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Sammanfattning 

Det kommer ungefär 3000-4000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige per år. Många 

kommer från Afghanistan och Somalia. De här barnen har ofta upplevt krig och/eller 

fattigdom. Att som barn komma ensam till ett nytt land med en annan kultur, språk och 

levnadssätt är en utmaning och blir för många en fysisk och psykisk påfrestning. Det gör 

dessa barn till en utsatt grupp i samhället och därför är trygghet viktigt för dessa barn. 

Trygghet innebär att vara fri från hot och oro. I studien har vi undersökt ensamkommande 

barns uppfattningar om och förutsättningar för trygghet.  

 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts och resulterats i fyra intervjuer med 

ensamkommande flyktingbarn. Resultatet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens resultat visar att ensamkommande flyktingbarns första tid i Sverige kännetecknades 

av rädsla, oro och stress. Därför är de i stort behov av trygghet och stöd. Resultaten har 

kopplats till fyra teorier för att förklara studiens empiri. Dessa teorier är migrationsrelaterad 

stress, socialt stöd, KASAM och transnationella perspektiv. Några förutsättningar för trygghet 

som framkommit av resultatet är främst skolan, sociala nätverk och en trygg miljö. Dessa 

faktorer är viktiga för ensamkommande barns trygghetsskapande och därmed framtid i 

Sverige.  
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Abstract 

Approximately 3000-4000 unaccompanied minors arrive in Sweden each year. Many of them 

originates from Afghanistan or Somalia. These children often have a background in 

experiences of war and/or poverty. To arrive in a new country that has a different culture, 

language and living is a challenge and often put pressure in a physical and/or psychological 

way. These components makes these children a vulnerable group in society. With these 

reasons safety is at utmost importance for these children. Safety implies to be free from threat 

and worry. The aim of this study is to explore unaccompanied minors perception on and 

conditions of safety. 

The sample that has been used implies that the individuals have been chosen through 

convenience to get a hold of four interviews with unaccompanied minors. The results have 

been analyzed based on a qualitative content analysis. The main results of this study shows 

that unaccompanied minors initial time in Sweden includes fear, worry and stress. This 

concludes that these children are in need of safety and support. The analyses have been linked 

to four theories to explain the empirism of this study. These theories are migration related 

stress, social support, KASAM and transnational perspective. 
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KAPITEL. 1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Situationen av att vara flyktingbarn och komma till ett nytt land innebär en utmaning och risk 

att känna sig utanför och diskriminerad och därför blir trygghet en viktig central aspekt för 

dessa barn (Wigg, 2008). Inte nog med att de kommer till ett nytt land och ska försöka 

etablera sig, de kommer ofta också från en svår bakgrund. Denna bakgrund kan bland annat 

innebära krig och fattigdom. Dessa barn blir oftast ofrivilligt bortskickade av vuxna och det i 

sig innebär en utsatt situation och en känsla av otrygghet (Nestler och Franzén, 2007). I en 

sådan situation kan självidentiteten bli ifrågasatt av själva barnet. En känsla av 

hemmatillhörighet kan då bli reducerad. I avhandlingen av Wigg (2008) framkommer att stöd 

från familjen och ett fungerande nätverk spelar stor roll för en trygg tillvaro och därmed ger 

det barnet tro på mål och drömmar inför framtiden. 

Några andra aspekter som medverkar till att barnen får en känsla av otrygghet är 

asylprocessen och fördomar som finns. Asylprocessen innebär oftast lång väntetid, vilket 

betyder en upplevelse av osäkerhet om att få stanna eller inte som i sin tur leder till en känsla 

av utanförskap, speciellt när dessa barn är ensamma. I avhandlingen (Wigg, 2008) framgår att 

fördomar som finns om ensamkommande flyktingbarn i Sverige gör att barnen får en känsla 

av att skapa en falsk identitet för att undvika utanförskap. Med falsk identitet menas att de 

måste framstå som något de inte är för att ”passa in”. Dessa två faktorer är några av dem som 

gör att identitetsskapandet för dessa barn blir en stor utmaning. Sammanfattningsvis innebär 

det att dessa barn som kommer från ”gamla värderingar möter nya, och nya sociala strukturer 

ger nya möjligheter eller ställer upp hinder” (ibid, s. 146) 

Ett gemensamt förhållningssätt till kultur, mentalitet, värderingar, bakgrund och förståelse 

anses som viktiga aspekter för att känna samhörighet och trygghet med sin omgivning. 

Flyktingbarn som kommer hit ensamma har oftast upplevt svåra situationer och har en 

bakgrund som är en stor kontrast till den miljön vi lever i, i Sverige. Detta gör att de hamnar i 

kontakt med människor och en miljö som är tvärtemot sin egen. Detta skapar i sin tur en 

känsla av ”vi” och ”dem” då de inte upplever ett gemensamt förhållningssätt till alla dessa 

ovan nämnda aspekter. För att dessa barn ska kunna hantera utmaningen spelar trygghet en 

viktig roll i deras vardag i Sverige (Wigg, 2008). 

Hessle (2009) påpekar att ensamkommande flyktingbarn är en psykosocialt utsatt grupp i 

samhället och att detta gör dem till en riskgruppskategori som bör uppmärksammas. Att 

ensamkommande flyktingbarn är en psykosocialt utsatt grupp anser vi är ett stort problem i 

dagens samhälle. Ensamkommande barns trygghet är en aspekt som det inte finns mycket 

forskning om, därför vill vi fördjupa oss i detta fenomen.  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka ensamkommande barn uppfattningar om och förutsättningar för 

trygghet. 

1.3 Frågeställningar 
Vad innebär trygghet för ensamkommande flyktingbarn? 

Vad är trygghetsskapande (respektive otrygghetsskapande) för ensamkommande barn? 

Vad underlättar/hindrar upplevelsen av trygghet? 
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1.4 Avgränsningar 
Studien fokuserar på upplevelser främst ur barnens perspektiv.  Med barn menas personer 

under 18 år med uppehållstillstånd, i denna studie så är de intervjuade mellan 16-18 år. Denna 

åldersgrupp valdes för att inte utsätta alltför unga barn för känsliga frågor. Detta för att 

minska att barnen påverkas negativt av denna studie. Studien avgränsas till att inkludera 

ensamkommande barn som vistas inom Sverige. 

1.5 Begreppsförklaring 
Ensamkommande barn: Enligt EG-direktivet är det personer som är under 18 år och utan 

sällskap av en vårdnadshavare anländer till ett nytt land (Hessle, 2009). 

1.6 Redovisning av sökmotorer, sökord m.m. / Litteratursökning 
I studien användes sökmotorerna SocINDEX, EBSCO och Umeås Universitetsbibliotek. Även 

litteraturen söktes på Umeås Universitetsbibliotek. 

Sökord som användes: ”ensamkommande flyktingbarn”, ” unaccompanied minor”, ”safety”, 

"security", "Flyktingbarn”, ”child”, ”migrant”, ”unaccompanied child”. 

1.7 Ansvarsfördelningen 
I början av studiens arbete var tanken att dela upp arbetet, men under arbetets gång valdes att 

skriva allt tillsammans. Detta för att alla ville ha en lika stor del i arbetet och för att 

samarbetet under studiens gång varit suveränt. Dessutom var det bäst för att få en så enhetlig 

uppsats som möjligt.  

http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/unaccompanied
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/unaccompanied
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KAPITEL 2 KUNSKAPSÖVERSIKT 
”Ensamkommande barn är en person under arton år som är åtskild från båda sina föräldrar 

eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet” (SOU 

2003:51) 

3.1 Trygghet 
Den basala definitionen på att vara trygg enligt Nationalencyklopedin (2013) är situationer 

som är fria från hot och oro. En trygg person anses som obekymrad och lugn. I det vardagliga 

språkbruket används förutom oro också begrepp som rädsla och säkerhet (Brottsförebyggande 

rådet, 2008). 

Beroende på vilket sammanhang trygghet nämns utifrån kan begreppet enligt Kristiansson och 

Larsson (2009) ha olika betydelser. Själva ordet handlar också om både sociala och psykiska 

aspekter därför är det också svårt att beskriva begreppets exakta innebörd.   

Även om det finns en basal definition av trygghet så skiljer det sig åt för vad som får varje 

individ att känna sig trygg. Att vara utom fara innebär inte alltid enligt socialstyrelsen (2012b) 

en känsla av trygghet. Trygghet är ett samlingsbegrepp för både psykiska, fysiska och 

existentiella aspekter för välbefinnande. För att människor ska kunna ta itu med saker i 

vardagen är trygghet en förutsättning. När människan är trygg reduceras känslor som följer 

med otrygghet, nämligen ångest, rädsla och oro. Även skräck kan förekomma. Det finns både 

individuella och generella faktorer som spelar roll till hur trygga människor känner sig. Några 

av dessa faktorer är att ha möjlighet att förstå sin omgivning och även göra sig själv förstådd 

samt att ha kontroll över den befintliga situationen. Att känna trygghet handlar också om att få 

vissa behov att bli tillgodosedda. Det kan innebära behov som självtillit, ekonomi, relationer 

och miljö. Saker som kläder och mat påverkar också känslan av trygghet. (Ibid) 

Trygghetskänsla bygger på att det i närheten finns en person som är förstående (Bowlby, 

1994). En aspekt på trygghet är tillit. Det ligger i människans natur att möta andra människor 

med en tillit enligt Lögstrup (1994). Möts inte tilliten med ett bra mottagande innebär det att 

individen känner misstro. Då vår tillit missbrukas reagerar människan kraftigt då tillit innebär 

ett utelämnande. Självutlämnande ligger i människans natur och är grundläggande. Tilliten 

missbrukas alltså inte endast när fel begås.  

3.2 Forskning om ensamkommande flyktingbarn 
Statistiskt sett har Sverige sedan slutet av 80 talet registrerat ensamkommande flyktingbarn. 

Enligt migrationsverkets finns en rapport som visar på en tydlig ökning av ensamkommande 

flyktingbarn mellan åren 2004-2013. Under 2013 har 64 % asylansökningar beviljats vilket är 

477 ensamkommande flyktingbarn av totalt 721 (Migrationsverket, 2013). 

I Sverige är det ungefär 3000-4000 som ansöker om asyl i per år. Idag finns det en prognos 

som säger att det kommer att komma 4000 barn som söker om asyl till Sverige fram till 2015. 

