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Abstract 

Syfte: Syftet med arbetet är att analysera berättelser från personer som kommit till Sverige 

som ensamkommande flyktingbarn och söka efter risk- och skyddsfaktorer. Metod: För att 

samla in empiriskt material så har personer intervjuats och fått berätta sina berättelser från 

ankomsten i Sverige och framåt. Resultat: Resultatet visar att deltagarna har viktigt kunskap 

av vad som för dom har varit viktiga personer, platser och händelser i deras liv, från 

ankomsten i Sverige fram till idag. Viktiga skyddsfaktorer som att bli lyssnad på samt stöttad 

av vuxna som finns omkring en, ha något att göra på fritiden, bra vänner, m.m. Eller 

riskfaktorer som våld och i hemmet, inte få göra sin röst hörd, saknad och oro över familjens 

situation, m.m. Har framkommit ur deltagarnas berättelser i detta arbete. 

 

Förord 

Vill kort tacka alla som gjort detta arbete möjligt. Först och främst vill jag tacka deltagarna 

som delade med sig av sina historier till någon de inte kände, tack för att ni ställde upp och lät 

mig ta del av era berättelser! Jag vill även tacka min familj och vänner som stått ut med mig 

och mitt stressande under denna period. Då speciellt min pappa Bo Rundberg och min 

flickvän Linnea Björk som funnit där, stöttat och hjälpt mig under vägens gång. Jag vill också 

tacka min handledare Jorge Calbucura som styrt min i rätt riktigt och gett mig bra tips. Tack! 
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1 Inledning 

Mitt första möte med gruppen ensamkommande flyktingbarn var på en tidigare praktikplats 

där jag arbetade med denna grupp i form av öppenvård. De flesta av ungdomarna jag arbetade 

med kom från Afghanistan och efter att ha läst in mig på ämnet så fick jag reda på att över 

50% av de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige just kommer från 

Afghanistan.  

I arbetet fick jag möta och ta del av dessa ungdomars berättelser och erfarenheter om delar av 

livet de levt. Jag fattade snabbt ett intresse för dessa erfarenheter utifrån den styrka jag såg i 

dessa ungdomarna. De hade alla varit med om hemska erfarenheter i form av separation från 

sin familj, upplevelser av krig, den jobbiga resan till Sverige, m.m. Och många av dessa 

ungdomar hade idag relativt bra och fungerande liv och av detta blev jag intresserad. Vad var 

det som gjorde att efter att ha varit med om alla dessa hemskheter på vägen till Sverige som 

gjorde att de hade fungerande liv idag? Det var med denna bakgrund jag valde att rikta in min 

uppsats på ensamkommande flyktingbarns egna upplevelser och vad som varit viktigt sedan 

ankomst i Sverige. Då med speciell inriktning på Afghanistan eftersom det var därifrån de 

ungdomar jag mött kom från samt att en såpass stor del av de som kommer till Sverige 

kommer därifrån.  

 1.1 Bakgrund 

  1.1.1 Afghanska flyktingar 

Den ideella organisationen Amnesty (amnesty.se) uppskattade att det i maj 2016 ungefär 

fanns 2.6 miljoner afghanska flyktingar utanför landets gränser. Detta betyder att flyktingar 

från Afghanistan utgör en av de största flyktingpopulationerna som idag existerar i världen 

(Amnesty, 2016). Röda korset skriver att en av de större anledningarna till denna enorma 

afghanska flyktingpopulation är de krig och konflikter som har pågått i landet under de 

senaste 30 åren (Röda korset, 2017). Krigen och konflikterna har flera anledningar som har 

sina rötter långt tillbaka i Afghanistans historia, detta kommer dock inte redovisas här.  

  1.1.2 Afghanska asylansökningar i Sverige 

En del av de afghanska flyktingar flyr mot Europa, där Sverige är ett av de länder som tar 

emot flest afghanska flyktingar. Detta beror på att det är en relativt stor andel som får 

uppehållstillstånd där i relation till alla som ansöker. Mellan 2009 och 2016 sökte 
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sammanlagt 456 924 personer asyl i Sverige och av dessa så fick 226 384 asyl. Av dessa så 

var 63 612 ansökningar från personer från Afghanistan och av dom så fick 22 363 fick asyl. 

Människor från Afghanistan utgör en relativt stor del av det totala antalet personer som söker 

skydd i Sverige, denna del har ökat senaste åren utifrån det försämrade läget i landet. 

Afghanistan är även det land som det kommer flest ensamkommande flyktingbarn från, av de 

totala 59 347 asylansökningar som gjordes av ensamkommande flyktingbarn i Sverige mellan 

2009 och 2016 så består 32 505 av dessa av ensamkommande barn med ursprung i 

Afghanistan. Av ansökningarna under de åren (2010 är inte inräknat p.g.a. att den data 

saknades hos migrationsverket) har 7929 hittills blivit bedömda och 6067 stycken blivit 

godkända och därmed fått uppehållstillstånd i Sverige (migrationsverket.se). Det är alltså en 

stor del av de ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som har fått sin ansökan 

godkänd och som ska komma in i det svenska samhället men även en större del som väntar på 

att få besked. 

1.1.3 Asylprocessen för ensamkommande flyktingbarn i Sverige 

Vid ankomst i Sverige så behöver ensamkommande flyktingbarn först och främst lämna in en 

asylansökan. Under tiden denna blir processad så blir barnet tilldelad en god man, detta är en 

civil person som kommer agera som barnets förmyndare fram tills dess att barnet fyller 18 år. 

Barnet måste sen vänta på att få komma på ett utredningssamtal hos migrationsverket, det är 

ett samtal där migrationsverket frågar kring barnets familj och identitet för att få en bild av 

barnets situation, här finns barnets gode man med. Efter detta samtal behöver barnet vänta på 

att få komma på ett så kallat asylutredningsmöte, det är ett möte där barnet skall berätta 

varför hen söker asyl i Sverige. Det är detta möte som migrationsverket använder som 

material när de bedömer om barnet uppfyller kraven för att få stanna i Sverige eller inte. 

Väntan på att få komma på dessa mötet dröjer idag ofta lång tid, mycket på grund av den 

stora flyktingvåg som kom till Sverige under 2015 och som bidragit till en överbelastning hos 

migrationsverket (migrationsverket.se). Tidningen DN med journalisten Kärnstrand träffade 

under 2016 en expert hos migrationsverket som berättade att det kan ta upp till ett år för 

individer att få komma på ett första möte (Kärnstrand, 2016). Under tiden barnet väntar på att 

bli kallad till detta möte så blir hen placerad i någon av Sveriges kommuner som då får det 

långsiktiga ansvaret över barnet. Detta som i praktiken innebär att kommunen ordnar ett 

lämpligt boende åt barnet, utreder barnets behov, ser till att barnets får en skolgång samt 

fattar beslut om insatser kring barnet. När samtalet och mötena sedan är genomförda så tar 

migrationsverket ett beslut om barnet har rätt att stanna i Sverige eller inte, detta bedöms 
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utifrån de regler som finns i Sveriges lagbok. Barnet behöver här uppfylla kriterierna för att 

bli klassad som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Beslutet 

är även det något som även det kan ta lång tid att få utifrån den höga belastning som 

migrationsverket har som nämnts tidigare. Vid beslut om att bli utvisad så har barnet rätt att 

överklaga till migrationsdomstolen (migrationsverket.se).  

1.1.4 Ensamkommande flyktingbarns mående  

Väntan på utredningen och beslut om man får stanna eller inte är bara det något som ofta är 

psykisk påfrestande för ensamkommande flyktingbarn och som lätt leder till oro och problem 

hos dessa, bland annat genom rädslan för avslag. Ju längre väntan på ett besked blir desto 

större blir sårbarheten för att fara psykiskt illa (Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). 

Många ensamkommande flyktingbarn har också varit med om hemska saker under flykten 

som skapar otäcka minnen hos dessa unga och som ofta leder till saker som psykisk ohälsa 

och sömnsvårigheter (Goodman, 2004).  

