detta förstärker känslan av tillhörighet och även den fysiska hälsan. Mat är 
viktig som hälsofrämjande faktor både ur ett socialekologiskt perspektiv och ur ett 
empowerment-perspektiv då det kan öka känslan av empowerment att lära sig laga den mat 
man uppskattar och genom det minska sitt beroende av andra.   
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6.2.4 Personalen som resurs 
	  
I intervjuerna framkom personalens betydelse som särskilt viktigt för ungdomarnas hälsa. 
Utifrån perspektivet Kasam kan personalens betydelse också förstås som att personalen är 
viktig för att ungdomarna ska känna känslan av sammanhang i vardagen. Personalen beskrevs 
av ungdomarna som en trygg punkt som var betydelsefull för dem när de inte hade några 
andra vuxna i deras närhet. En ungdom beskrev hur han tyckte sommaren blev särskilt jobbig 
eftersom hans favoritpersonal var på semester. Det gjorde att han kände sig ensam och 
saknade meningsfullhet i vardagen. Enligt Kasams ena faktor meningsfullhet beskrivs hur en 
känsla av sammanhang skapas då individen känner att livet har en känslomässig innebörd 
(Antonovsky, 2007). Personalen kan på så sätt beskrivas som en resurs till meningsfullhet i 
vardagen hos ungdomarna. Ytterligare en intervjuperson beskrev personalen som 
betydelsefull, han beskrev hur en del ungdomar kom tillbaka till boendet och personalen efter 
de flyttat därifrån bara för att besöka personalen. Det visar på ett starkt band mellan 
ungdomarna och personalen som enligt Kasam i sin tur skapar meningsfullhet. Enligt teorin 
Kasam upplever individen god hälsa när individen känner en känsla av sammanhang och 
personalen kan beskrivas som en resurs för ungdomarna att uppnå det och i sin tur en god 
hälsa.  
 
Något Antonowsky (2007) beskriver som en god förutsättning för hälsa är att uppleva 
hanterbarhet när man möter svårigheter och utmaningar. Hanterbarheten kan finnas i att man 
har människor i sin omgivning man känner tillit till, som finns med som stöd under den svåra 
tiden. Något som beskrivs i resultatet är att ungdomarna fann mycket stöd i att de upplevde att 
någon märkte om de mådde dåligt. Detta fick dem att känna sig sedda och att de hade någon i 
sin omgivning de kunde lita på. Boendepersonalen var ofta den som beskrevs vara den 
personen som var extra uppmärksam på ungdomarnas mående, som hade förtroende och vars 
sällskap ungdomarna ofta värderade högt. Personalen beskrivs utifrån ungdomarnas 
berättelser som en resurs för ungdomarna och ger förutsättningar för dem att uppleva 
hanterbarhet när de möter svårigheter och utmaningar. Genom att ha personal som är 
uppmärksamma på deras mående och stöttar dem i deras vardag minskar risken för att 
ungdomarna ska känna sig som offer för situationer, utan istället med personalens hjälp 
uppleva att de har kontroll och att de inte är ensamma i sin utmanande situation. Att uppleva 
hanterbarhet och kontroll är goda förutsättningar för hälsa enligt teorin om Kasam och även 
empowerment där upplevelsen av kontroll är det centrala (Andersson & Eljertsson 2011). 