De flesta kommer ifrån Afghanistan och Somalia (Migrationsverket, 2013). De generella 

orsakerna som finns till att barn migrerar till Sverige brukar delas upp i tre kategorier som är: 

Barn utsatta för trafficking, barn som flyr fattigdom, familjeproblematik och deprivation och 

barn som söker asyl (Hessle, 2009). 

Enligt Migrationsverkets hemsida (migrationsverket.se) är Migrationsverket den första 

myndighetskontakt de ensamkommande barnen möter när de kommer till Sverige. Processen 

börjar med att barnet gör en asylansökan och därefter får de komma på utredningssamtal och 

en asylutredning påbörjas. Migrationsverket har därefter till uppgift att efter utredning besluta 

om barnet har rätt till att få uppehållstillstånd. Förutom Migrationsverket finns det fler aktörer 
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som samarbetar kring barnets stöd och trygghet. Dessa är bland annat kommunen, landstinget 

och religiösa församlingar. Barnen har också rätt till en god man eftersom barnet är under 18 

år. Godemannen ska främst ta tillvara på barnets rättigheter som till exempel ekonomi, 

sjukvård och skola. 

Samarbetet mellan samhällets alla aktörer är en viktig aspekt för att de ensamkommande 

flyktingbarnen på bästa möjliga sätt ska etableras i det svenska samhället. Trots att det finns 

mycket hjälp och stöd för dessa barn så finns det också brister. En av de ensamkommande 

barnens rättigheter är att få en utsedd god man och enligt barnombudsmannens rapport (2010) 

finns dock tillfällen där det saknats kompetens och tar för lång tid. Detta gör att barnen känner 

sig ensamma och utelämnade både i processens gång och efteråt. Det har också visats sig att 

psykiatrin har bristande resurser när det gäller den här gruppen. Samordning och samverkan 

är två punkter som inte alltid utförs korrekt. Dessutom misstänks det att det aldrig erbjuds 

hälsoundersökningar till asylsökande barn.  

Skolinspektionens rapport (2009) visar på att det förekommer rollförvirring inom 

migrationsverket då de både får ta hand om mottagandet av barnen samt fatta beslut om 

barnen får uppehållstillstånd eller inte. Detta skapar i sin tur negativa konsekvenser för barnet. 

Barnen tappar därmed tillit för vuxna och det svenska samhället i stort.  

Asylsökande barn har ingen skolplikt, men de har rätt till utbildning. Asylsökande barn har 

rätt till utbildning i gymnasieskola om utbildningen påbörjades innan barnet fyllt 18 år. De har 

rätt till utbildning även om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats. 

(Socialstyrelsen, 2012a).  

Enligt lärarnas egna åsikter så framkommer det i Utbildningsradion och Rädda barnens 

gemensamma undersökning (2011) att lärarna bland annat saknar kompetensutveckling i att 

kartlägga elevernas individuella kunskaper i alla ämnen samt att hålla undervisning på rätt 

nivå. Det framkommer vidare att de också saknade kunskap om barnens sociala situation 
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KAPITEL 3 METOD 
I detta kapitel kommer en kort beskrivning göras av innebörden av kvalitativa studier att 

göras. Urvalet av intervjupersonerna samt analysen av studien kommer också att förklaras. 

Det har genomförts fyra intervjuer av ensamkommande flyktingbarn. Alla har 

uppehållstillstånd i Sverige. Intervjuerna har transkriberats och analyserats med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Metoden som användes i detta arbete var kvalitativ. Denna metod innebär enligt Bryman 

(2011) i huvudsak att fokus ligger på ord istället för siffror. I kvalitativ metod ligger inte 

fokus på att kvantifiera data, samtidigt som en viss form av kvantifiering även kan ske i 

kvalitativ forskning beroende på formen av analysmetod. I denna studie så bestod materialet 

av kvalitativa intervjuer med ensamkommande flyktingbarn för att i enlighet med studiens 

syfte få reda på barnens uppfattningar. Kvalitativa intervjuer används för att det ger möjlighet 

att få mer djupgående och friare svar från intervjupersonerna.  

2.1 Urval 
För att få intervjuer med ensamkommande barn så kontaktades i första hand en lärare 

personligen på en skola i Västerbottens län för att underlätta kontakt med intervjupersoner. 

Läraren fick information om studiens syfte samt frågeställningar och även de krav som 

ställdes på intervjupersonerna, nämligen att de ska vara under 18 år, ha uppehållstillstånd och 

ha relativt goda kunskaper i det svenska språket. Läraren frågade därefter sina elever om 

intresse. Detta innebär att urvalet inte är slumpmässigt och därmed enligt Bryman (2011) kan 

benämnas som ett icke-sannolikhetsurval. Med ett icke sannorlikhetsurval så menas att vissa 

individer har större chans att delta i studien än andra (ibid.). Lärarna valde ut elever som var 

enklast att få tag på, detta kan därmed benämnas enligt Bryman (ibid.) som ett 

bekvämlighetsurval.  

Två barn var intresserade av att delta i studien och de möttes upp på deras skola för att vidare 

informeras om syfte och meningen med studien, boka en tid och få deras frågor besvarade. 

Därefter så besöktes personligen två andra skolor i Västerbottens län för att få tag på 

ytterligare två intervjupersoner.  

En rektor på vardera skola tog sig an att kontakta sina elever under besöket där eleverna 

informerades om syfte, frågeställningar och krav av oss. Efter det mötet bestämde sig två 

frivilliga på vardera skola att delta. Besök på dessa tre skolor resulterades i fyra 

intervjupersoner. Eftersom barnen var under 18 år gäller enligt etiska principerna att kontakt 

måste tas med barnens vårdnadshavare eller god man om godkännande. Detta gjordes genom 

att via telefon fråga dessa barns vårdnadshavare om samtycke till barnens medverkan i 

intervjuerna. Denna princip kallas för samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

2.2 Genomförande 
Barnen som intervjuades möttes upp på deras respektive skola för att försäkras största möjliga 

trygghet. De intervjuades i ett mindre grupprum för att undvika störningar. I rummet fanns 

intervjupersonen och en intervjuledare för att undvika obehag hos intervjupersonen. Under 

intervjuerna så följdes en intervjuguide (bilaga 1) med allmänt formulerade frågor som 

utarbetats utifrån syfte och frågeställningar. Guiden är även utarbetad utifrån tre olika teman 

för strukturens skull, de teman som valdes var: Bakgrund, Livet i Sverige och Framtid. 

Guiden bestod även av en del uppföljningsfrågor för att få en mer djupgående information om 

barnens upplevelser. Detta innebär att intervjuerna i studien kan enligt Bryman (2011) 

benämnas som semistrukturerad. I semistrukturerad intervju ligger fokus på intervjupersonens 

frihet och möjlighet att forma svaren på sitt eget sätt.  
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Intervjuerna spelades in för att underlätta arbetet med materialet. De transkriberades ordagrant 

för att behålla nyanser i formuleringarna. De transkriberades också för att få en så korrekt bild 

som möjligt av intervjupersonernas berättelse. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att 

genomföra. Ett intryck från intervjuerna var ett engagemang av intervjupersonerna att svara så 

utförligt som de kunde. Ett hinder mellan intervjuledare och intervjuperson var 

språkförståelsen. Intervjuledarna var noggranna med att informera intervjupersonerna att om 

de inte förstod frågorna så kunde en upprepning och eventuell förklaring göras.  

Deltagarna i denna studie har informerats om de fyra etiska principerna gällande svensk 

forskning enligt vetenskapsrådet (2002). De har fått information om studiens syfte, frivillighet 

och rätten att avbryta intervjun. Deltagarna har fått information om att de själva kan 

bestämma om att delta i studien. Deltagarna var under 18 år vilket medförde enligt 

samtyckeskravet att deras god man respektive vårdnadshavare var tvungen att inhämta deras 

medgivande. Deltagarna har fått information om att forskningsmateralet ska förvaras så att 

ingen obehörig kan komma åt dem och att de som är inblandade i studien har tystnadsplikt. 

De har även informerats om att uppgifterna som insamlats endas får användas till studiens 

ändamål.  

2.3 Analys 

Denna studie har en induktiv ansats, vilket innebär (Bryman, 2011) att forskaren går in 

förutsättningslöst för att sedan utifrån det empiriska materialet dra slutsatser. I studien 

analyserades materialet i form av en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Patton (1990) är det ett 

sätt att identifiera/koda/kategorisera grundläggande mönster i materialet. Patton (ibid.) 

urskiljer 3 former av analysmetoder; nämligen en konventionell, en riktad och en summerande 

innehållsanalys. En riktad analys är en mer strukturerad process med tidigare forskning och 

jämförelse av resultat från tidigare forskning och diskussion kring resultaten utifrån teoretiska 

perspektiv, vilket innebär att det är en deduktiv ansats (ibid.). Den summerande 

innehållsanalysen identifierar förekomsten av specifika ord i texter för att sedan förstå den 

kontextuella användningen av dessa ord inom texterna (ibid.).  

Denna studie har analyserat materialet utifrån en konventionell innehållsanalys. Den 

konventionella analysen är enligt Patton (1990) ett sätt att beskriva ett fenomen. Processen 

börjar med att materialet läses igenom upprepade gånger, därefter bildas materialnära koder 

utifrån materialet. Koderna i studien har sorterats in i icke förutbestämda kategorier (Bilaga 

2). Detta var en förutsättningslös tolkning av materialet, vilket är enligt Patton (1990) ett sätt 

att få intervjupersonernas unika perspektiv som är grundad i data.  

2.4 Validitet och Reliabilitet  
Det som krävs för att en studie ska vara trovärdig är att den måste undersöka vad den är 

avsedd att undersöka. Uppnås detta har man enligt Patel och Davidsson (2011) god validitet i 

studien. Att studien har genomförts på ett tillförlitligt handlar om hur väl de instrument som 

använts står emot slumpmässig påverkan. Det betyder att studien har god reliabilitet (ibid.).  

Denna studie har god validitet eftersom studien undersökt det syfte och frågeställningar som 

presenterats. Studiens syfte och frågeställningar har hela tiden legat i bakrunden för alla delar 

av uppsatsens upplägg, såsom intervjufrågor, resultat och diskussion. Studiens syfte och 

frågeställningar har alltid funnits i åtanke vid informationssökning. Det som också styrker 

denna studie är fylliga beskrivningar av alla detaljer, såsom urval och datainsamling. De 

medföljande bilagorna som intervjuguide och kodningsmall styrker även studiens validitet. 