1.2 Problemformulering 

Ur den fakta som står ovan så kan en bild ses i det att många människor invandrar i Sverige 

från Afghanistan på grund av skyddsbehov, och en stor del av dessa är barn och unga som 

kommer helt ensamma. Många av dessa unga mår psykisk dåligt på grund av hemska 

erfarenheter längs resans väg, saknad av familj och anhöriga och/eller osäkerheten om de får 

stanna i det nya landet eller ej. Jag kan av mina egna erfarenheter se behovet att dessa unga 

människor får hjälp med att bearbeta dessa saker och får stöd med att få ett gott och 

fungerande liv. Ungdomarna som inte kan skapa detta löper risk för att utveckla någon form 

av problembeteenden. Beroendecentrum Stockholm (2017) skriver till exempel att 

drogmissbruk bland ensamkommande flyktingbarn den senaste tiden har ökat i Sverige. De 

skriver att många ensamkommande ungdomar använder drogerna för att dämpa sin ångest 

från de ofta svåra trauman de bär på från hemlandet samt flykten till Sverige 

(beroendecentrum, 2017). Björklund (2016) skriver att tyngre droger som heroin har blivit 

allt vanligare bland ensamkommande i Stockholm och då framförallt hos ungdomar från 

Afghanistan. Polisen har berättat för Björklund (2016) att langarna nu verkar fokusera på 

dessa afghanska ensamkommande ungdomarna. Detta för att dessa ofta mår väldigt dåligt och 

av den anledning blir lättmottagliga för droger för att dämpa sin ångest och dåliga mående 

(Björklund, 2016).  
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Det är problematiskt när dessa ungdomar känner sig tvungna att dämpa sin ångest och inre 

smärta med droger och liknande för att det inte finns några andra fungerande alternativ. 

Dessa ungdomar ska ju på samma sätt som alla barn och unga ha rätt till ett liv med god hälsa 

och en god framtidssyn, detta som står i FN:s Barnkonvention som Sverige skrivit under. 

Detta är även ett problem för socialtjänst och liknande instanser som arbetar med dessa unga 

eftersom deras metoder för att stödja dom i många fall inte hjälper. De upplevs i många fall 

behöva ett bättre sätt att möta och hjälpa dessa unga på så att de löper mindre risk att utveckla 

ett problembeteende.  

När dessa ensamkommande unga inte har några vuxna anhöriga som ansvarar över dom så 

blir ju staten och kommunerna de som skall fylla den ansvarsluckan och försöka så att de får 

ett värdigt liv som möjligt. Jag tror därför är det viktigt att lyssna på dessa ungdomar för att 

få reda på vad det för dom är som varit viktigt och ibland avgörande för deras mående.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att analysera berättelser från personer som kommit till Sverige från 

Afghanistan som ensamkommande flyktingbarn och deras erfarenheter kring risk- och 

skyddsfaktorer. Detta kommer genomföras genom att använda narrativ teori och metod.  

- Vilka erfarenheter har de vid mötet med svenska myndigheter och samhället? 

- Vilka upplevelser har ensamkommande flyktingbarn av mötet med Sverige? 

- Hur kan man förklara dessa ungas risk- och skyddsfaktorer med hjälp av muntliga 

berättelser? 

1.4 Aktuella begrepp 

Asyl - I Sverige innebär att söka och få asyl i sin korthet att en person söker och vill ha skydd 

i Sverige av olika anledningar.För att få asyl i Sverige måste en person uppfylla vissa kriterier 

och bli klassad som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. Att 

få asyl i Sverige innebär samma sak som att få uppehållstillstånd, fast det är genom andra 

premisser (migrationsverket.se).  

Barn - räknas i Sverige som alla personer som är under 18 år gamla (migrationsverket.se).  

Ensamkommande flyktingbarn - Migrationsverket definierar detta begrepp som barn som 

utan föräldrar eller vuxna anhöriga flyr till något annat land än sitt hemland och söker asyl 

där (migrationsverket.se). 
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Uppehållstillstånd - Ett uppehållstillstånd i Sverige innebär att en person får bo och arbeta i 

Sverige. Det kan antingen vara tidsbestämt eller permanent. Tidsbestämt uppehållstillstånd 

innebär att en person får bo och arbeta i Sverige under en bestämd tid, permanent 

uppehållstillstånd betyder att personer får göra detta under obegränsad tid 

(migrationsverket.se).  

Problembeteenden – innebär beteenden som påverkar en individ negativt, exempelvis 

psykisk ohälsa, kriminalitet och alkohol- och narkotikamissbruk (Sundell & Forster, 2005).  

Flykting, alternativt skyddsbehövande, övrig skyddsbehövande -  

- En flykting definieras som en person som befinner sig utanför sitt hemland för att hen 

fruktar att bli förföljd på grund av nationalitet, ras, religiös eller politisk uppfattning 

eller sexuell läggning, kön eller annan tillhörighet till en samhällsgrupp och som inte 

kan eller vill få skydd av sitt eget land (Utlänningslagen [UtlL], SFS 2005:716, 1 § 4 

kap.).  

- En person som är alternativt skyddsbehövande förklaras som en person som befinner 

sig utanför sitt hemland på grund av att det finns en risk att person kommer straffas 

med döden eller omänskliga/förnedrande handling som tortyr eller kroppsstraff vid 

återkomst till landet. Det kan också vara en civilperson som är rädd att återvända till 

landet utifrån att vara rädd för att skadas genom urskillningslöst våld på grund av 

väpnad konflikt (Utlänningslagen [UtlL], SFS 2005:716, 2 § 4 kap.).  

- Övrigt skyddsbehövande innebär personer som inte befinner sig i sitt hemland och 

som inte heller kan återvända dit utan söker skydd i ett annat land med anledning av 

miljökatastrofer i landet eller svåra motsättningar i landet, exempelvis väpnad 

konflikt, som gör att person känner fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp 

(Utlänningslagen [UtlL], SFS 2005:716, 2a § 4 kap.).  

God man - innebär en vuxen person som ska hjälpa ett barn som kommer till Sverige utan 

föräldrar med att se till hens intressen (migrationsverket.se) 

1.5 Avgränsningar 

Afghanistan - Jag valde att avgränsa mig till ungdomar som kommit till Sverige som 

ensamkommande med ursprung från Afghanistan av anledning av de berättelser jag fick ta 

del av under praktiken, som till stor del bestod av berättelser från ungdomar från Afghanistan. 

Detta samt av anledningen att andelen ensamkommande afghanska barn som söker asyl i 

Sverige utgör en så stor del av alla ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige.  
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Betydelsefulla faktorer i Sverige - Arbetet kommer vid analys fokusera på att ta reda på 

vilka risk- och skyddsfaktorer som har varit betydelsefulla sedan ankomsten i Sverige för 

dessa afghanska ungdomar och alltså inte de faktorer som varit betydelsefulla i Afghanistan 

eller på resan till Sverige. Arbetet kommer inte heller söka efter andra delar i ungdomarnas 

berättelser än just olika risk- och skyddsfaktorer.  

Ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd - De deltagare jag kommer att 

intervjua kommer att ha befunnit sig i Sverige minst ett par år samt att de erhåller ett 

uppehållstillstånd. Detta för att inte ta ungdomar som i minnet befinner sig för nära flykten 

till Sverige som i många fall har varit traumatisk och av den anledning skulle innebär en 

större risk att bli negativt påverkad vid återberättande. Arbetet kommer inte innehålla 

intervjuer med ensamkommande flyktingbarn som har fått avslag eller blivit tillbakaskickade 

till Afghanistan. Målet är att hitta ungdomar som i dagsläget lever ett relativt strukturerat och 

stabilt liv i Sverige.  

Intervjuer - Jag kommer endast att använda intervjuer som datainsamlingsmetod utifrån att 

jag tror denna metod kommer ge mest bäst underlag för mitt arbete av de metoder jag läst om.  

Narrativ teori och analysmetod - Det finns många olika sätt att se på narrativ och 

berättelser men jag har här valt att avgränsa mig till vissa delar av denna teori och metod. Jag 

kommer utgå från det ontologiska perspektivet samt livsberättelser vid insamling av 

empiriska fakta och Del-Informationsperspektivet i analysen. Anledningen är att jag tror de är 

de bästa sätten att få information på området.  

Sverige - Jag tog Sverige som mottagningsland av den enkla anledningen att jag själv är 

bosatt här och med det lättast får tillgång till deltagare.  