6.3 Slutsatser 
	  
Det som framkom vara av störst inverkan på ohälsan är väntan. Genomgående konsekvenser 
av att vänta visade sig vara brist på motivation och orkeslöshet. Det finns begränsade 
möjligheter att motverka ohälsa hos ungdomarna under asylprocessen men det finns faktorer 
som visade sig vara betydelsefulla och som underlättade ungdomarnas vardag. Faktorer som 
är hälsofrämjande är personalen, delaktighet och sysselsättning. Samvaron som uppstår 
mellan personal och ungdom är betydelsefull samtidigt som den skapar en känsla av 



	   34	  

gemenskap. Sysselsättning på dagarna beskrevs vara viktig då det får ungdomarna att tänka på 
annat under dagarna. Delaktighet om beslut som rör deras vardag påverkar känslan av makt 
över sitt eget liv 
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7. Diskussion 
I denna studie har vi identifierat vad som inverkar på asylsökande ungdomars hälsa. Vi har 
funnit att asylprocessens inverkan på hälsa, behöver betraktas ur ett holistiskt perspektiv. Så 
länge som de ensamkommande har dåliga förutsättningar för hälsa pga samhällsekonomiska, 
kulturella och miljömässiga förhållanden kommer det innebära svårigheter och begränsade 
möjligheter att uppnå förbättrad hälsa genom att förändra andra aspekter. Det är asylbeskedet 
som är kopplat till de samhällsekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållandena, och så 
länge ungdomarna inte har asyl kommer detta perspektiv ha en negativ påverkan på den 
holistiska hälsan. Att fokusera ensidigt på individens motståndskraft eller hantering av sin 
hälsa är alltså otillräckligt. Men oavsett är det av stor vikt att identifiera vad som är 
ohälsoskapande och hur ohälsan tar sig uttryck för de ensamkommande. Detta för att försöka 
förbättra förutsättningarna och anpassa förhållanden för att de ensamkommande ska uppleva 
största möjliga hälsa i sin vardag.  
 
Vi ser här den socialekologiska modellen av hälsa, dvs. den praktiska tillämpningen av ett 
holistiskt synsätt på hälsa, vara av relevans för att reflektera över betydelsen av vårt resultat. 
Med den socialekologiska modellen beskrivs faktorer viktiga för en holistisk upplevelse av 
hälsa.  
 
Perspektivet i den socialekologiska modellen som kallas samhällsekonomiska och kulturella 
förhållanden, handlar om samhällets kultur, normer och lagar och andra faktorer som spelar 
roll för hur individer beter sig och upplever sig själva i förhållande till samhället (Sundell 
Lecerof 2016). När det gäller frågan om ensamkommande och deras hälsa under 
asylprocessen så är det främst detta perspektiv som får betydelse och påverkan på de övriga 
perspektiven av hälsa. Att de ensamkommande befinner sig i den situation de gör har att göra 
med samhällets ekonomiska förutsättningar att bevilja asyl eller inte, vilket försätter de 
ensamkommande i en asylprocess där de måste vänta på besked om uppehållstillstånd. Enligt 
studiens resultat är det ovetskapen om uppehållstillstånd och situationen gällande väntan som 
har störst inverkan på ensamkommandes hälsa som även får effekter över alla övriga system 
inom den socialekologiska modellen.  
 
Den socialekologiska modellen öppnar många vägar för människor som arbetar med 
ensamkommande att förbättra förutsättningarna för hälsa för ensamkommande. I många 
traditioner har hälsa främst betraktats som kopplat till ett fysiskt perspektiv, men när man 
vidgar begreppet och förstår att många fler ingångar finns för att förbättra en holistisk 
upplevelse av hälsa så ökar möjligheterna att främja hälsa. Metoderna behöver inte heller vara 
kostsamma, eller kräva mycket tidsåtgång eller resurser som till exempel vid samtalsstöd, 
utan kan innebära att man enligt perspektivet om levnadsvanor kan lära en ungdom att laga 
maträtter, något som kan leda till att ungdomen upplever empowerment, alltså mindre 
beroende av andra och dessutom förbättrar den fysiska hälsan med en hälsosammare kost. Det 
kan även innebära att man hänvisar en ungdom till en organisation på frivillig grund som 
arrangerar aktiviteter i integrationssyfte för att ungdomen ska öka sitt sociala kapital och 
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uppleva sig inkluderad och önskad i samhället. Att involvera ungdomar att ta del av beslut 
som rör boendet kan även främja deras hälsa genom en ökad upplevelse av delaktighet och 
inflytande. 
 