När det gäller undersökningens tillförlitlighet på kvalitativa intervjuer beror reliabiliteten på 

intervjuarens förmåga (Patel & Davidsson, 2011).  Det som kan ha påverkat studien är 
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självfallet intervjuledarens egna erfarenheter och förförståelse. Trots det fanns det en 

medvetenhet om detta vilket innebar att intervjuledarens påverkan på intervjupersonen kan 

minskas. Ytterligare en typ av påverkan som kan nämnas är den mänskliga faktorn, vilket kan 

innebära risk att intervjuaren missar att ställa relevanta och intressanta uppföljningsfrågor. 

Även här fanns en medvetenhet och därför innebar det att den risken kunde minskas.  

Under intervjuerna har en intervjuguide följts och alla intervjuer har följt samma mönster. 

Detta är ett sätt att öka tillförlitligheten. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra att kunna 

gå tillbaka och på det sättet vara helt säker på att intervjupersonerna uppfattats rätt. Detta 

beskrivs som ett sätt att kunna bedöma reliabiliteten i en kvalitativ studie (Patel & Davidsson, 

2011).  

Denna studie består av fyra olika upplevelser om hur det är att vara ensamkommande 

flyktingbarn. Dessa intervjupersoner har valts ut genom att vi själva valt ut skolorna och alla 

har därmed inte fått samma möjlighet att vara med i urvalet. Det blev därmed svårt att kunna 

generalisera vårt resultat till hela Västerbottens län eller hela Sverige. Detta har heller inte 

varit vårt mål utan vi ser detta som barns individuella upplevelser, men det gör ändå resultaten 

viktiga.  

2.5 Etiska överväganden 
Socialt arbete präglas mycket av dominans och makt. Detta kan medföra att den enskilde kan 

många gånger vara i ett underläge och ibland kan det vara mycket påtagligt. Det är därför 

viktigt att vara medveten om hur arbetet påverkar människors liv och också att vara medveten 

om värderingar i det sociala arbetet. Det kan också i olika situationer förekomma en del etiska 

dilemman i det sociala arbetet. Detta för att socialarbetaren ofta kommer i kontakt med och 

arbetar med människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. Detta gör det ännu viktigare 

att ta hänsyn till de etiska principerna. Exempel på etiska dilemman kan vara svårigheter att 

bemöta klienten med respekt och skapa en bra relation till klienten. I arbetet finns också en 

risk för en negativ personlig utveckling. Sådana dilemman kan utvecklas genom arbetets 

belastning och det sociala arbetets kultur. Exempel på sådana dilemman är bristande empati 

och att hantera risken för okänslighet (Akademikerförbundet SSR, 2006).  

  

I socialt arbete finns det också ett stort behov av att vara uppmärksam på om det finns 

enskilda grupper och enskilda individer som riskerar att hamna i eller befinner sig i en utsatt 

situation. Detta innebär en princip om skademinimering och skadeobservans.   

När det handlar om barn i socialt arbete ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver. För att hindra eller minimera risken för skada kan hänvisningen till ”barnets bästa” ses 

som en konsekvensetisk regel med särskild uppmärksamhet på en utsatt livssituation 

(Akademikerförbundet SSR, 2006). 

 

Det har tidigare nämnts i studien att ensamkommande flyktingbarn är en socialt utsatt grupp i 

samhället. Barnen befinner sig alltså i en situation som anses vara utsatt på olika sätt. 

Bemötandet av dessa individer är därför väldigt viktigt då det handlar om en personlig 

upplevelse och kan vara ett känsligt ämne. De etiska principerna är därav något som tagits 

hänsyn till i denna uppsats.  

 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra etiska principer som gäller för svensk forskning. För de 

personer som direkt är inblandade i forskningen finns det några grundläggande etiska frågor 

som rör integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är några av de etiska principer 

som gäller. Kortfattat innebär informationskravet (ibid.) att deltagarna i undersökningen ska 



   

8 

 

informeras om dess syfte. Deltagarna ska också bli informerade om att deltagandet är frivilligt 

och om de önskar får de hoppa av studien. Momenten som ingår i undersökningen skall de 

också informeras om. Deltagarna i denna studie informerades om studiens syfte, frivillighet 

och momenten under första informationsträffen samt även innan intervjun. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna själva har rätt till att bestämma över sin medverkan (ibid.). Om någon i 

undersökningen är under 18 år anses denna som minderårig, vilket betyder att 

vårdnadshavares eller förälders godkännande krävs. Detta har tagits hänsyn till i denna studie 

genom kontakt med vårdnadshavare samt god man. Konfidentialitetskravet innebär att de 

uppgifter som ingår ska behandlas med konfidentialitet (ibid.). Personuppgifter måste förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem, vilket denna studie har gjort. Det sista 

kravet innebär att de uppgifter som ska samlas in om individerna endast får användas för 

forskningsändamålet (ibid.). Detta har intervjupersonerna informerats om och lovats. 

 

. 
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KAPITEL 4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel kommer vi att förklara de teorier som är kopplade till studien, dessa teorier är 

migrationsrelaterad stress, socialt stöd, KASAM och transnationella perspektiv. Teorierna har 

valts då de bedömts av oss som relevanta i arbetet med de ensamkommande flyktingsbarnen. 

Vi har valt att utgå utifrån dessa för att kunna förklara på bästa sätt hur personerna upplevt 

migrationen till Sverige och vilka svårigheter som uppkommit i och med detta. Socialt stöd 

visar hur viktigt stöd och hjälp är för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsrelaterad 

stress är relevant för att barnens första tid handlar mesta del om rädsla, oro och stress. 

KASAM är relevant eftersom teorin är en generell teori och förklarar känslor som gör att 

personer klara av svåra situationer som är psykiskt och fysiskt påfrestande. Ett transnationellt 

perspektiv visar de ungas viktiga gränsöverskridande nätverksskapande med betydelse för 

deras fördelaktiga etablering i Sverige. 

4.1 Migrationsrelaterad stress 
Att ha en meningsfull sysselsättning är ett behov för alla människor men det kan vara svårt i 

början för nyanlända att få det, när beslutsutrymme saknas och resultatet kan bli passivisering. 

Informationen om det svenska samhället kan orsaka stress hos den nyanlände när den kommer 

i för stor paketering på kort tid och från för många kanaler samtidigt.  Stress skapas när 

förväntningar och verklighet är i obalans och den nyanlände upplever rollkonflikter(Theorell, 

2012).  

Med stress gällande migration menas de händelser i form av förlust, separation, våld och flykt 

som drabbar personen före ankomst. Bemötande i mottagandet efter ankomsten till Sverige 

anses som stressfaktorer också till exempel lång och svår tid i väntan på uppehållstillstånd, 

föräldrasvikt, arbetslöshet, betydelselösa arbetsuppgifter och passivitet (Theorell, 2012). 

Migrationsprocessen delas in i fem faser: före avresa, utresa, ankomst och eventuellt förvar 

och återvändande. Dessa faser kan vara stressande för individen och under varje fas kan det 

finnas stora hot mot en god hälsa. I mottagarlandet visar forskningen att nyanlända speciellt 

flyktingar och asylsökande har komplexa behov som behöver tillfredsställas genom ett 

förebyggande stödsystem på central och lokal nivå. Att den nyanlända får en ökad delaktighet 

i samhället och en ökad kontroll över sin livssituation leder till att hälsa och livskvalitet 

påverkas positivt (Theorell, 2012).  

4.2 Socialt stöd 
Socialt stöd handlar om tillgängligheten till personer som ger tillit. Förutsättningen är att 

dessa personer har visat att de bryr sig, älskar och uppskattar oss (Sarason, Levin, Basham & 

Sarason, 1983).  

Med socialt stöd avses anknytningen till andra individer som representerar trygghet och 

säkerhet. Det har visat sig att ett socialt stödjande nätverk kan vara betydelsefullt gällande 

hanteringen av besvärliga situationer. Det har identifierats två olika typer av effekter; den ena 

är den direkta effekten på det fysiska och psykiska välmåendet som uppkommer även när en 

människa inte befinner sig under stress. Den andra är skyddsfaktorer som skyddar människor 

från stressorer. Gällande den direkta effekten handlar det om att vara en del av ett socialt 

system som gör att individen kan uppleva en starkare känsla av identitet och mening med 

livet. Detta resulterar i sin tur i ett bättre psykologiskt välmående och förbättrat immunsystem. 

Gällande skyddsfaktorar mildrar socialt stöd effekten av negativa händelser hos människan 

genom att reducera eller ta bort stress. Att ha någon som ställer upp vid behov kan öka 

känslan av kontroll över stressorer (Ghazinour, 2003).    
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Det finns två grundläggande förutsättningar för att en individ ska kunna utnyttja de resurser 

som teorin om socialt stöd bygger på. Först måste individen uppfatta att det finns 

betydelsefulla personer som de kan vända sig till för stöd i svåra situationer. Den andra är i 

vilken grad personen är nöjd med det tillgängliga stödet (Vaux, 1988).  

4.3 KASAM (Känslan av sammanhang) 
Teorin KASAM skapades av Antonovsky som beskriver vad som gör att individer klarar sig 

igenom psykiska och fysiska påfrestningar. Begreppet KASAM definieras av Antonovsky på 

följande sätt; 

”… en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och  

varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en  

hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta  

sig.” (Antonovsky, 1987, s.13.)  

 

Personer med en stark KASAM är oftare medvetna om sina känslor och kan beskriva dem 

lättare och känner sig mindre hotade av dem. Begreppet KASAM innefattas av tre 

delkomponenter; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, och dessa utgör en helhet av 

begreppet.  

4.3.1 Begriplighet  

Detta är grundkomponenten i KASAM-begreppet enligt Antonovsky. När en individ med hög 

känsla av begriplighet möter på överraskningar och oväntade händelser försöker personen 

ordna och förklara dessa för sig själv. Alltså personen ska vara medveten om det som händer 

inom sig och runt omkring sig.  Detta bidrar till att individen lättare ska kunna bearbeta 

obehagliga och oönskade händelser, så som krig, dödsfall eller misslyckanden. En individ 

med en hög känsla av begriplighet ser framtiden som förutsägbar och begripbar. Att barn och 

ungdomar har goda skolprestationer bidrar till att begriplighetsvärdet ökas (Antonovsky, 

1987).  