2 Kunskapsläget/tidigare forskning 

Det finns generellt en saknad när det gäller vetenskapliga artiklar och studier kring 

ensamkommande flyktingbarns egna berättelser av deras upplevelser och erfarenheter. Efter 

att ha sökt igenom olika databaser har jag endast hittat fyra stycken som handlat just om 

detta. Det finns däremot några stycken som har studerat ensamkommande flyktingbarns 

mående och liknande men dessa är baserade på olika former av färdiga enkäter eller formulär 

som barnet/den unge har fått fylla i. Det finns också ett antal studier som har fokuserat på 

barn och ungas egna upplevelser, både i form av kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign, 

men som då handlar om barn och unga som har någon nära anhörig med sig vid flykt till och 

ankomst i mottagningslandet. Ensamkommande flyktingbarn egna berättelser verkar vara ett 
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nästintill bortglömt område, detta som också påpekas av de studier som är gjorda kring 

ämnet. Än mer saknad verkar finnas när det gäller deras upplevelser med inriktning på risk- 

och skyddsfaktorer. De studier som väl har gjorts på område kring deras upplevelser 

(Thommessen et al., 2015; Hopkins & Hill, 2010; Goodman, 2004) pekar alla på vikten av att 

faktiskt lyssna på dessa barn och ungas historier utifrån att de har viktig information att dela 

med sig av kring vad som har varit och är viktigt för dom vid ankomsten och det fortsatta 

livet i det nya landet. De är samtliga kvalitativa studier där insamlingsmetod för data har varit 

intervjuer och där forskarna fokuserat på de ungas egna berättelser (Thommessen et al., 2015; 

Hopkins & Hill, 2010; Goodman, 2004). Två av tre studier (Thommessen et al., 2015; 

Goodman, 2004) fokuserar enbart på de ungas berättelser medan en av dom (Hopkins & Hill, 

2010) även har med olika professionella som på olika sätt arbetat med ensamkommande 

flyktingbarns och deras berättelser, denna använder sig också av gruppaktiviteter som en 

datainsamlingsmetod tillsammans med intervjuer. Forskarna riktade även in sig på lite olika 

åldrar, två av tre studier (Hopkins & Hill, 2010; Goodman, 2004) hade personer som var 

under 18 år, de utförde alltså sina intervjuer med barn, medan den tredje (Thommessen et al., 

2015) utförde intervjuerna på personer över 18 år, detta av etiska skäl. Två av tre studier 

(Thommessen et al., 2015; Hopkins & Hill, 2010) hade även bara pojkar som 

intervjudeltagare medan den tredje (Goodman, 2004) hade två tredjedelar pojkar och resten 

flickor. Samtliga studier (Thommessen et al., 2015; Hopkins & Hill, 2010; Goodman, 2004) 

kom fram till att väntan på ett asylbeslut var något som bidrog till oro, rädsla och ångest hos 

de unga. Detta då de unga inte kände till det nya landets lagar och regler och i många lägen 

inte heller kunde kommunicera på grund av språksvårigheter. Andra känslor som också fanns 

under denna vänteprocess kunde vara känslor av isolering och ensamhet då de inte hade några 

vuxna anhöriga att stötta sig mot. Något gemensamt för nästan samtliga deltagare som ansågs 

viktigt var att “bli någon”, detta som de skulle uppnås genom att utbilda sig och arbeta hårt. 

Utbildning tolkades av några forskare att ses som nyckeln för ett gott liv hos de unga 

(Thommessen et al., 2015; Hopkins & Hill, 2010; Goodman, 2004). I Goodmans (2004) 

studie så var den vanligaste strategierna som de unga själv använde för att hantera de trauman 

som de unga varit med att “trycka bort” de jobbiga minnena genom att inte alls tänka på dom. 

En annan vanlig strategi var att distrahera sig så att de slapp tänka på det en stund, till 

exempel genom att sysselsätta sig med skola eller aktiviteter. Dessa strategier som författarna 

tolkade var för att överhuvudtaget orka fortsätta under resan, men även efter när de bosatt sig 

i det nya landet. En annan sak som framkom som viktig av deltagarna i studien var deras tro 
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på gud, vissa berättade att det var guds vilja som gjorde att de överlevde den hemska flykten 

(Goodman, 2004).  

 

En annan studie har enbart fokuserat på de problem som upplevts under flykten och 

bosättningen från ett land till ett annat. I denna studie intervjuades 65 vuxna person om deras 

upplevelser av att komma som ensamkommande flyktingbarn till Sverige från Finland under 

andra världskriget. Slutsatsen för studien är att dessa personer som barn upplevde saker som 

separation från sina anhöriga (som i många fall bidrog till ett sjukligt kontrollbehov senare i 

livet), svårigheter med språk och förståelse i det nya landet, jobbiga minnen kring kriget, 

förlust av anhöriga, m.m. som några av de delar som påverkat deltagarna i deras vuxna liv 

och som de ser har påverkat dom. Dessa erfarenheter är viktiga att förstå och lära från då de 

kan användas i kommande arbete med ensamkommande flyktingbarn (Lagnebro, 1994).   

3 Metod 

 3.1 Vetenskapsteoretisk positionering  

Uppsatsen kommer att ha en hermeneutisk vetenskapsteoretisk positionering utifrån Brymans 

(2011) och Alvesson och Sköldbergs beskrivningen av denna. De förklarar att denna 

positionering i korthet innebär att forskaren för en studie söker efter ett forskningssubjekt 

eget synsätt kring en viss händelse, situation eller sak. Forskaren vill sedan förstå och tolka 

subjektets synsätt utifrån hen själv, alltså forskaren vill förstå den fakta som fås av subjektet 

utifrån subjektets verklighet (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2007). 

 3.2 Forskningsdesign  

Utifrån den hermeneutistiska vetenskapsteoretiska positioneringen så anser jag att en 

kvalitativ forskningsdesign passar bäst in. Även här kommer det att utgås från Brymans 

(2011) samt Alvesson och Sköldbergs (2007) definition av designen, denna som är följande: 

en kvalitativ forskningsdesign innebär att en forskare vill fokusera på att få så öppen och 

mångtydig empiri som möjligt. Detta genom att studera ett studiesubjekt i dess naturliga 

omgivning och på så sätt försöka fånga upp hens syn på saken i fråga. I den kvalitativa 

forskningsdesignen så finns ett antal olika inriktningar eller traditioner, detta arbete kommer 

utgå från naturalism. Det är en inriktning som handlar om att utifrån dess egna termer förstå 
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en social verklighet och genom det få en omfattande förståelse för personer och deras 

samspel med varandra i naturliga situationer (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2007). 

 3.3 Datainsamlingsmetod av empiriskt material samt urval 

Jag kommer använda mig av intervjuer för insamlas av empiriskt material i detta arbetet, mer 

specifikt av semistrukturerade intervjuer efter Brymans (2011) beskrivning. Han talar om 

kvalitativa intervjuer där en forskare vill ha reda på deltagarens ståndpunkt om något genom 

att ställa öppna frågor samt följdfrågor till deltagaren kring ämnet i fråga. Detta sätt kan ge en 

bred och informativ bild kring det deltagaren kan om ämnet och med det ett informationsrik 

empiriskt material. Detta då forskaren valt ut en person att intervjua som har kunskap kring 

ämnet som forskaren söker. Bryman (2011) skriver att det inom denna datainsamlingsmetod 

finns flera sätt att utföra den på, ett av dessa sätt är den semistrukturerade intervjun. Denna 

intervjuform går ut på att ställa relativt öppna frågor till deltagaren men att samtidigt ha en 

grundstruktur att följa utifrån de frågeställningar och syfte som finns för studien. Detta för att 

få så flexibla och öppna svar som möjligt. I denna metod så kan även följdfrågor ställas på 

deltagarens svar som ett sätt att fördjupa den kunskap som fås. Bryman (2011) skriver att ett 

av de bästa sätten att få ut ett bra material från intervjuer är att spela in samtalet. Detta för att 

få med exakt hur deltagaren beskriver något utifrån att den kvalitativa forskaren inte bara vill 

få ut vad deltagaren i fråga säger utan även hur hen säger det. Detta inspelade material 

transkriberades sedan ner till textform som då kan användas i forskarens studie (Bryman, 

2011).  

 

Ett målinriktat urval kommer sedan att användas i denna uppsats efter hur Bryman (2011) 

förklarar det. Målinriktade urvalet är ett urval där forskaren väljer ut de deltagare som hen 

anser vara passande för forskningen. Detta som görs för att forskaren ska kunna uppfylla de 

mål och svara på de frågeställningar som satts ut i forskningen (Bryman, 2011).  

3.4 Analysmetod av empiriskt material 

Analysmetod i detta arbetet är kopplad till teorin som används och är en narrativ 

analysmetod. Bryman (2011) förklarar detta genom att en forskare genom människors 

berättelser analyser och letar efter vad som för deltagarna upplevs vara det meningsskapande 

i deras liv, vad det är som har varit av betydelse. Fokus ligger alltså på den berättelse som 

deltagarna delar med sig av kring något (Bryman, 2011). Alvesson och Sköldberg (2007) 
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beskriver denna metod genom att en forskare måste se till olika delar/perioder i en person liv 

som har varit av betydelse för den berättelse som personen idag berättar (Alvesson & 

Sköldberg, 2007). Denna analysmetod är som sagt ansluten till den narrativa teori som 

kommer användas genom hela arbetet och utgår därav efter det material som samlas in under 

intervjuerna. I arbetet kommer det Johansson (2005) förklarar som Del-Innehållsperspektivet 

användas, det innebär att forskaren tar ut vissa delar av en berättelse och placerar dessa i 

kategorier som sedan används i forskarens arbete (Johansson, 2005).  