Den socialekologiska modellen innefattar många olika sociala determinanter som beskrivs 
vara faktorer som har påverkan på hälsan. Dessa sociala determinanter omfattar stora delar av 
individens tillvaro och beskriver både specifika faktorer som har påverkan på hälsan till 
exempel matvanor och mer övergripande aspekter som samhällsekonomiska strategier. Kasam 
är en modell som förklarar hälsa och hälsofrämjande ur ett mer övergripande perspektiv där 
det finns mer tolkningsutrymme gällande hur teorin konkret appliceras. Kasam är en teori som 
ligger till grund för arbetet med ensamkommande inom ett flertal verksamheter i Sverige. Fler 
verksamheter beskriver i sitt förhållningssätt att de arbetar för att de ensamkommande ska 
uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin vardag på boendet. 
 
Vår uppsats visar att väntan på asylbesked är ohälsoskapande för ungdomarna och inverkar på 
olika omständigheter i deras vardag. I analysen redogörs för att en avgörande del av 
ungdomarnas hälsa inte ligger i deras egna händer utan är kopplat till asylutredningen. 
Upplevelser av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan därför i de 
ensamkommandes situation vara svåra att uppnå då de lever under en grundläggande 
osäkerhet där deras tillvaro är präglad av ovetskap. Att i en sådan situation försöka eftersträva 
mening i tillvaron, förstå tillvaron och uppleva hanterbarhet innebära sannolikt en stor 
utmaning. Det kan därför antas som ofullständigt att använda Kasam i form av hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet som det enda uttalade förhållningssättet för hälsofrämjande 
inom verksamheter för ensamkommande kan.  
 
Trots dessa reservationer, kan hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet betraktas som 
eftersträvansvärda mål och kan även appliceras på olika nivåer. Begriplighet kan innebära att 
förstå sin tillvaro och kunna se en förutsägbarhet i livet, men det kan även innebära att kunna 
förstå information kring något i ens vardag som upplevs viktigt (Antonowsky 2007). 
Problemet som kan uppstå är då verksamheterna inte beskriver på en praktisk nivå hur Kasam 
appliceras i förhållande till ungdomarna på boendet. I dessa fall riskerar Kasam att bli till 
svävande begrepp som uttrycker mål för hälsa med mycket höga ambitioner.  
 
Att formulera mål för hälsa på en nivå som är mer rimlig i förhållande till ensamkommandes 
situation skulle underlätta för verksamheten att kunna uppnå dem. En bra ingång till ett 
hälsofrämjande förhållningssätt kan vara att implementera den socialekologiska modellen av 
hälsa. Detta för att tydligare få en överblick över vilka perspektiv som får inverkan på 
individens hälsa och att arbeta med enkla, praktiska metoder för att skapa goda förutsättningar 
för hälsa på de olika nivåerna. Dessa praktiska göromål är något som säkerligen redan 
används inom verksamheter för ensamkommande, men att tydligare förankra dem i deras 
koppling till hälsofrämjande kan ha betydelse för vilket allvar dem tas på och utförs inom 
verksamheten. 
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
Från föreläsning, Malmö Institute for studies of migration diversity and welfare, 22 september 
2009 (Sundell Lecreof, 2009) 
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Bilaga 2 

  
	  
Figure 1. The social determinants of health (Whitehead and Dahlgren, 1991). (Sundell 
Lecerof 2016). 
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev (till skolkurator) 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå universitet som skriver 
vårt examensarbete.  
 
Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att undersöka innebörden av en 
meningsfull vardag för ensamkommande flyktingbarn på HVB/stödboenden. Vi ser ett behov 
av att undersöka detta område då det blivit känt att de ensamkommande flyktingbarnen 
upplever stor frustration under väntetiden. Detta har visat sig då det i flera fall förekommit att 
ungdomar på boenden visar på självskadebeteenden och även uttryckt självmordstankar. Samt 
i andra fall avviker från boendet för att väntetiden i Sverige blev för påfrestande. Därför 
ämnar vi att undersöka om det finns något i  ungdomarnas vardag som kan upplevas som 
meningsfullt och hur man isåfall kan skapa en större upplevelse av meningsfullhet i vardagen 
i väntan på asylbesked. 
Du tillfrågas att delta i denna undersökning. Din medverkan skulle betyda mycket för oss. 
Vi har även valt att genomföra intervjuer med tre ensamkommande barn som fått asyl och två 
integrationsassistenter. 
 
Att ha med en skolkurators perspektiv i undersökningen värdesätter vi då skolan är en stor del 
av ungdomarnas vardag och det är just vardagen vi vill undersöka. Vi tror även att du som 
skolkurator har en bra inblick i ungdomarnas mående, något vi också vill undersöka. 
 
Det är högst frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Dina uppgifter kommer behandlas med sekretess och kommer inte kunna spåras 
tillbaka till dig. Informationen du ger kommer bara användas till vårt examensarbete.  
 

För fler frågor eller funderingar kontakta oss: 
 
Emelie Fällman                                                                              
emelie.fallman@hotmail.com  
073 762 09 16 
Elinor Jacobsson  
elinorjacobsson@icloud.com 
070 283 17 76 
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Informationsbrev (till boendepersonal) 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på termin 6 på socionomprogrammet vid Umeå universitet som skriver 
vårt examensarbete. 
 
Det övergripande syftet med vårt examensarbete är att undersöka innebörden av en 
meningsfull vardag för ensamkommande flyktingbarn på HVB/stödboenden. Vi ser ett behov 
av att undersöka detta område då det blivit känt att de ensamkommande flyktingbarnen 
upplever stor frustration under väntetiden. Detta har visat sig då det i flera fall förekommit att 
ungdomar på boenden visar på självskadebeteenden och även uttryckt självmordstankar. Samt 
i andra fall avviker från boendet för att väntetiden i Sverige blev för påfrestande. Därför 
ämnar vi att undersöka om det finns något i ungdomarnas vardag som kan upplevas som 
meningsfullt och hur man isåfall kan skapa en större upplevelse av meningsfullhet i vardagen 
i väntan på asylbesked. 
Du tillfrågas att delta i denna undersökning. Din medverkan skulle betyda mycket för oss. 
Vi har även valt att genomföra intervjuer med tre ensamkommande barn som fått asyl, två 
boendepersonal och en skolkurator.  
 
Vi vill ha med två boendepersonals perspektiv då vi tror att de har en bra kännedom om 
ungdomarna och har en unik inblick i deras vardag. 
 
Det är högst frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Dina uppgifter kommer behandlas med sekretess och kommer inte kunna spåras 
tillbaka till dig. Informationen du ger kommer bara användas till vårt examensarbete.  
 
För fler frågor eller funderingar kontakta oss 
 
Emelie Fällman                                                                              
emelie.fallman@hotmail.com  
073 762 09 16 
Elinor Jacobsson  
elinorjacobsson@icloud.com 
070 283 17 76 
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Informationsbrev till ungdomar 
 
Hej! 
 
Vi går på Umeå universitet och studerar till socionomer. Vi skriver en uppsats där vi vill 
undersöka hur det är att vänta på besked om asyl. Vi vill också veta hur man kan göra 
väntetiden bättre och mer meningsfull. 
Det blir mer och mer känt att det är jobbigt att vänta på asylbesked och att många mår mycket 
dåligt av detta, därför ser vi behovet att undersöka hur man kan skapa en bättre vardag under 
tiden man väntar på besked om asyl. Vi är intresserade av hur du upplevde din väntetid, bland 
annat hur du mådde och hur dina dagar såg ut.  
 