4.3.2 Hanterbarhet  

Hanterbarhet handlar om att individen anse sig ha förmåga att möta utmaningar i livet och att 

se livets händelseförlopp som erfarenheter. Alltså hur en individ upplever att han/hon har 

resurser för att kunna hantera olika situationer. Ett tryggt socialt nätverk eller tron på en högre 

makt är ett exempel på resurser som ger stöd till individen. Personer med en svag känsla av 

hanterbarhet anser sig som ett offer för omständigheterna med en liten möjlighet att påverka 

sin situation. Däremot anses personer med en stark känsla av hanerbarhet uppleva livets 

händelseförlopp som utmaningar och erfarenheter (Antonovsky, 1987). 

4.3.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individer upplever att saker och ting har ett 

värde. Det är viktigit att belysa att om en individ med ett högt värde på meningsfullhet 

förlorar en närstående eller genomgår en allvarlig operation också kan uppleva sorg och 

förtvivlan. Det som kan skilja en person med högt värde mot en med lågt värde är att den 

söker mening i det som händer och konfronterar utmaningen, för att på så sätt klara sig 

igenom den. En god självuppfattning, fritidsintressen och kreativitet är faktorer som kan öka 

meningsfullheten enligt Antonovsky (Antonovsky, 1987).   

4.4 Transnationella perspektiv 
Ett växande område inom migrationsforskning är det transnationella perspektivet på 

migration. Det transnationella perspektivet uppmärksammar att migranter upprätthåller och 
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utvecklar viktiga band till både nya och gamla hemländer. På det sättet ger de upphov till 

transnationella aktiviteter som innebär relationer av olika slag; social, kulturella, politiska och 

ekonomiska som överskrider nationsgränser och förenar sändande och mottagande länder. Det 

transnationella perspektivet handlar om kontakter och utbyten som överskrider nationsgränsen 

(Olsson, 2007).  

4.4.1 Transnationella praktiker och olika dimensioner av transnationalism 

Det transnationella perspektivet baseras i stor utsträckning på empiriska undersökningar av 

migranters upplevelser, erfarenheter och aktiviteter. De oftast förekommande transnationella 

praktikerna delas in i fyra olika kategorier. 

Den första kategorin handlar om materiell och ekonomisk hjälp och stöd från människor i 

mottagarlandet till familjemedlemmar i ursprungslandet. Den andra kategorin omfattar 

särskild omsorg gällande beroendet av familjemedlemmar i ursprungslandet. Den tredje 

kategorin handlar om känslomässig bekräftelse och stöd som förmedlas i transnationella 

personliga nätverk. Den fjärde kategorin handlar om strävan efter att hålla kvar en tillhörighet 

i sitt ursprungsland, samtidigt som man bygger en tillvaro i mottagarlandet (Hessle, 2009).  

4.4.2 Några dimensioner av transnationella inslag i en migrationsrörelse 

Rörlighet handlar om människors resor och kontakter mellan sändande och mottagande 

länder (Olsson, 2007). Sociala nätverk innebär sociala relationer och traditioner som 

avspeglar transnationella kontakter och som ofta underlättar fortsatt migration. När 

familjemedlemmar, släktningar och vänner befinner sig på olika håll, då finns det ofta starka 

sociala och känslomässiga skäl att hålla kontakten med varandra.  Familjemedlemmar i 

mottagarlandet har ett ansvar också för familjen i ursprungslandet och hjälpa de på olika sätt 

(ibid.). Kulturella praktiker handlar om kulturella flöden mellan sändande och mottagande 

länder. Ett exempel på kulturbegreppet är språk, religionsutövning, populärkultur och 

matvanor. Migranternas kultur blir synlig för majoritetssamhället i det nya landet och detta 

har en stor betydelse på det kulturella området (ibid.).       

Politik och lagstiftning handlar om migranters politiska deltagande i sändande och 

mottagande länder samt lagstiftning som migranter och migration (Olsson, 2007). 

Ekonomiska aktiviteter och utbyten innebär kapitalflöden och affärsverksamheter som 

orsakats av migration och samtidigt förbinder sändande och mottagande länder (ibid.). 

Identitet och tillhörighet handlar om kollektiv och individuell upplevelser av identitet och 

samhörighet med sändande och mottagande länder. Det transnationella perspektivet betonar 

att upplevelser av identitet och gemenskap baserade på geografiskt ursprung och tidigare 

hemländer blir viktiga förutsättningar för migranternas transnationella aktiviter och 

engagemang. Det finns en stor variation gällande migranters identitetsupplevelser. Några 

identifierar sig fullt ut med det nya landet och det finns de som håller fast vid sin tidigare 

nationella identitet, men många utvecklar identiteter som kombinerar en upplevd tillhörighet 

med sändande och mottagande land. Både dubbel tillhörighet och dubbelt utanförskap innebär 

att migranters identiteter ibland förankras i de transnationella rum som uppstår genom 

kontakter, resor och utbyten mellan sändande och mottagande länder. Att känna tillhörighet 

och samhörighet med olika länder påverkar människors föreställningar och tankar om vilka 

möjligheter de har i livet (ibid).   

En central aspekt av det transnationella perspektivet är betoningen av migranters aktörskap. 

Migranter agerar och engagerar sig inom olika samhällsområden i sändande och mottagande 

länder och inte bara invandrare som är utsatta för diskriminering och social marginalisering. 

Alltså märks en aktiv och ofta mer positiv bild av migranter (Olsson, 2007). 
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KAPITEL 5 RESULTAT 
Resultatet av de fyra intervjuerna som genomfördes kommer att redovisas i fem kategorier. 

De fem kategorierna handlar om det nya landet/jämförelse, socialt nätverk, första tiden i 

Sverige, kulturella skillnader och framtidsvisioner. Intervjupersonerna var mellan 16-18 år. 

Alla barn hade uppehållstillstånd och var alla bekanta med det svenska språket. Barnen hade 

bott i Sverige mellan 1-4 år.  

5.1 Det nya landet 
Det nya landet/jämförelse handlar om barnens tankar och upplevelser om hur det är att 

komma till ett nytt land. Alla fyra intervjupersoner uttryckte att möjligheterna som de får i 

Sverige leder till att de får en känsla av trygghet. Dessa möjligheter handlar t.ex. om att få gå i 

en skola där miljön är trygg och att ha en möjlighet till vidareutbildning. I några av 

intervjuerna nämndes det att alla inte har råd att gå i skola eller har möjlighet till 

vidareutbildning i barnens hemländer. Detta eftersom kostnaderna kan vara väldigt höga. De 

menar att skolmiljön här i Sverige vad gäller själva skolsystemet och undervisningen är en 

tryggare plats. Likaså kom det fram att sjukvården kan vara något som kostar vilket innebär 

att alla inte har möjlighet till lika bra vård som skolgång.   

Ytterligare en gemensam aspekt som kom fram är att alla barnen trivdes i Sverige. De 

uppskattar saker som ett tryggt boende, att ha mat och kläder. Många ansåg att allt detta 

innebär för dem en social trygghet och att de därför både vill och har möjlighet till utveckling 

här i Sverige. 

Det är mycket tydligt att dessa barn ser skolan som en viktig aspekt till olika möjligheter i 

livet för att utvecklas och nå sina mål. Detta uttrycktes av ett av barnen: ” Här kan jag gå till 

skolan och jag har ett hem och kan bestämma hur vill jag leva. Jag har möjlighet att kunna 

utvecklas och nå målet i livet” 

Ett annat barn uttryckte sig att han kände sig trygg i skolan då fokus var riktat på annat än 

hans bekymmer:  

”Alltså under asyltiden var den tryggaste platsen att gå i skolan. För skolan den gjorde så jag 

tänkte mindre på allt, typ hemlandet och familjen och så du vet. När jag gick till skolan 

träffade jag andra ungdomar. Man var typ inne i sin barndom liksom och inte problem.” 

Att skolan är en trygg plats innebär för ett av barnen en plats där omgivningen inte präglas av 

krig och en plats som innebär stöd och chans till utveckling. ”Här fick ungdomar stöd och 

möjlighet att gå till skolan och dem utvecklades mer än oss, för att här finns inte krig. Men i 

mitt land är det mycket krig och ungdomar kan inte utveckla sig.”  

Basala behov som boende, mat, kläder och lika sjukvård uppskattades också högt av dessa 

barn och ger en känsla av trygghet. Ett av barnen formulerade sig såhär: ”Om man tänker på 

det materiella då är det att man har en trygg plats. Till exempel boende. Att man får... mat 

och kläder.” 

”Att ha möjlighet att gå till skolan, få sjukvård, ha ett hem, ha mat på bordet gör mig trygg.”  

5.2 Sociala nätverk 
Kategorin socialt nätverk handlar om barnens tankar och upplevelser om deras sociala 

kontakter. Något som utmärkte sig mycket i intervjuerna om det sociala nätverket var sociala 

medier. Detta innebar för några av dessa barn en central aspekt för att kunna kommunicera 

och socialisera sig. Sociala medier som facebook, skype och telefon gav dessa barn en 
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möjlighet att kommunicera lättare med vänner som inte bor på samma ort eller land. Sociala 

medier handlar för dessa barn om en trygghet till att kunna kontakta sina nära och kära. Detta 

i sin tur får dem att inte känna sig ensamma när de vet att de har människor som bryr sig om 

dem.  

Ett barn uttryckte sig såhär: ”När jag kommer hem är det mest viktigt att prata på skype med 

kompisar, kompisar [i hemlandet], vi spelar spel och det är ganska roligt och jag har inte så 

många kompisar… jag kan prata svenska… men det är svårt att prata fritt.”  

Ett annat barn berättade: ”Jag har många kompisar i Sverige som jag pratar med via 

Facebook, Skype eller telefon eftersom de bor i andra städer och i Norge men inte i samma 

stad som jag bor.”  

En av intervjupersonerna uttryckte att det är viktigt att ha vänner runt omkring sig för att 

känna en känsla av trygghet, tillit och stöd. ”För att när man är ensam då blir man orolig och 

längtar efter familjen och därför är det viktigt att ha kompisar och vänner” 

En intressant aspekt av barnens beskrivning av trygghet gällde inte bara att ha människor 

omkring sig utan det nämndes att den individuella styrkan var i slutändan det som är en 

avgörande faktor.”Jag vet att det finns många personer som tar hand om mig och att det finns 

många som, om händer någonting så kommer de vara med mig, men det första och största det 

är personen som måste vara stark, det är jag, och jag är snart 18 år och det är jag som måste 

klara allt, det är jättesvårt att berätta vad som är trygghet, det är jättesvårt” 

Det har tydligt framkommit i intervjuerna att det är viktigt att ha vänner och att även kunna 

kommunicera med dem som inte bor på samma ort eller i samma land. Saknaden och längtan 

efter sina nära blir mindre. ”Att liksom känna sig utstött av andra människor. Det kan vara 

vem som helst. Vänner, familj, myndigheterna. De bryr sig inte och lyssnar inte. Det ger en 

otrygg känsla.” 