4 Validitet, generaliserbarhet, reliabilitet och replikation 

I kvalitativ forskning så diskuteras det om dessa begrepp verkligen är relevanta för denna typ 

av forskning utifrån att det är så mycket som hänger samman med mätning. En ståndpunkt 

som finns är forskare vid användning av dessa bara ska lägga mindre vikt vid just mätning 

aspekten i begreppen men fortfarande behålla begreppens grundmening (Bryman, 2011). Det 

är på detta sätt jag tänker använda mig av begreppen i denna studie.  

 

Validitet går ut på att se om slutsatsen i en undersökning hänger ihop med själva 

undersökningen. Med andra ord att man skall mäta det man skall mäta i sin undersökning 

(Bryman, 2011).  

Intern validitet handlar om att forskarens observationer skall stämma överens med de 

teoretiska idéer som finns för studien (Bryman, 2011).  

Generaliserbarhet (Extern validitet) innebär om ett resultat vid en undersökning kan 

generaliseras utöver undersökningen själv, alltså på en större massa. Urval av 

deltagare i undersökning är här en viktig del för hur en forskare kan generalisera på 

en större massa (Bryman, 2011).  

Syftet med studien var att ta del av personer som kommit till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarns berättelser och urskilja viktiga risk- och skyddsfaktorer ur dessa. Jag känner att 

det är detta som gjorts och jag upplever att jag har hållit mig inom ramarna för de teorier som 

satts ut för arbetet och arbetat efter dom. Arbetets omfattning gör resultatet lite svårt att 

generalisera på en hela gruppen ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. Däremot ser 

jag att kunskapen som utvunnits ur detta arbete ändå bidrar till vad som är viktigt för dom vid 

ankomst i Sverige utifrån den stora saknaden av ensamkommande flyktingbarns berättelser 

och därav skulle kunna användas vid planering av insatser för dessa. 
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Extern reliabilitet förklarar Bryman (2011) handlar om resultatet i en undersökning skulle bli 

samma om den gjordes en gång till, eller om den har påverkats tillfälligheter eller 

slumpmässiga faktorer. Eftersom detta kan bli svårt i kvalitativa studier så handlar begreppet 

mer om att en forskare som ska få samma resultat som en annan forskare måste gå in i en 

liknande social roll som den första forskaren för att resultaten skall kunna jämföras (Bryman, 

2011). 

Jag försökte i intervjuerna att gå in med mycket öppenhet och nyfikenhet för deltagarna. 

Något jag märkte under intervjuerna var att det bästa sättet att tillgång till deltagarnas 

berättelser var att föra ett samtal med dom. I min första intervju hoppade jag ganska mycket 

fram och tillbaka för att jag ville följa intervjuguiden så att jag fick tag på det material som 

jag ville få. När jag sedan lyssnade på denna intervju så kunde jag känna att det ibland blev 

lite rörigt. I nästa intervju försökte jag istället flyta med var berättelsen tog oss och fråga 

kring den intervjupersonen berättade, detta kände jag både för mig och deltagaren var en 

bättre och mer avslappnat sätt att utföra intervjun på.  

 

Replikation som kan med andra ord sägas som upprepning eller reproduktion och handlar om 

att en undersökning måste vara möjlig att upprepa på det sätt som den först gjordes på. Detta 

genom att forskaren i detalj beskriver hur hen har gått tillväga i undersökning (Bryman, 

2011).  

Min upplevelse är att jag beskrivit mitt tillvägagångssätt på ett tydligt sätt och återberättat 

intervjuerna på ett tillräckligt bra sätt för att man som läsare skall få en tydlig bild över hur 

arbetet är gjort. Detta som, tillsammans med min förklaring på extern reliabilitet, visar hur 

man så nära som möjligt skulle kunna utföra studien igen. Även om de individuella 

omständigheterna i just intervjuerna skulle, som kan antas, vara svåra att utföra på samma sätt 

igen.  

5 Etiska aspekter 

Denscombe (2004) skriver att en grundregel när det kommer till forskning är att visa hänsyn 

till deltagarna i studiens rättigheter och intressen. Etik handlar, i koppling till detta, om hur en 

forskare bör eller inte bör agera i sin studie gentemot deltagarna i den, vad som anses vara att 

göra rätt mot deltagare. Detta är något som forskare förväntas utgå från i sina studier utifrån 

den professionella standard som finns i den vetenskapliga världen. När det kommer till etiska 

koder och riktlinjer skriver Denscombe (2004) att det finns gott om dom men att det inte är 
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möjligt av en forskare att applicera alla på sin forskning. Han skriver att forskaren istället 

måste utgå från de omständigheter som råder kring just hens forskning och applicera de etiska 

koder och riktlinjer som är användbara och viktiga på denna. Det är dock alltid forskaren som 

har ansvaret för studien och de konsekvenser som kommer ur den (Denscombe,2004).  

 

Jag kommer under insamlandet samt analysen av det empiriska material utgå från följande 

etiska riktlinjer och koder som vetenskapsrådet (2002), CODEX (2002) samt Peled och 

Leichtentritt (2002) skriver om.  

 

Barn 

Barn anses ha svårare att överblicka konsekvenser samt bedöma risker med att delta i en 

studie och exempelvis prata om vissa saker. Det är därför svårare att få ett adekvat samtycke 

från ett barn då hen inte fullt förstår vad hen ger sig in i (CODEX, 2016). Jag kommer av 

denna anledning inte intervjua personer som är under 18 år.  

Informationskravet 

Forskaren skall informera deltagaren om alla aspekter som kommer att röra hen i studien 

samt vad studiens syfte är. I kravet så ingår det även att informera deltagaren att medverkan i 

studien är helt frivilligt och att hen när som helst under studiens gång kan avsluta 

(vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer använda mig av en samtyckesblankett som informerar 

deltagarnas om deras medverkan samt hur deras uppgifter kommer att användas som 

deltagaren får skriva under som ett tecken på att hen har tagit del av informationen. De 

kommer även få med sig en blankett som jag skrivit under om de önskar. En blank kopia av 

blanketten återfinns under Bilaga 2. 

Samtyckeskravet 

Detta krav går ut på att forskaren måste ha deltagaren samtycke innan någon datainsamling 

kan sätta igång. Forskaren måste alltså få deltagaren godkännande för att intervjua och sedan 

använda materialet. Medverkandet i studien skall ske utifrån deltagarnas villkor och de 

bestämmer själva över sin medverkan och kan när som helst avsluta sin delaktighet 

(vetenskapsrådet, 2002). Samma blankett som ovan nämnd kommer att användas.  

Konfidentialitetskravet 

De uppgifter som finns kring deltagaren samt de uppgifter som deltagaren lämnar skall hållas 

hemliga från obehöriga personer. Uppgifterna skall även förvaras på en plats där inte 

obehöriga personer kommer åt dom (vetenskapsrådet, 2002). Samma blankett som ovan 

nämnd kommer att användas för att informera om detta och intygas av mig.  
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Nyttjandekrav 

Innebär att de uppgifter som blir insamlade av deltagarna under studiens gång endast får 

användas för forskningsändamål (vetenskapsrådet, 2002). Samma blankett som ovan nämnd 

kommer att användas. 

Skaderisk för deltagare 

Peled och Leichtentritt (2002) skriver om vikten med att forskare under sin forskning har i 

åtanke att ingen deltagande person kommer till skada. Med detta menar de bland annat att 

ingen deltagare borde utsättas för brist mot sin integritet, ofrivillig identifiering i studien, att 

bli felaktigt citerad i studien eller bli utnyttjade i någon form. Dessa riktlinjer som borde gälla 

under hela studiens gång och som därmed innebär att forskaren borde avbryta om studien är 

eller blir till skada för en deltagare, då för just den deltagaren (Peled & Leichtentritt, 2002).  

Utnyttjande av deltagare 

Det är viktigt för forskaren att behålla fokus på vem studiens resultat kommer gynna. 

Forskningen övergår lätt till att gynna forskaren eller forskningen i sig och inte 

deltagarna/grupperna som ingår i forskningen syfte. Deltagare i dessa situationer kan ibland 

av den anledningen känna sig utnyttjade. Vad som är tillräckligt för att som deltagare inte 

känna sig utnyttjade är något som är subjektivt. Här är det viktigt att som forskare hela tiden 

hålla ögonen på bollen samt informera deltagarna om hur deras berättelser kommer användas 

och i vilket syfte så att även de är medvetna och hur deras information kommer användas 

(Peled & Leichtentritt, 2002). Precis som skrivit här så kommer jag att med hjälp av det 

tidigare nämnda informationsbladet informera deltagarna om vad deras deltagande i studien 

kommer innebära.  