Vill du vara med i vår undersökning? Det skulle betyda mycket för oss. Informationen 
kommer bara användas till vårt examensarbete och inte till något annat. 
Vi intervjuar även två personal och en skolkurator förutom dig/er. 
Vi vill gärna höra er berättelse då den skulle hjälpa oss mycket att förstå hur livet ser ut när 
man väntar på asylbesked. 
 
Det är frivilligt att vara med i undersökningen och du kan när du vill ändra dig om du inte vill 
vara med längre. Du kommer vara anonym i vår uppsats, vilket betyder att det du väljer att 
berätta inte kommer kunna spåras tillbaka till dig.  
 
Dina uppgifter kommer behandlas med sekretess och kommer inte kunna spåras tillbaka till 
dig. Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av ett examensarbete vid Umeå 
Universitet.  
 
För fler frågor eller funderingar kontakta oss 
 
Emelie Fällman                                                                              
emelie.fallman@hotmail.com  
 
Elinor Jacobsson  
elja0055@student.umu.se 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide ungdomar 
 
Boendeform under asylprocess: 
Längd på asylprocess: 
 
Beskriv din tid i Sverige fram till PUT? 
 
Hur upplevde du din tid i skolan? 
 
Hur upplevde du din fritid? 
 
Vilka var de viktigaste personerna i din närhet?  
 
Vad gjorde tillvaron bra?  
 
Vad gjorde tillvaron mindre bra?  
 
Hur hade du önskat att din vardag såg ut?  
 
 
Intervjuguide personal 
 
Hur tror ni att lång väntan på asyl påverkar ungdomarna? 
 
När upplever ni ungdomarna som gladare än vanligt?  
 
Kan ni komma på ett tillfälle då stämningen på boendet varit särskilt bra? 
 
När upplever ni ungdomarna som mer nedstämda än vanligt?  
 
Kan ni komma på ett tillfälle på boendet där stämningen varit särskilt låg? 
 
Vilken är din uppfattning om vad som ger ungdomarna motivation?   
 
Hur arbetar ni för att motivera ungdomar som har låg motivation? 
 
 
Intervjuguide skolkurator 
 
Vilken är din uppfattning av ungdomarnas inställning till skolan? 
 
(Om den är negativ)  
- Vilken är din uppfattning om varför det ser ut på det sättet? 
 
(Om den är positiv) 
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-vilken är din uppfattning om varför det ser ut på det sättet? 
 
Vilken är din uppfattning om vad som ger ungdomarna motivation?   
 
Beskriver ungdomarna något som är positivt i deras liv i Sverige för dig?  
 
Vilka är dina åsikter om hur ungdomarnas tid i Sverige ser ut? 
 
Hur arbetar du för att motivera ungdomar som har låg motivation? 
 
 
 
Intervjuguide personal med bakgrund som ensamkommande 
 
Boendeform under asylprocess: 
Längd på asylprocess: 
 
Beskriv din tid i Sverige fram till PUT? 
 
Hur upplevde du din tid i skolan? 
 
Hur upplevde du din fritid? 
 
Vilka var de viktigaste personerna i din närhet?  
 
Vad gjorde tillvaron bra?  
 
Vad gjorde tillvaron mindre bra?  
 
Hur hade du önskat att din vardag såg ut?  
 
 
Hur tror du att lång väntan på asyl påverkar ungdomarna? 
 
När upplever du ungdomarna som gladare än vanligt?  
 
Kan du komma på ett tillfälle då stämningen på boendet varit särskilt bra? 
 
När upplever du ungdomarna som mer nedstämda än vanligt?  
 
Kan du komma på ett tillfälle på boendet där stämningen varit särskilt låg? 
 
Vilken är din uppfattning om vad som ger ungdomarna motivation?   
 
Hur arbetar du för att motivera ungdomar som har låg motivation? 
 
 