För några av dessa ensamkommande flyktingbarn som intervjuades framkommer det att några 

uttryckte att det är lättare att få kontakt med utländska ungdomar.  De kände att de förstår dem 

bättre både språk- och situationsmässigt. Alltså att de ha varit med om något liknande och kan 

lättare relatera till dem. ”Jag tror att det är lättare att umgås med folk från andra länder 

eftersom det är jättelätt att prata med dem och de vill prata med mig. De förstår mig mer än 

svenska elever. Svenska elever förstår inte varför vi är här eftersom de inte levde i krig. Jag 

tror att vi invandrare förstår varandra mer.” En annan aspekt av samma sak uttrycktes på 

följande vis: ” Jag har vänner. De flesta är ensamkommande flyktingbarn som jag. Det är 

lättare att umgås med de som har samma språk eller varit med om samma situation men på 

skolan har jag några svenska kompisar.” 

Det framkom dock i en annan intervju att den typen av gemenskap inte är av lika stor 

betydelse: ”Det spelar ingen roll, vi är ensamkommande, vi har gemensam [erfarenheter]med 

varandra, men det finns mycket skillnader; hur vi tänker, hur vi lever och var, vad vi ska göra 

i framtiden, det är jätteannorlunda, nä, jag vet inte, det spelar ingen roll, jag kan ha kontakt 

med alla, om dem vill.” 

Utifrån intervjuerna märks och nämns det tydligt att klasskompisar, vänner och aktiviteter på 

skolan ger några av dessa barn som intervjuades energi och ork. ”Jag kan säga att aktiviteter 

har hjälpt mig jättemycket och påverkar mig positivt eftersom när jag spelar fotboll till 

exempel då glömmer jag de negativa tankarna och de negativa saker som gör mig orolig.” 
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Stöd och energi av varandra för att fortsätta kämpa i den jobbiga situationen visade sig genom 

intervjuerna också vara viktigt ”Ibland tänker jag att sluta gå till skolan, jag kunde inte sova 

på nätterna ibland men när jag pratar med en kompis då säger han till mig att jag måste 

kämpa och gå till skolan och det hjälper mig. Jag ger också stöd till mina kompisar att de 

måste kämpa och också gå till skolan och så.” 

Enligt våra intervjuer är det inte bara vänner och gemenskap som är viktigt för en trygg känsla 

utan också stöd från myndigheter eller godeman, boendepersonal, socialtjänsten, psykolog, 

kurator och lärare. En av våra frågor i intervjuguiden löd: ”Vart vänder du dig om du behöver 

hjälp och stöd i vardagen?” En av våra intervjupersoner besvarade den då såhär: 

”Myndigheter som fortfarande tar hand om mig – God man och socialtjänsten. De har ju 

ansvaret för mig. Först min familj men annars personalen på boendet.  Om det är något 

allvarligt kan jag prata med psykolog eller kurator. Det beror på vad jag vill prata om.” En 

annan person delade med sig av ett liknande svar: ”Jag vänder mig till soc eller personalen 

på boendet eller till kontaktpersonen.”  

Intervjupersoner var nöjda med det stöd och hjälp de fick och får som de har i sitt sociala 

nätverk. Trots att de var nöjda framkom det att några av intervjupersonerna hade ett glesare 

socialt nätverk på grund av att de inte riktigt visste hur de skulle ta kontakt, att det var svårt 

att få kontakt med svenskar både språk- och förståelsemässigt.  

5.3 Första tiden i Sverige 
Kategorin första tiden i Sverige handlar om barnens tankar och upplevelser kring deras första 

tid i Sverige. Det framkommer tydligt att det handlar mycket om känslor kring detta ämne. 

Under sin första tid i Sverige kände de flesta intervjupersoner att det var en svår och jobbig 

tid. Denna präglades mycket av känslor som oro, rädsla och stress. Det framkommer också att 

dessa känslor påverkar dessa barn negativt. ”När man inte har uppehållstillstånd är man 

mycket orolig och man tänker på om Sverige kommer att acceptera mig eller skicka mig 

tillbaka. Det är svårt.”  Detta är en osäkerhet som gör barnen oroliga under asyltiden.  

”Det påverkas mycket. Eftersom man inte har motivation att gå till skolan. Man går till 

skolan men man kan inte koncentrera sig. Det är svårt att plugga. Man är mycket orolig.” 

Att bli bekräftad och accepterad av andra människor är också två centrala känslor som är 

väldigt viktiga för trygghetskänslan. Detta framkom tydligt i denna förklaring: ”Alltså att bli 

bekräftad av andra människor och omgivningen får mig att känna mig trygg. När de bekräftar 

mig och accepterar mig får jag en trygg känsla. 

Några av intervjupersonerna menar att språket är en viktig del av att känna sig trygg. Att 

komma till ett nytt land innebär att det är viktigt att göra sig förstådd och också att förstå 

andra. Den första tiden kan språket logiskt nog vara ett stort hinder för detta vilket i sin tur 

enligt intervjupersonerna kan orsaka en känsla av otrygghet i det nya landet. ”Det är svårt att 

inte alltid förstå… Det är svårt från början att prata svenska… om någon till exempel… 

kommer till dig och säger någonting som du inte förstår. Det är ganska konstigt.” 

En av personerna berättade om hur dessa känslor släppte efter att uppehållstillståndet hade 

beviljats. ”Alltså oron försvann från att man inte längre behöver vara rädd om man får 

stanna i Sverige eller inte. Man kände sig alltså väldigt avslappnad och lugnare när man 

visste att man nu är skyddad och man får stanna kvar på en trygg plats. Man kände sig friare 

och man var inte längre orolig att säga eller göra fel. Så det inte blir något fel i 

asylprocessen. Dåliga känslan försvann inte, men den förbättrades efter att man fick 

uppehållstillstånd.” 



   

15 

 

Att få uppehållstillstånd i Sverige verkar vara en av de viktigaste aspekterna till att känna en 

känsla av trygghet. ”Jag fick mycket trygghet efter att jag fick uppehållstillstånd och jag 

känner mig trygg också att jag vet att jag får stanna här. Det gör mig trygg.” 

5.4 Kulturella skillnader 
Kategorin kulturella skillnader handlar om barnens tankar och upplevelser kring skillnader 

mellan sändar- och mottagarlandet. De flesta intervjupersoner uttryckte sig gällande Sverige 

som land där alla är lika mycket värda och att det finns en trygghet som gör att de trivs här i 

Sverige, de beskriver denna trygghet genom att använda ord som exempelvis demokrati, 

mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, frihet och jämlikhet. En utav intervjupersonerna 

uttryckte det på följande vis:”Här i Sverige finns det mycket jämlikhet. Man kan se att 

Afghanistan säger att de har bra religion, men jag vet inte. I Afghanistan kommer folk från 

andra länder och skapa inbördeskrig. Det här gör mig orolig. Men här i Sverige finns inte 

problem med religionen.” Några andra intervjupersoner uttryckte tryggheten på ett annat sätt: 

”Jag känner mig trygg i Sverige. Det är lugnt. De har mänskliga rättigheter och varje person 

har rätt till allt.” och ”demokrati, det finns här, inte i mitt hemland”.  Det bästa med Sverige 

uttryckte en intervjuperson såhär: ”Det som jag har sagt så många gånger, att alla 

respekterar varandra och människor är snälla och alla kan bo här i Sverige, att man kan 

utveckla sig”. 

När vi frågade intervjupersonerna gällande deras kulturella bakgrund så uttrycktes en vilja att 

behålla sin kulturella identitet, men samtidigt anpassa sig till det svenska samhället. Det finns 

en medvetenhet hos intervjupersonerna att det finns skillnader, men de ser anpassningen som 

en nödvändighet för att känna sig trygga i Sverige. Några av de intervjuade uttryckte sig 

såhär: ”Det som är bra vill jag behålla, men det är viktigt att man tar det som är positivt i 

Sverige för att utvecklas… Det är viktigt eftersom jag vill vara en person som inte skadar 

andra, jag är en person som vill utvecklas och de sista åren i Afghanistan var mycket kaos. 

Jag vill bo i Sverige och jag måste anpassa mig här. Jag vill gå till skolan. Jag vill vara en 

del av samhället”.  

”Om man inte tar del av svenska kulturen då är man inte med liksom. Man passar inte. Det 

finns bra saker i den svenska kulturen att till exempel fira nyår eller få jullov. Man känner sig 

annars inte normal jämfört med andra. Alla gör det men inte du. Man blir mer accepterad om 

man tar del av den svenska kulturen.” 

Det kunde också finnas en nödvändighet att kombinera dessa två kulturer för att hitta sig själv 

och sin identitet.”Men jag är på mitten och ibland jag är med dom och ibland, jag vet inte 

vilken – vilka jag är, var jag ska vara? Det är svårt… det kan jag säga, det första året var 

svårt, jag visste inte allt, ingenting, vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med dom eller med 

dom? Men till slut - nu kan jag vara [den jag är], det finns [ett sätt]att vara i mitten, det är 

möjligt att vara på mitten, att vara med dom och med dom, det spelar ingen roll – jag är jag.” 

I några intervjuer framkom det av intervjupersonerna en medvetenhet om skillnaderna mellan 

mäns och kvinnors ställning i Sverige och deras hemland. Familjens betydelse var också 

något som de ansåg fanns skillnader på. En person uttryckte detta såhär:  

”Man behöver mer varandra i vår kultur. Till exempel familj. I Sverige är det mer att man ska 

vara själv. Här är sin identitet skyddad också. Alltså vår kultur är samma sak som religion. 

Alla saker i vår kultur hemma i mitt land handlar om vår religion också. Jag vet inte hur jag 

ska förklara... Men här är det en skillnad på kultur och religion. I vår kultur hemma har män 

mer makt, i Sverige är det mera att män och kvinnor har nästan lika typ. Förstår du?”.  
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Det uppmärksammades också utifrån intervjun hur viktig familjen är. Att hjälpa familjen blir 

därmed väldigit viktigt för barnen ”När jag kom till Sverige var det som ett uppdrag att 

hjälpa min familj, om jag inte klarade av det så var det värdelöst att bo i Sverige.” 