 

Jag kommer att intervjua personer som har befunnit sig i Sverige ett tag och som har relativt 

stabila liv då jag har som tanke att deltagarna förhoppningsvis har kunnat bearbeta det de 

varit med om och därför inte löper lika stor risk att bli känslomässigt upprivna av det de 

berättar för mig.  

6 Teoretiskt perspektiv 

6.1 Narrativ teori  

Arbetet kommer utgå från en narrativ teoriansats som kortfattat innebär att berättelsen är det 

verktyg som människor använder för att skapa den sociala verklighet de lever i. Anna 
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Johansson (2005) beskriver narrativ teori som de beskrivningarna, förklaringarna samt 

berättelserna som människor använder sig av för att skapa sina identiteter, relationer, 

värderingar, normsystem och organisationer genom, med andra ord skapandet av den sociala 

verklighet en människa lever i. Detta komplexa skapande av människors verklighet är något 

som hela tiden sker i de vardagliga samspelen mellan människor samt på en institutionell 

nivå. Själva kärnan i narrativa studier är forskarens tolkande av de berättelser hen får ta del 

av. Detta för att det är forskaren som skall ta ut de delar som kommer redovisas i hens studien 

och alltså bedömer vad som skall tas ut av den fullständiga berättelsen som ges av en 

deltagare. Detta kan kopplas till hermeneutiken som nämns tidigare. Dubbel hermeneutik kan 

ibland detta tolkande av berättelser kallas utifrån att en forskare tolkar en persons egna 

tolkning av något (Johansson, 2005). 

 

Ontologiskt perspektiv 

Det finns många olika sätt att se på och använda sig av narrativ teori, detta arbete kommer 

utgå från ett ontologiskt perspektiv. Johansson (2005) skriver att i detta synsätt så ses 

informationen som framkommer ur människors berättelser som den enda källan av kunskap 

när det gäller människors sociala verklighet. Det är alltså endast genom människor 

berättelser som en person kan få kunskap kring en annan persons verklighet. En persons 

identitet är konstruerad som berättelser enligt detta perspektiv (Johansson, 2005).  

 

Livsberättelser 

Livsberättelser är en del i narrativ teori som kommer att användas i intervjuerna samt 

bearbetning och analys av materialet i arbetet. Livsberättelser innebär de berättelser personer 

berättar om vissa delar eller om helheten av sitt liv. I forskningssammanhang så söker en 

forskare ur olika perspektiv, aspekter och/eller teman i dessa berättelser för att ta reda på hur 

människor beskriver och ger mening till sina liv, och med det skapar sin identitet. Forskare 

vill bland annat se vilka delar och händelser som för personen i fråga varit betydelsefulla och 

i vissa fall avgörande för hur personen idag ser på och berättar om sitt liv. Det är alltså 

forskningsdeltagarnas egna tolkningar och upplevelser kring deras liv som forskaren letar 

efter, detta då det speglar hur en person upplever sitt subjektiva liv (Johansson, 2005).  

 

Arbetet kommer att ta del av berättelser och livsberättelser genom att ett par personer 

muntligt berättar om delar av sina liv för mig. Johansson (2005) skriver att när det gäller detta 

sätt att för en forskare ta del av en livshistoria eller berättelse så finns det vissa saker man bör 
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tänka på. En sak är att inte enbart fokusera på vad det är som sägs i samtalet utan även hur det 

sägs. Detta är framförallt viktigt när samtalet skall transkriberas till text då vissa rättelser och 

tveksamheter i samtalet kan ha stor betydelse i vad som sägs. Hur en person lever sig in i sin 

berättelse kan också det innehålla mycket viktig information om personens berättelse. En 

annan sak som är viktig att ha i åtanke är de olika hierarkier av kategorier som finns i 

samhället. Exempelvis hur kategorien “svenskar” i vissa sammanhang ses överordnade 

kategorin “invandrare” i samhället eller hur kategorin “män” i vissa sammanhang ses som 

överordnade “kvinnor”. Dessa kategorier och hierarkierna påverkar olika personer på olika 

sätt och är därför något som en forskare bör ha med sig i ett samtal med en deltagare 

(Johansson, 2005).  

 6.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Dessa faktorer är förmågor, föreställningar, attityder, beteenden eller situationer som bedöms 

påverka skapandet, bidragande eller förebyggande av ett problembeteende hos barn och unga. 

De olika faktorerna brukar kopplas till olika områden där de oftast utspelar sig, dessa 

områden är: individen själv, familjen, kamrater, skolan, närsamhället och staten (Sundell & 

Forster, 2005). 

Riskfaktorer är faktorer där chansen för ett problembeteende ökar för ett barn, exempel på 

dessa kan vara umgås med vänner som begår brott eller tar droger, skolk från skolan, dåliga 

betyg, föräldrars bristande intresse och tillsyn, konflikter mellan barn och förälder eller 

föräldrar som sexuellt eller fysiskt förgriper sig på barnet (Sundell & Forster, 2005).  

Skyddsfaktorer är sedan det motsatta, alltså faktorer som minskar sannolikheten för 

utvecklande av problembeteenden och som fungerar som ett typ av skydd mot dom. Det finns 

dock ingen enhetlig förklaring av vad exakt som är skyddsfaktorer men brukar ses som det 

motsatta av riskfaktorer. Exempel på skyddsfaktorer kan vara att barnet i fråga har en 

välfungerande skola, bra fritidssysselsättningar (sporter och liknande), goda kamratrelationer, 

får låg tolerans från vuxna mot normöverträdelser, tydliga förväntningar av vuxna, bra 

anknytning till vuxna eller uppmärksammande av positiva handlingar för att nämna några 

(Sundell & Forster, 2005).  

Risk- och skyddsfaktorer i sig innebär inte några garantier för att problembeteenden skall öka 

eller minska men de påverkar sannolikheten för uppstående av dessa beteenden. Utveckling 

av problembeteenden sker sällan vid enstaka riskfaktorer, det är oftast vid flera samtidiga av 

dessa faktorer som det blir en påtagligt ökad risk och då i brist av skyddsfaktorer. Risk- och 
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skyddsfaktorer är ständigt sammanhängande på det sättet att har ett barn flera riskfaktorer så 

kan risken vara stor för ett utvecklande av ett problembeteende men finns det även många 

skyddsfaktorer så motarbetas denna risk. Teorin innebär att finns det många riskfaktorer 

kring en person så är det viktigt att det finns lika många eller fler skyddsfaktorer (Sundell & 

Forster, 2005). 

 

Utifrån dessa teorier kommer jag först förklara deltagarnas sociala verklighet sedan ankomst i 

Sverige genom att låta de själva berätta om denna tiden och med hjälp av narrativ teori 

återberätta deras sociala verklighet. Sedan ur dessa berättelser så kommer jag söka efter olika 

risk- och skyddsfaktorer som upplevs vara betydelsefulla för deltagaren.   

7 Resultat 

De delar av det insamlade material som är relevant gentemot arbetes frågeställningar och 

syfte kommer här att redovisas.  

En intervjuguide användes vid intervjuerna som stöd för att få ett så brett material som 

möjligt, denna kommer att redovisas i slutet av arbetet under Bilaga 1. Intervjuerna inleddes 

med öppna frågor där deltagarna ombads berätta fritt kring ankomsten till Sverige och tiden 

därefter, utifrån deras svar så ställdes ett antal fördjupningsfrågor.  

 7.1 Intervjupersonernas bakgrund och nutida situation 

De personer som har ställt upp i intervjun kommer här att ges en kort bakgrund tillsammans 

med hur läget ser ut idag för dom och deras mål inför framtiden. Sammanhang där intervjun 

tog plats kommer även att anges.  

 

Intervjuperson 1 är en tjej som idag är 21 år gammal och bor strax utanför en stad i 

Västsverige. Hon studerar just nu vid en folkhögskola som hon även bor på och hon jobbar 

även extra som personlig assistent. Hon kommer i detta arbete att kallas för “Kajsa” men 

heter egentligen något annat. “Kajsa” kom till Sverige som 16 åring utan några anhöriga och 

blev vid ankomst placerad på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Hon har 

uppehållstillstånd. Idag bor hennes familj i Sverige, i närheten av där hon bor och de har 

nyligen även de fått uppehållstillstånd. “Kajsas” mål och dröm inför framtiden är att bli 

tandläkare och hon har en genomtänkt plan för hur hon skall uppnå det.  