En annan uttryckte innebörden av att vara en tjej i Sverige vilket innebär självbestämmande 

och en möjlighet att styra sitt eget liv och inte vara beroende av andra. I hemlandet beskriver 

hon att tjejer inte har samma möjligheter som i Sverige. Hon beskriver att tjejer är beroende 

av andra och kan inte själv bestämma över sitt liv, detta uttryckte hon såhär: ”I hemlandet, 

tjejer och muslimska tjejer och kanske alla tjejerna får inte bestämma över sig själv, dom 

måste lyssna på föräldrarna och ibland sin bror, jag kunde inte bestämma över mig själv… 

det fanns en  möjligt att… [jag var tvungen att ]gifta mig jättetidigt, få barn och inte få gå i 

skolan… men inte nu, jag bestämmer själv – jag är jag”.   

Alla deltagarna berättar om stoltheten av att bo här i Sverige och anpassa sig i svenska 

samhället för att passa in och vara en del i samhället. De poängterar samtidigt vikten av att 

behålla sin identitet och kulturella bakgrund; ”Det är också viktigt att inte glömma vars man 

kommer ifrån”. Många intervjupersoner upplever svenskar som svåra att få kontakt med. En 

intervjuperson beskriver svårigheterna såhär: ”Vi måste ta första kontakten med svenskar och 

det måste vi göra om vi vill umgås med dom, dom kommer aldrig att prata med oss först, utan 

det måste vi göra”. En annan berättar om dessa svårigheter på grund av sin mundering som är 

religiöst och kulturellt bunden. Hon uttrycker det såhär; ”Det är stor skillnad, svenskor, som 

bor i Europa… dom kan ta kontakten med varandra, killar och tjejer, alltså dom kan gå ut, 

det är enkelt, det är en vanlig sak i Europa att dricka, att inte [bära] hijab… det blir svårt att 

ha kontakten med dom andra… jag vet inte om det är sant eller inte, men… svenskor ser 

någonting annorlunda… när vi har slöja… kultur är svårt, men jag bryr mig inte nu”. En 

annan intervjuperson beskriver Svenskar som att de är privata och att de ”lever i sin egen lilla 

värld, inte alla men många. De vill inte möta andra människor. De är i sitt eget liv, 

misstänksamma. Dom pratar inte mycket”.  

5.5 Framtidvisioner 
Kategorin framtidsvisioner handlar om barnens tankar och upplevelser kring hur de ser på 

framtiden i Sverige. Det har framkommit att alla barnen har en positiv syn och känsla inför 

framtiden i Sverige. De beskriver möjligheterna som de har fått här i Sverige som en drivande 

kraft, vilket gör att de känner sig trygga inför framtiden. Intervjupersonerna beskriver skolan 

och en bra utbildning som en utgångspunkt för en positiv framtid.  Alla intervjupersoner var 

eniga om att gå i skolan och att utbilda sig menade de, är viktigt för att nå sina mål. Detta 

uttrycktes såhär: ”bara att jag kämpar och går i skolan” och ”Det första är skolan, det är 

skolan – alltid, jag planerar att läsa för körkort… jobba, köpa hus… jag vill inte vara 

beroende av någon, jag vill vara mig själv”.  

En av de intervjuade beskriver drömmar om att medverka till att förbättra för människor som 

har det svårt och befinner sig i en utsatt situation ”Jag har drömmar. I framtiden vill jag bli 

jurist, att kunna kämpa mot orättvisa saker, mot barnmisshandel, våld mot kvinnor som 

händer i mitt land. Jag vill hjälpa barn som inte har ett hem, jag vill att barn i mitt hemland 

ska få möjlighet att växa upp som andra barn här i Sverige, att dom får växa upp i bättre 

miljö och inte ha sjukdomar”.  

Intervjupersonerna beskriver stödet och tryggheten från samhället i Sverige som en viktig 

aspekt för att förverkliga sina drömmar och nå sina mål. ”Man behöver pengar för att hyra ett 

hem och köpa mat och andra saker. Här kan man gå till skolan och få stöd från staten för att 
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kunna betala hyra och köpa mat. Man kan bara koncentrera sig på skolan, Soc hjälper mig 

jättemycket, dom bryr sig om mig”.  

Framtiden ser olika ut för de olika intervjupersonerna, men de har alla hopp om att det 

kommer att ordna sig framtiden, en av dem uttrycker det på följande vis: ”Har du ingen 

trygghet kan du inte hoppas på framtiden heller. Vad ska man hoppas på om man inte känner 

sig trygg? Man behöver inte oroa sig om hur framtiden kommer att se ut. Det är en trygg 

känsla att veta att allting kommer att gå bra.” 
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KAPITEL 6 ANALYS 
Empirin analyseras med hjälp av fyra teorier som är vetenskapligt baserade. Dessa teorier är; 

migrationsrelaterad stress, socialt stöd, KASAM och transnationella perspektiv. Empirin 

kopplas även till tidigare forskning inom samma område. Det mest relevanta ur resultatet har 

valts att lyftas fram för att belysa med teorier och tidigare forskning, detta för att öka 

trovärdigheten i uppsatsen. Det har även analyserats fram egna tolkningar.  

6.1 När verkligheten inte stämmer överens med förväntningar 
Som framgick av intervjuerna är att den första tiden är en svår period som präglas av många 

olika känslor. Oro, stress och rädsla är de känslor som dominerar i denna period. Utifrån 

intervjuerna innebär denna period för många en utsatthet på grund av bland annat ensamhet 

och känslan av att komma till ett nytt främmande land samt osäkerhet om att få 

uppehållstillstånd eller inte. Detta skapar i sin tur en oros- och otrygghetskänsla. Enligt 

teoretiska resonemang om migrationsrelaterad stress kan stressen bland annat bero på en 

obalans som sker när det skapas förväntningar på verkligheten som inte stämmer överens med 

verkligheten (Theorell, 2012). Utifrån intervjuerna kan dessa förväntningar bland annat 

handla om svårigheten att ta kontakt med människor i Sverige. Det verkar som att 

intervjupersonernas förväntningar gällande människors förståelse om sin egen situation var 

större än vad de fick tillbaka av förståelse. Därmed blir det svårt att anpassa sig i det nya 

landet under den första tiden.  

Enligt teorin migrationsrelaterad stress är det viktigt för människor att ha en meningsfull 

sysselsättning, vilket också framkommit i empirin. Det visade sig genom att skolan och olika 

aktiviteter fick dem att fly från negativa tankar och genom det hittat en trygg miljö. 

Skolgången och aktiviteter utgör med andra ord en möjlighet till trygghet och därmed 

meningsfulla sysselsättningar.  

Stressen kan också handla om faktorer som separation, flykt och väntan på uppehållstillstånd. 

Att ha separerat från sin familj är en väldigt svår del i dessa barns process som innebär 

avsaknad av omvårdnad från familjen och känslor som längtan, ensamhet och oro över 

familjens välbefinnande. Dessa känslor medför en stor stress som på olika sätt påverkar 

barnens vardag då de saknar fysisk närhet till familjen och övrigt nätverk.  

En annan situation som ger en känsla av otrygghet och osäkerhet är väntan på 

uppehållstillstånd och förväntningarna att få stanna. Ovissheten om beslut om att få stanna i 

Sverige eller inte gör det svårt för de ensamkommande flyktingbarnen att vilja engagera sig 

och ha motivation till att vara delaktiga i samhället. Det blir svårt att göra det som krävs när 

barnen inte vet om de får stanna i landet eller inte. Barnen lever ständigt under konflikt mellan 

att få stanna och risken att bli avvisad.  

De flesta intervjupersoner uttryckte att känslorna av bland annat oro, stress och rädsla släppte 

efter uppehållstillståndet. När barnen fick reda på att de hade fått uppehållstillstånd innebar 

det ett skydd och att få stanna på en trygg plats. Detta gav enligt majoriteten av barnen en 

känsla av avslappning, lugn och att oron försvann liksom rädslan och de kände sig friare. 

Enligt vad som sagts av barnen om känslan de fick efter uppehållstillståndet finns det en 

koppling till teorin som innebär en ökad delaktighet i samhället och kontroll över sitt liv. 

Detta leder precis som det sagts i intervjuerna till positiva känslor och välbefinnande. Vi 

tolkar det som att barnen börjar finna sig i samhället”Children begin to feel safe in the day to 

day by finding predictable patterns, shapes and rhythms of living” (Kohli, 2011,  s. 317). 

Uppehållstillståndet blir alltså en förutsättning för barnen att känna delaktighet, kontroll och 

trygghet i sin vardag.  Detta citat konfirmeras av en studie om ensamkommande flyktingbarn 
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gällande trygghet, tillhörighet och framgång i ett nytt land ”The search for safety, the growth 

of belonging and the will to succeed within new environments” (ibid,  s. 313).. 

6.2 Betydelsen av socialt stöd 
Att komma till ett nytt främmande land med en helt annan kultur och nytt språk är för barn en 

svår process i sig och speciellt när de kommer ensamma med en flykt i bakgrunden. Väntan 

på att få besked om uppehållstillstånd är olika lång för alla och kan innebära mycket oro och 

stress som påverkar vardagen på olika sätt, som leder till exempelvis sömnsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter och depression. Det har bland annat nämnts att det för några av 

intervjupersonerna uppstått koncentrationssvårigheter som påverkat skolgången, medan det 

för en andra betydde att skolan fick de att fokusera på sin barndom istället för asylprocessen 

och alla andra problem som det medförde. Utifrån ensamkommande flyktingbarns utsatta 

situation blir det för de intervjuade viktigt att få bekräftelse och känna sig accepterade i 

Sverige. Med information från intervjuerna har denna möjlighet bland annat skett genom stöd 

av lärare och ungdomar i skolan. Att ha en möjlighet att få kontakt med människor som bryr 

sig om en och litar på en ger en känsla av säkerhet och trygghet. Detta bekräftas också av 

teorin om socialt stöd (Ghazinour, 2003). 