Johan Dahlqvist 

Joda1404@student.miun.se 

VT17  

17 
 

Vid intervjun så sitter vi på ett kafé, det är en del människor omkring oss men jag upplever 

att läget mellan oss ändå känns relativt avslappnat.   

 

Intervjuperson 2 är en kille som också han idag är 21 år gammal, han bor i en stad i 

Västsverige. Han kommer i detta arbetet benämnas som “Carlos” men heter egentligen något 

annat. “Carlos” kom till Sverige som 6 åring tillsammans med sin storebror som är ett år 

äldre än honom. Vid ankomst i Sverige fick han bo tillsammans med sin farbror som sedan 

tidigare levde i Sverige. Han lever idag tillsammans med sin familj, han har även en flickvän 

som han nyligen förlovade sig med. Det framtida giftermålet är något han ser fram mot och 

som är en drivande faktor för honom. Han arbetar just nu på ett asylboende för 

ensamkommande flyktingbarn som han berättar att han trivs jättebra med. Han berättar att 

han i framtiden vill utbilda sig till något som han gör att han på ett bättre sätt kan arbeta med 

det han arbetar med idag.  

Intervjun utspelar i ett rum hos en organisation som “Carlos” tidigare varit i kontakt med, det 

är bara jag och “Carlos” i rummet.  

 

Det fanns ytterligare en person som intervjuades men som på grund av personliga skäl valde 

att hoppa av efter det att intervjun gjorts och som inte ville att hens berättelse skulle delas. 

Resultatet kommer därför att fokusera djupare kring vad de två andra deltagarna berättat för 

mig. Målet var att intervjua tre personer och när tredje personen hoppade av så bedömde jag 

att det inte fanns tillräckligt med tid för att intervjua en person till.  

 

I texten nedan så kommer de frågor som jag ställt i intervjuerna skrivas med fetstil, det 

deltagarna säger kommer skrivas med kursiv stil. Mina kommenterar och förklaringar 

kommer skrivas med vanlig text. När deltagarna betonar ett visst ord kommer det ordet att 

strykas under. När deltagarna (funderar) eller (tänker) till så kommer detta skrivas ut i en 

(parantes), samma sak med när de (skrattar till) eller liknande. När tre punkter anges … så 

betyder det att texten är taget ur ett stycke, där kanske inte allt i stycket passade in under 

rubriken. Vissa meningar kommer att upprepas i återberättandet, detta för att det innehållet 

passar in under flera rubriker och kan tolkas på olika sätt. 

 

7.2 Vilka erfarenheter har ensamkommande flyktingbarn vid mötet med 

svenska myndigheter och samhället? 
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Under denna rubrik så kommer deltagarnas erfarenheter av svenska myndigheter och 

samhälle gås igenom sedan ankomsten i Sverige. Erfarenheter innebär de konkreta händelser 

som deltagarna varit med om, som exempelvis att börja skolan, träffat vissa människor, etc. 

Detta avsnitt kommer utgå från narrativ teori enligt Johansson (2005) som innebär hur 

deltagarna själva berättar och därmed skapar den sociala verklighet som hen varit med om.  

 

En persons berättelse är något som skapas och förändras över tid genom objektiva 

erfarenheter som en person varit med om. För att förstå en persons berättelse måste dessa 

erfarenheter upprättas i ett mönster utifrån en tidsaspekt, där de enskilda erfarenheterna sätts i 

relation till varandra. Detta mönster som väljs utifrån ett eller flera teman som anses var 

väsentligt för studien i fråga (Johansson, 2005). Tidsramen kring de aktuella berättelserna är 

tiden sedan ankomst i Sverige och fram till idag och kommer som sagt vara deltagarnas egna 

berättelser kring den tiden. Dessa kommer att delas in under de kategorierna för hur 

Johansson (2005) beskriver delarna av en persons sociala verklighet genom berättelser, 

nämligen en persons identiteter, relationer, organisationer samt norm- och 

värderingssystem (Johansson, 2005). Identiteter samt norm- och värderingssystem 

kommer inte tas upp i denna del utan kommer tas upp under nästa frågeställning. Deltagarnas 

berättelser kommer redovisas separat. 

 

Relationer 

Med relationer menas de relationer som deltagarna har haft under denna tidsperiod med andra 

människor i det privata livet. Det kan vara relationer till vuxna som finns omkring deltagarna 

eller vänner i samma ålder.  

“Kajsa” 

”Kajsa” berättar om sin första privata relation i Sverige: 

 “Jo, jag hade bara en kompis som kom från Afghanistan han också, han bodde 

inte där han var typ som mig men på ett annat boende.” 

 “… jag umgåste med honom hela tiden, promenerade lite tillsammans och så.” 

 Vart träffade du honom då?  

 “Jag har träffat honom i skolan.” 

 

“Kajsa” bodde på efter ankomsten i Sverige på ett boende för ensamkommande flyktingbarn: 

 Hur många vart det bodde där?  

 “Fem personer.” 
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 Var det alla från Afghanistan? 

 “Nej nej, från Somalia var det, från Eritrea, från Etiopien och jag från Afghanistan 

och en kille från Afghanistan.” 

 “… det fanns bara en fel som typ, vi bodde ju tillsammans från flera länder, det var 

varje dag bråkning och så, det är lite svår och bo blandade från olika länder 

tillsammans.” 

 

Hon träffade sedan fler vänner genom skolan lite längre fram i tiden: 

 “Efter skolan? efter skolan var det lite, asså jag var med mina kompisar.” 

 Vad var det för polare då? Var det såna du träffat i skolan eller?  

 “Ja, det var de.” 

 Var ni en stor grupp då som umgicks alla tillsammans? 

 “Ja vi var verkligen en stor grupp, typ vi var tio stycken” 

 ”…jag var sjutton, en av dom var 18, en av dom var 19, en av dom var 21, min 

bästa kompis var 17 också.” 

 Var alla du umgicks med också från Afghanistan? 

 “Ja de kommer från Afghanistan … en av dom, han umgås jag inte så mycket 

med kom från Somalia.”,  

 “då tiden då kunde vi inte språken annars vi kunde göra en stor grupp och så, 

men vi pratade bara persiska och så.”  

 Va gjorde ni när ni inte var i skolan och så då? 

 “Bara hängde på, vi var i (namn på stad) här, bredvid havet och typ pratade 

och typ a, drack lite grann och så. “ 

 Okej för jag tänkte kolla lite med dig om det, var det några i umgänget, 

några som du umgicks med som var såhär kriminella eller tog droger? 

 “Nej inte droger, vi tog bara typ alkohol, festade lite ibland.” 

 

Vid tillfrågan om hon fortfarande umgicks med de personerna idag: 

 “…tyvärr alla dom flyttade, jag är kvar bara.”  

 “alla dom flyttade, och en av dom var, han flyttade jättelångt bort, han flyttade 

i (namn på stad), han har jag inte träffat länge, men de som bor i (namn på 

stad) och så, de träffar vi ofta, typ chattar med varandra och så.” 

Första vännen: 
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 “Ja, vi är fortfarande vänner. Men han bor i (namn på stadsdel) nu, (namn på 

stad) och jag bor fortfarande här.”  

 ”…vi träffas ibland och så.”  

 

“Kajsa” kunde under första halvåret i Sverige inte få kontakt med sin familj men fick senare 

tag på dom och kunde åka och besöka dom för att tillslut hjälpa dom till Sverige: 

 “… jag drömde om mina familj och kunde inte kontakta dom på 6 månader, när jag 

kommit till Sverige … “ 

 “… sen typ jag va här jag fick min passport efter en och en halv år, jag åkte tillbaka 

till Iran och hälsade på dom och så, då har jag kommit tillbaka och det har gått några 

tid, jag har kommit och jobbade här och jättemycket sparade pengar och så då 

skickade jag till mamma och pappa, jag sa nu är det dags att komma. Ja de har 

kommit hit.” 

 “De har kommit Sverige för två år sen, jag var ensam typ tre år, nu vill jag aldrig 

lämna dom igen så. “ 

“Carlos” 

“Carlos” första privata relationer i Sverige var till hans farbror och hans fru som han bodde 

hos: 

 “… som 6 åring när jag kom till Sverige så bodde jag hos min farbror och hans fru … 

“ 

Det fungerade dock inte så bra att bo hos sin farbror och hans fru så han fick flytta runt bland 

sina andra farbröder som bodde runt samma område som den första farbrorn men där 

“Carlos” inte heller fick stanna länge så han fick tillslut bo hos sin flickväns föräldrar: 

 “… jag har andra farbröder också lite runt om i (namn på stad), att typ jag blev som 

en boll typ så fort jag inte passade in där och att jag blev skickat till (namn på 

stadsdel) och bo hos dom ett tag och sen att det inte passade dom och så skickade de 

mig vidare till den andra farbrodern och typ jag har 5 stycken farbröder och ja du 

kan bara tänka dig att flytta typ runt, bara för att typ jag inte passade in i deras liv 

eller så.” 