Det har framkommit i intervjuerna att barnen hade en bra relation till lärare och de beskiver 

att lärarna och kuratorerna på skolan varit ett bra stöd som de varit nöjda med. Även detta 

beskrivs också i teorin om socialt stöd. I teorin beskrivs det att ett socialt stödjande nätverk 

som är pålitligt underlättar hanteringen av svåra och utsatta situationer. Eftersom dessa barn 

befinner sig under stress och lidande med andra både fysiska och psykiska svårigheter kan 

dessa kontakter också medföra inte bara hanteringen av barnens situation utan också ett 

psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Enligt teorin om socialt stöd fungerar detta som ett skydd som kan reducera känslan av stress 

och negativa händelser. I intervjuerna framkommer det att barnen uttryckte att de var nöjda 

med den information de fick om vart de kan vända sig om de behöver stöd och hjälp i 

vardagen.  I teorin bekräftas det att det är viktigt att uppfatta att det finns betydelsefulla 

personer att vända sig till och på vilken nivå individen känner sig nöjd med det stöd som är 

tillgängligt. Ett annat socialt stöd utgörs av kamrater på skolan. De stöttar varandra för att få 

mer motivation att kämpa vidare. Detta stärks av Kohli (2011, s. 315) att ”The need to belong 

to someone, to somewhere, becomes counscious goal” 

I resultatet framkommer att det sociala stödet är en förutsättning för att klara svåra situationer, 

men den individuella styrkan är den som avgör hanteringen av den svåra situationen. Även 

detta stärks av samma studie ”Children become the guardians of their own success through 

using their strengths” (Kohli, 2011, s. 315). 

6.3 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre delkomponenter till teorin KASAM.  

Som tidigare nämnts går dessa barn igenom olika både psykiska och fysiska påfrestningar då 

många har erfarenheter av många svåra situationer från deras hemländer.  Att komma till ett 

nytt land blir ytterligare en påfrestning för dessa barn. Man kan utifrån intervjuerna tolka 

nätverkets betydelse som en viktig aspekt för barnens förståelse av vad som händer inom 

barnet och runt i kring. Det verkar som att det sociala nätverket gör det lättare för barnen att 

hantera situationen de befinner sig i. Att vara medveten om sitt inre och det som händer runt 

omkring sig gör det lättare att hantera obehagliga händelser. Begriper barnen omvärlden och 

kan förklara dessa för sig själv klarar barnet lättare av att hantera oväntade händelser i livet. 

En känsla av begriplighet bidrar också till att se framtiden som begriplig och förutsägbar. För 
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ungdomar och barn ökas begriplighetssvärdet om prestationer i skolan är goda (Antonovsky 

1987). Till detta kan en koppling ses, vilket framkommer utifrån intervjuerna. Några 

intervjupersoner känner att skolan har varit en viktig aspekt för att kunna hantera 

svårigheterna i deras vardag vad gäller bland annat uppehållstillstånd, familj i hemlandet, 

språket och anpassningen i Sverige. I skolan fokuseras det på nuet vilket också ger en bättre 

prestation i skolan och innebär därmed en utveckling, begriplighet.  

Ett tryggt socialt nätverk är för dessa individer väldigt viktigt för att kunna hantera dessa 

utsatta situationer de befinner sig i. Det framkommer i intervjuerna att bland annat 

myndighetskontakter som God man, boendepersonal och socialtjänst kan vara av stor 

betydelse för individens hanterbarhet av situationen. Det framkommer också i intervjuerna att 

det är viktigt att ha någon som bryr sig och lyssnar. Detta fungerar för barnen som resurser för 

att hantera och anse sig ha förmåga att möta utmaningar i livet samt se dessa som 

livserfarenheter (Antonovsky, 1987). Utan dessa resurser ses livet istället som en 

omständighet där barnen lättare påverkas av situationen i form av olika negativa känslor. 

Dessa känslor kan som tidigare nämnts vara ensamhet, oro och rädsla. Det går att utläsa att 

det sociala stödet alltså gör det lättare för dessa individer att hantera vardagen och det som 

medförs.  

Enligt Antonovsky är fritidsintressen, kreativitet och god självuppfattning faktorer som kan 

öka meningsfullheten. Det framkommer i intervjuerna att olika aktiviteter var något som fick 

barnen att se en mening med det som händer och kan göra det lättare att hantera utmaningar. 

Likaså är det som tidigare nämnts gällande skolgången. Dessa komponenter är saker som 

barnen hittar en mening och ett värde i, vilket ger dem en drivande kraft att lättare handskas 

med det förflutna, komma in i samhället och få ett hopp om framtiden.  

6.4 Kommunikation och identitetsskapande  
Under intervjuerna framförde barnen att social medier hade en positiv inverkan på dem. 

Genom sociala medier kunde intervjupersonerna kommunicera med familj och vänner som 

inte bor i samma stad eller land. Sociala medier underlättade processen och situationen de 

befann sig i. De kunde lättare hantera den svåra perioden. Det gav dem en känsla av trygghet 

och ensamheten upplevdes mindre påtaglig. Än en gång så verkar det som att kommunikation 

med nära och kära är en viktig komponent för barnens känsla av trygghet. Detta kan kopplas 

ihop med en av dimensionerna i teorin transnationella perspektiv, nämligen komponenten 

”sociala nätverk”. Den fokuserar på de viktiga sociala och känslomässiga band som finns 

mellan barnet som befinner sig i det nya landet och dess släkt, familj och vänner i hemlandet. 

En annan del som uppmärksammats från intervjuerna är att det är viktigt för barnen att behålla 

sin kulturella bakgrund. Förutom trygghet och minskad känsla av ensamhet har vi utifrån 

intervjuerna tolkat att kontakten de får genom sociala medier också handlar om en strävan 

efter att hålla kvar en tillhörighet i sitt ursprungsland och samtidigt bygga ett liv i 

mottagarlandet (Hessle, 2009). Detta ses tydligt utifrån intervjuerna genom att det var viktigt 

för några barn att till exempel umgås med människor som varit med om en liknande situation. 

Förståelsen ökade och därmed även trygghetkänslan. Det framkommer dock att det kan vara 

en fördel, men också ett hinder, på det sättet att några barn blev påmind om det förflutna på 

ett sätt som inte leder till utveckling. Detta tolkar vi som att det kan störa känslan av trygghet 

för dessa barn.  

Ett annat kulturellt betingat hinder som kunde utläsas är exempelvis att bära slöja. Det 

nämndes att det i Sverige är något främmande och detta sågs därmed som en förklaring till 

svårigheterna att ta kontakt eller bli konaktad av andra människor. Detta är ett exempel på 

kulturella flöden som beskrivs av Olsson (2007) mellan sändande och mottagande länder. 
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Dimensionen kallas för kulturella praktiker och kulturbegreppet kan exempelvis vara språk, 

religionsutövning och populärkultur. Migranternas kultur blir alltså synlig för 

majoritetssamhället i det nya landet och har en stor inverkan på det kulturella området. Det är 

viktigt för barnen att behålla sin kulturella bakgrund men det är även viktigt att försöka 

anpassa sig till den nya kulturen i det nya landet.  

Enligt Olsson (2007) finns det en stor variation när det handlar om identitetsupplevelser bland 

migranter. Tolkningen av berättelserna utifrån intervjuerna visar på att det för immigranter är 

viktigt att hålla fast vid sin kulturella bakgrund då det ger en känsla av samhörighet och 

gemenskap. Det är logiskt att trygghetskänslan ökar när det finns människor som förstår ens 

upplevelser, sin befintliga situation vilken i sin tur ger positiva känslor i vardagen. Detta gör 

också att de får en känsla av att de behåller sin kultur och därmed sin identitet. Detta bekräftas 

i Ohlsons teori där han menar att det finns ett behov av att hålla fast vid sin tidigare identitet. 

Förutom detta framkom ett ytterligare perspektiv på identitetstillhörighet, nämligen att istället 

vilja fokusera på att ta del av den nya kulturen som finns i Sverige. Några exempel var att 

vara med om att fira högtider som julafton och nyår. Detta var deras syn på samhörighet, 

gemenskap och identitet. De såg anpassningen som något som fick dem att utvecklas och gå 

ifrån det förflutna. Även här bekräftar Olsson (2007) att det förekommer dem som identifierar 

sig och anpassar sig till den nya kulturen i det nya landet. Genom att analysera detta 

framkommer det tankar som tyder på att det kan finnas en viss rädsla hos dem som inte riktigt 

vågar lämna det gamla där tryggheten har en stor betydelse. De som däremot inte tycker att 

umgänget med de som varit med om en liknade situation är lika viktigt vågar lämna 

tryggheten och verkar istället mer öppna för det nya.  

Det som också uppmärksammats i intervjuerna är barnens upplevelse av att tillhöra två 

kulturer. Med detta menas att ha kvar sin kulturella bakgrund och allt vad det innebär, men 

även en vilja att ta del av och anpassa sig till den nya kulturen i Sverige. Detta kallas enligt 

Olsson dubbel tillhörighet och dubbelt utanförskap. Detta innebär att individen befinner sig i 

mitten, att de både tillhör och befinner sig utanför kulturer (Ahmadi, 1998). Detta skapas 

enligt Olsson (2007) genom kontakter, resor och utbyten mellan sändande och mottagande 

länder. Alltså känner de samhörighet och tillhörighet med olika hemländer, vilket påverkar 

deras föreställningar och tankar om vilka möjligheter de har i livet (Ahmadi, 1998). En annan 

dimension av transnationella inslag i en migrationsrörelse som nämns av Olsson handlar om 

politik och lagstiftning. Detta innebär ett politiskt deltagande av migranter i sändande och 

mottagande länder. Även här förekommer en koppling till intervjuerna där det nämndes en 

framtidsvision att bli jurist och sedan delta i politiska frågor om barnmisshandel och våld mot 

kvinnor i hemlandet. Tolkningen härifrån handlar om att skapa en kombination av båda 

kulturerna och genom detta engagera sig i att i framtiden skapa ett bättre liv för bägge 

länderna. Genom att analysera detta verkar det som att föreställningar, tankar och möjligheter 

i livet blir bredare när en kombination av identiteter sker från två olika kulturer.  