 “Sen lite längre fram i mitt liv det blev att jag inte hade någonstans att bo alls och då 

fick jag bo hos min flickvän i, jag tror det var en månad eller någonting. Att jag fick 

bo hos dom helt gratis och typ att hon tvättade min kläder, hon lagade mat, hennes 

morsa hon gjorde allt…” 
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Skolan var sedan den arena för “Carlos” där han träffade vänner under tiden hos farbrorn: 

 “Jag hade några vänner och då hade jag också en flickvän till och med…”  

 “Ja, det heter introduktionsklass eller vad det heter. Typ att det var mest folk som var 

nya i Sverige och inte kunde så bra svenska och där var det några ungdomarna som 

man typ kunde ändå prata med för att de var typ från Iran, Afghanistan eller typ 

såhär kurder och kunde prata persiska och man kunde prata med dom och att de var 

killar, vi var killar, att vi kunde spela fotboll med dom så. Det var det.” 

 Det kunde kännas lite naturligt på det sättet ändå? 

 “Ja exakt, typ det var ingen som kunde så bra svenska, det var mest såhär 

kroppsspråk och ja typ gester och man fick använda sig av.”  

 

“Carlos” hade svårt att umgås med vänner på sin fritid under perioden hos sin farbror på 

grund av stränga regler. Han flyttades vid 13 års ålder till ett skyddsboende på grund av att 

han blev utsatt för våld i hemmet. Han miste därmed kontakten med alla sina vänner förutom 

den dåvarande flickvännen (detta kommer att återberättas lite längre ned): 

 Blev det bättre, eller jag tänker när du flyttade till skyddsboendet? (att umgås 

med vänner). 

 “Nej det blev inte bättre, men den här låg någonstans mitt inne i skogen och närmaste 

kiosk låg typ 30 kilometer därifrån.” 

 För du hade kontakt med dina vänner så fortfarande eller?  

 “Nej, vi hade, jag hade inte kontakt med någon alls.”  

 … men typ mot slutet så fick jag ha telefonkontakt med min flickvän bara, bara henne, 

och vi fick bara en tillfälle under de här 6 månaderna att bara sitta och träffas, såhär 

typ face-to-face å bara typ fråga varandra hur vi mår…”  

 Hur gammal var du när allt detta hände? 

 “(funderar) Jag kommer inte ihåg riktigt, jag måste vart typ 13 eller nånting. Jag tror 

det var, ja 13.”  

 

“Carlos” flyttade sedan från skyddsboendet till ett familjehem där valde han själv valde att 

inte skaffa vänner av anledning att han levde under skyddad identitet och det blev jobbigt för 

honom att ljuga om vem han var (återberättas också senare): 

 “… jag bestämde att jag inte ville ha några kompisar alls från skolan, och på den 

tiden hade jag bara min flickvän, hon var min enda kompis…”  
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Efter skyddsboendet flyttade ”Carlos” till ett familjehem och efter en tid där flyttade han till 

ett annat familjehem där han fick börja i en gymnasieklass, trots att han var lite yngre än 

övriga som gick där: 

 “Ja, där blev jag kompis med en liten, inte liten, hon var äldre än mig (skrattar till), 

det var en tjej som jag fick kontakt med i skolan och två killar som vi typ så här kunde 

träffas utanför skolan och hänga eller bara träffas på fritiden någon gång så.” 

 

Idag har “Carlos” flyttat en stad där han har egen lägenhet, han har en annan flickvän och har 

inte kontakt med några av sina gamla vänner utan har idag nya vänner: 

 Kunde du ta kontakt med dina vänner efter en tid eller har det blivit att det? 

 ”Nej det har blivit att vi hade typ tappat kontakten att de hade, (funderar) de hade gått 

vidare med sitt liv och trodde jag hade gått vidare med mitt.” 

 “Idag är de polarna jag har jag träffat via den afghanska föreningen vi har, jag har 

typ volontär jobbat inom föreningen och sen att vi har typ fått bättre relation till 

varandra och så att de närmaste polarna jag har och sen att jag har ett kompisgäng 

från skolan och så, och som vi brukar typ träffas i stan och fika och så eller typ ibland 

skriva några sms till varandra och skicka så.”  

Sammanfattning 

Både ”Kajsa” och ”Carlos” hade privata relationer i skolan med jämngamla vänner, och i 

”Carlos” fall flickvän, som var positiva inslag i deras vardag då de kunde slappna av. 

”Carlos” hade också vuxna relationer med sina farbröder som inte blev så bra utifrån att han 

inte passade in i deras sätt att leva och därmed blev otrygga relationer.  

 

Organisationer 

Organisationer menas de verksamheter och personer i dessa som deltagarna mött sedan 

ankomsten i Sverige, det kan exempelvis vara socialtjänsten eller ett boende av något slag. 

“Kajsa” 

Vid ankomst i Sverige blev “Kajsa” mött av polisen för att sedan bli placerad på ett 

gruppboende för ensamkommande flyktingbarn: 

 “… smugglaren lämnade mig i (namn på stad) och därifrån polisen tog mig. Och sen 

jag var i, när polisen tog mig, jag blev asså, de har sagt att jag skall gå till en boende 

med ensamkommande barns boende. För tillfälligt, 8 dagar i (namn på stad), där har 

jag inte gått till skolan för att det var typ sommaren eller någonting, var det.” 
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 “… 8 dagar jag bodde där, och sen då flyttade jag till (namn på boende). Det är typ 

en boende som heter ensamkommande barns boende, flykting.” 

 Hur många var det som arbetade på det boendet?  

 “Bara typ två personer dag, asså, på dagen, och sen en person i natt.”  

 

“Kajsa” flyttade senare till ett familjehem på grund av problem på boendet: 

 “Här var lite problem för mig det var därför jag flyttade därifrån till en svenska 

familj också som (namn på terapeut) hjälpte mig…” 

 

Idag så bor “Kajsa” på en folkhögskola där hon också studerar: 

 “Jag bor i skolan, i folkhögskolan så att över skolan, det finns, jag har ett rum där.” 

 

Innan hon började där så gick hon dock i en vanlig skola: 

 “Nej för oss det var språk var det, inte språk SFI nej, ja typ, vanligt skolan var det, 

först läste man språk och sen typ 2–3 månader kunde man lite svenska, då flyttade 

man till en vanlig klass med svenskor.” 

 

“Kajsa” hade även kontinuerlig kontakt med socialtjänst och god man. Det var av god man 

hon fick sin inkomst från.  

 “Mm jag fick pengar, 800 från socialen, 850 var det, och 1000, 1500 eller 1050 

kronor från skolan, CSN. Innan jag fick uppehållstillstånd var det bara 750 kronor 

från migrationsverket då fick vi. Men jag hade en god man, då fick jag bara 

fickpengar från henne. Och hon var, sparade min pengar tills jag blev 18 år. När jag 

blev 18 år då fick jag pengarna från henne som hon sparat.”  

 “… hon gett mig typ varje vecka 100 kronor, och sen typ hon sparade resten.” 

 “Jag träffade god man och socialen båda två typ varannan månad, typ, nej inte 

varannan månad, i en månad två gånger typ. De frågade hur är det med dig och så 

här och typ de ville, ja, de gör för alla, fråga hur mår dom eller typ så.” 

 “De ville typ prata med mig: -a hur mår du- eller sådär, då fick jag typ göra igång typ 

säga jag vill min föräldrar, hur ska vi hjälpa, hur ska vi hjälpa mig och så här typ. De 

hjälpte mig få (funderar), de har hängt med mig till migrationsverket eller så, och fixa 

de här grejerna.” 

 … så din gode man träffade du mer? 

 “Ja varje vecka en gång, måndag typ.” 
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“Carlos” 

Som tidigare nämnt så blev “Carlos” flyttad från sin farbror och hans fru till ett skyddsboende 

där han spenderade 6 månader: 

 “… socialen typ fick reda på det att de använde våld hemma och såna grejer. Blev att 

jag flyttade till en sån här skyddsboende kallas det för och där bodde jag i 6 månader. 

Sen skulle jag flytta till en familjehem och a, sen efter det har varit stor process och 

massa olika familjehem och a flyttades runt.”  