Att på olika sätt hjälpa familjen i hemlandet verkar, utifrån intervjuerna, också vara väldigt 

viktigt. Ett av barnen uttryckte just detta genom känslan att, när han kom till Sverige, att det 

var ett uppdrag för att hjälpa familjen och om han misslyckades skulle det vara värdelöst att 

bo i Sverige. En tydlig koppling till detta finns eftersom teorin framhäver att materiell och 

ekonomisk hjälp och stöd från människor i mottagarlandet till familjemedlemmar i 

ursprungslandet är en av aspekterna som är i fokus för individen som befinner sig i ett nytt 

land.  
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KAPITEL 7 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att diskutera uppsatsens resultat. Vi kommer att lägga in våra egna 

tankar och funderingar kring empirin och analysen. Kapitlet kommer att inledas med en 

diskussion gällande vår metod och sedan empirin. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka ensamkommande flyktingbarns uppfattningar och 

förutsättningar för trygghet i Sverige. Våra frågeställningar löd: Vad trygghet innebär för 

ensamkommande flyktingbarn, vad trygghetsskapande (respektive otrygghetsskapande) är för 

ensamkommande barn och vad som underlättar och hindrar upplevelsen av trygghet. Från 

början av uppsatsen var det meningen att vi skulle göra sex intervjuer. Vi märkte snabbt att 

detta inte var så lätt. Det var svårt att få kontakt med intervjupersoner men i slutänden fick vi 

tag på fyra intervjupersoner. Då vi inte fick antalet intervjupersoner som var tänkt från början 

fokuserade vi istället på att få ut så mycket som möjligt av dessa fyra.  

Vad som tydligt framkommer utifrån vår studie är definitionen av trygghet. De centrala 

aspekterna gällande trygghet för intervjupersonerna är främst skola, sociala nätverk och 

möjligheter som finns i Sverige. Dessa aspekter fungerar som barnens skyddsfaktorer från 

otrygghet och ger barnen ett välbefinnande i Sverige. Skolan ger tillgång till ett nytt socialt 

nätverk bestående av personal och klasskamrater som ger barnet en känsla av gemenskap, 

trygghet och tillhörighet. Detta betyder för barnet att det finns någon som bryr sig, lyssnar och 

förstår. Dessa komponenter har ensamkommande flyktingbarn stort behov av.  

Tillgänglighet till socialt stöd bidrar också till personlig utveckling och blir som ett skydd för 

effekterna av stress och kris som uppstår i deras utsatta situation. Deras upplevelser av det 

som de varit med om innan de kom till Sverige och sedan allt som händer i väntan på 

uppehållstillståndet är två svåra saker att genomgå. Dessa saker sker för barnen under en 

ganska kort tidsperiod i följd på varandra vilket är en stor påfrestning både psykiskt och 

fysiskt. Just därför är dessa skyddsfaktorer viktiga för barnen. Men för att barnen ska kunna få 

allt nödvändigt stöd måste också personal på skolor ha djupare kunskaper och förståelse för 

barnets tidigare upplevelser och befintliga situation. Utifrån våra resultat har vi tolkat och 

kommit fram till att om ensamkommande flyktingbarn har en förutsättningar att nå dessa 

skyddsfaktorer börjar de också se en mening och värde i det som skett och det som sker, 

varför det också är möjligt för dem att se en framtid i Sverige. Detta betyder att barnens 

begriplighet ökar och därmed hanteringen av deras situation. 

En möjlighet att se framtidsvision är alltså en av de viktigaste aspekterna på trygghet. Barnen 

blir en del av det svenska samhället och det är bland annat det som vi anser är meningen med 

allt socialt stöd för dessa barn. Dessa skyddsfaktorer är det som vi främst anser är det 

viktigaste som vår studie kan bidra med i det sociala arbetet. 

Det vi också uppmärksammade var att det inte nämndes något om det materiella förutom det 

basala som mat, kläder och boende. Den största vikten låg alltså på det sociala stödet. Vi 

tolkar det som att barnen inte känner någon oro för det som går att köpa, vilket är ännu en 

bekräftelse på att det sociala stödet är det viktigaste för barnets trygghet. 

Att befinna sig i en trygg miljö där man känner sig accepterad, bekräftad och oberoende är 

också några centrala aspekter som kom fram under studien och leder till trygghet. Att få 

bestämma själv över sitt liv, tänka och säga precis det man vill ger dessa barn en frihet och 

även en känsla av trygghet. Det handlar om mänskliga rättigheter som dessa barn uppskattar 

högt då de inte existerar på i samma utsträckning i deras hemländer. Det framkom även att 
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kulturella aspekter, som jämställdhet. Det ger en känsla av att alla är lika mycket värda och 

därmed ökar känslan av trivseln i Sverige.  

De teorier som använts i studien är relevanta för att förklara en stor del av empirin. Det kan 

anses vara en styrka i studien. Att studiens syfte och frågeställningar besvarades är också en 

styrka för studien. Angående vidare forskning skulle det vara intressant att om några år göra 

en uppföljningsstudie på detta. Innehållet skulle kunna bestå av att undersöka om de skett 

några förändringar inom detta område. Vad är den gemensamma kärnan för ensamkommande 

flyktingbarn som känner att de har lyckats etablera sig i det svenska samhället och vad är den 

gemensamma känslan för ensamkommande flyktingbarn som upplever det svårt att etableras? 

En annan studie att forska vidare om är vilken kunskap personalen på skolor har tillgång till 

och har behov av angående ensamkommande flyktingbarn. 

Vi ser också en styrka när det gäller vår empiri eftersom den samstämmer med tidigare studier 

och litteratur. Ytterligare en styrka med vår studie är att vi har valt att fokusera på barns 

upplevelser av trygghet i Sverige utan att fokusera på tidigare upplevelser innan de kom till 

Sverige. Vi har på så sätt fokuserat på ett mer positivt perspektiv på samma fenomen. Detta 

tror vi har gett barnen en möjlighet att uttrycka sig och beskriva sin egen väg till trygghet och 

etablering i Sverige. Vi blev även automatiskt de aktörer som bryr sig och ser deras situation 

ur en positiv synvinkel.  

Alla dessa delar som består av skola, socialt stöd av personal och klasskamrater samt 

möjligheterna i Sverige har bidragit till att kunna hantera deras utsatthet. Detta ger barnen en 

drivande kraft till att vilja etablera sig i det svenska samhället och hopp inför framtiden.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du bott i Sverige? 

3. På vilket sätt förändrades vardagen efter att du fick uppehållstillstånd? 

4. Har du kontakt med familjen i hemlandet? Om ja, vad betyder den kontakten för dig? 

5. Upplever du att skolgången har påverkats under asyltiden? (skolarbetet, vänner, 

relation med klasskompisar, lärare, kurator) 

6. Hur såg ditt sociala nätverk ut under första tiden i Sverige (innan uppehållstillståndet)? 

Vilka kontakter hade du? (vänner, familj, stöd inom andra sociala nätverk (ex. 

fritidsgård) 

Livet i Sverige 

Trygghet - säkerhet, trivsel, veta vad som ska hända, kontroll, trygghet inför framtiden 

(arbete, studier) 

Otrygghet - kan inte slappna av 

7. Vad är trygghet för dig? (välfärd, pengar) (Följdfrågor + ex. materiellt, socialt) 

- materiellt - saker som mat, boende m.m. 

- Socialt - människor omkring 

8. Vad är det som gör att du känner dig trygg/otrygg? 

9. Trivs du i Sverige? Om inte, berätta varför? 

10. Känner du dig trygg i Sverige? Om ja, vad är det som gör dig trygg? Om inte, berätta 

varför?  

11. Hur ser ditt sociala nätverk ut här i Sverige idag efter uppehållstillståndet? (Har du 

vänner eller andra nära personer du kan umgås med i skolan? På fritiden?) 

12. Upplever du att det finns några kulturella skillnader här i Sverige i jämförelse med ditt 

hemland? Om ja, exempel och vad tycker du är bra eller mindre bra med dessa 

skillnader? (Kultur, religion, vänner, skola, sjukvård, jämställdhet, karriär, språk) 

 - normer (regler för beteende), värderingar (rätt och fel), klädsel, beteende ex: 

hälsning - puss på kinden och ta i hand 

ex: svenskar som typiskt "blyga" och "återhållsamma" 

13. Är det viktigt för dig att ta del av den svenska kulturen?  Varför? 

14. Är det viktigt för dig att behålla din kulturella bakgrund? Varför? 

15. Vad upplever du är det bästa med Sverige? Motivera. 

16. Vad upplever du är mindre bra med Sverige? Motivera. (Vad tror du det kan bero på? 

Info om någon hjälp/stöd? På vilket sätt?) 

17. Upplever du några skillnader i umgänget med Svenskar/Utländska ungdomar? På 

vilket sätt? (Skillnaden i förståelsen, fördomar) 

18. Om du behöver hjälp/stöd i vardagen, vart vänder du dig och varför? 

19. Är det viktigt för dig att umgås med andra som varit i samma situation? 

Framtid 

20. Känner du dig trygg inför framtiden? 

21. Är tryggheten viktig för framtiden? På vilket sätt? 

22. Har du några planer inför framtiden här i Sverige? Hur ser de ut? (karriär, familj, 

boende, utbildning) 
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Bilaga 2 Kodningsmall 

Kategorier 
 

Koder Tema 
 

Det nya 

landet/jämförelse 

 

Möjlighet, trygghet, trivsel, uppskattning, 

trygg miljö, skola, utbildning, utveckling, 

avslappning, lugn, boende, mat, miljö, 

trygg plats, sjukvård, privat, kostnader, 

social trygghet, oberoende, säkert/säkrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skolan, en viktig 

aspekt till 

trygghet 

Socialt nätverk 

 

Ensamhet, brist på sociala kontakter, 

myndighetskontakt (Godman, 

boendepersonal, socialtjänsten, psykolog) 

vänner, sociala media, telefon, bekymmer, 

problem, lärare, kurator, relationer, 

förståelse, lyssna, bry sig, gemenskap, tillit, 

förtroende, trygghet, aktiviter, utstött, 

stöd, energi, familj, barndom, 

klasskompisar, bekräftelse, acceptans, 

anpassning. 

 

Första tiden i Sverige 

 

Oro, stress, rädsla, säkerhet/osäkerhet, 

skydd, identitet, otrygghet, språk, 

ovisshet/inte veta, väntan, upprätthålla 

lugn. 

 

Kulturella skillnader 

 

Jämställdhet, mänskliga rättigheter, frihet, 

yttrandefrihet, konflikter, privat, 

individualitet, familj, nyår, jullov, religion,  

makt, kommunikation, svårigheter, 

självbestämmande, beroende, paranoid, 

uppfostran, tryggt land, uppväxt, 

upplevelse, humor, pratglad, livlig, 

främmande, mitten. 

 

Framtidvisioner 

 

Hopp, drivande kraft, utbildning, jobb, 

medvetenhet, , mål, trygghet, 

arbetsmarknad, ordnar sig. 

 

 

 

 
  