 … det var lite tanken med, på det här skyddsboendet att det skulle ligga lite 

undangömt och att det ska vara svårt att ta sig dit och till och från och så. När jag 

gick där så gick jag inte i skolan.” 

 Hur gammal var du när allt detta hände? 

 “(funderar) Jag kommer inte ihåg riktigt, jag måste varit typ 13 eller nånting. Jag tror 

det var, ja 13.” 

 

Efter det blev han placerad i ett familjehem under skyddad identitet: 

 “… då flyttade jag till (namn på stad) faktiskt, där fick jag använda ett helt nytt namn 

och hitta på en massa historier, en helt annan story än den jag varit med om …”  

 “Första gången jag fick såhär fickpengar det var först då när jag flyttade från det här 

skyddade boendet till en annan familjehem och de var dem första som gav mig allt 

kändes det som (skrattar till) för jag fick mat hemma och jag fick busskort och jag fick 

allt och de betala min månads, såhär, månadskontant för mobilen för att ringa och 

såna här grejer och ändå jag fick den här 1050 från barnbidraget, jag fick den själv, 

jag kunde spara den själv och så.” 

 

Här bodde han en tid men flyttade sedan till ett annat familjehem som var del i en 

organisations behandlingsarbete där han också fick träffa en betydelsefull terapeut (som 

kommer nämnas senare): 

 När du började på (organisationens namn) hamnade du i ett familjehem då eller? 

Var det någonstans i närheten till Göteborg? 

 “Nej, det var i (funderar) jag kommer inte ihåg vad det heter nu, (namn på stad), nej 

inte (namn på stad), (namn på kommun) kommun var det. “  

 

“Carlos” berättar om första tiden i skolan i Sverige: 



Johan Dahlqvist 

Joda1404@student.miun.se 

VT17  

25 
 

 “Det heter introduktionsklass eller vad det heter. Typ att det var mest folk som var 

nya i Sverige och inte kunde så bra svenska …”  

 “Just första lärarna var ingen lärare det var en magister och han var från Iran så vi 

hade jättelätt att prata med honom och såna här grejer. Typ a om du behövde något 

särskilt eller om det var något särskilt så kunde vi prata persiska med han och att han 

förstod oss och att typ ibland man behövde gå till skolsystern att han hängde med 

tolkade och såna här grejer.” 

 

En annan organisation som “Carlos” varit i kontakt med var en boxningsklubb som han 

började i strax innan han flyttade till skyddsboendet och sen fortsatte med efter det.   

 Du kunde börja i boxning liksom även om de (farbrorn med fru) inte gillade det? 

 “Ja.” 

 Hur gammal var du när du började i det? 

 “Det var då i runt 13 års åldern.” 

 Hur länge körde du på med boxningen? 

 “Först körde jag bara i 6 månader nånting så bröt jag tummen, så la jag av och sen 

när jag skulle komma tillbaka då jag flyttade till det här skyddsboendet och sen efter 

skyddsboendet så försökte jag komma tillbaka igen och sen, det har varit massa 

skador och sånt som typ har hindrat mig så men jag började första gången jag 

provade på det var 2008 och slutet av 2013 då la jag av helt och hållet på grund av 

diskbråck.” 

Sammanfattning 

Deltagarna har båda haft kontakt med olika myndigheter och behandlingsorganisationer som 

funnits där för att hjälpa dom och för att ge dom ett så bra liv som möjligt. I ”Carlos” läge så 

fanns även boxningen som han länge hade som en sysselsättning på fritiden.  

 

7.3 Vilka upplevelser har ensamkommande flyktingbarn av mötet med 

Sverige? 

I detta avsnitt kommer deltagarnas tankar och reflektioner kring erfarenheterna att återges, 

alltså deltagarnas upplevelser. Även denna frågeställning kommer att kopplas ihop med 

narrativ teori och delas in efter kategorierna relationer och organisationer men också då 

kategorien identiteter och norm- och värderingssystem. Detta efter Johanssons (2005) 

uppdelning på vad en social verklighet genom berättelser bryts ned till.  
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Identiteter 

Identiteter innebär som innan de olika versioner av en person som hen presenterar i olika 

sammanhang och situationer (Johansson, 2005).  

“Kajsa” 

När “Kajsa” först kom till Sverige så visade hon en blyghet och en omotiverad sida som 

också kunde utspela sig i aggressivitet, detta på grund av att inte kunna det nya språket samt 

situationen med familjen, detta som senare utvecklades till nästan motsatta: 

Vid ankomst: 

 “Asså det var, jag fattade ingenting, i sex månader jag fattade bara lite svenska men 

jag kunde inte, jag var blyg …” 

 ”… för att jag är en sån person att om jag inte ska vara 

nära min familj då är jag stressigt då jag vill inte göra någonting, jag vill 

bara sitta hemma och typ gråta och såhär, asså då tiden var såhär.” 

 ”… asså jag bråkade med en av tjejerna då tiden hela tiden, varje dag typ…” 

Efter en tid i Sverige i skolsammanhang: 

 “… jag är väldigt socialt också. Typ jag är, typ jag pratade med alla dom och även de 

typ bara lite, de var lite tysta mellan du vet, a, men jag tycker brydde mig inte, jag 

pratade med dom jättemycket och så.”  

 

Med vännerna kunde “Kajsa” visa en glad sida där hon mer kunde slappna av och inte tänka 

på allt jobbigt som hon tänkte på, speciellt då innan hennes familj kom till Sverige och hon 

inte visste vilken situation de befann sig i: 

 “… jag hade bara den här glädje som, asså som jag hade i mitt liv. Asså det var 

jättetråkigt jag har kommit hit utan min familj det var bara skola, hemma det fanns 

ingenting annat att göra typ när jag sittade hemma då var typ jag tänkte bara på min 

familj och så. Och sen det var jättebra att jag hade mina kompisar från mitt land och 

då kunde jag prata min språk tillsammans med dom och så … “ 

 

I mötet med sin gode man och socialsekreterare visade “Kajsa” en sida som visade på ett 

likabehandlings tänk: 

 “… såhär är det om jag respekterar dig då kommer du respektera mig tillbaka, typ 

såhär. de sa till mig massa saker då lyssnade jag på dom och typ såhär.” 

“Carlos” 
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Farbrorn som ”Carlos” bodde hos och deras regler var något som kändes onaturligt för 

“Carlos” och som gjorde att han fick ”leva” på två olika sätt, ett onaturligt i hemmet och ett 

”normalt” i skolan: 

 “… för mig det kändes inte naturligt att följa deras regler … “ 

 “Det var det som var lite såhär påfrestande och lite jobbigt, att det var olika världen 

och helt olika miljöer på en och samma ställe. Typ när man är i skolan ska man bete 

sig på ett visst sätt sen hemma på ett annat sätt och så. Speciellt när man gick i skolan 

och typ man ville lära sig i såhär typ svenska och prata, kommunicera med andra 

ungdomar och a att man inte kunde i början.” 

 “… Jag försökte ändå typ leva ett normalt liv och försökte skita i det de sa och typ det 

de krävde från mig för jag ansåg ändå att typ det är mitt liv, att jag ville bestämma 

över det själv, men att de bara -nej, du ska inte vara ute så här sent-. “ 

 

Att senare få leva under skyddad identitet var inget som gjorde läget lättare för “Carlos”: 

 “Det gjorde att jag inte fick bra vänner alls. Typ a, jag kunde inte hänga ihop det -

vem är din farsa-, -vad jobbar din farsa med- och så. Och typ så var jag tvungen att 

typ hitta på någonting och jag tror de andra ungdomarna fattar det typ att jag bor i 

en fosterfamilj som är typ mamman är blond där och så säger jag. A min historia 

hängde inte ihop. Jag var inte bra på att ljuga då och det gjorde att jag inte fick, eller 

typ att jag hela tiden kände mig utanför och det fanns smågrejer som gjorde att jag 

inte fick lika bra kontakt med de här ungdomarna och det blev att jag inte, att jag 

bestämde att jag inte ville ha några kompisar alls från skolan … ” 

 

Även fast “Carlos” hade skyddad identitet när han senare bytte familjehem så valde han att 

ändå berätta vem han egentligen var i den organisationen som arbetade med det sista 

familjehemmet han bodde: 

 “… direkt när jag fick kontakt med (namn på organisation) så hade jag den ändå, jag 

hade skyddad identitet och allt det där. Också när jag kom in här presenterade jag 

mig med mitt riktiga namn, för jag typ, nej jag vill inte gå runt och ljuga hela tiden, -

amen jag heter något annat och är så här många år gammal och har bott på det här 

stället- så jag tänkte typ -nej jag ska säga mitt riktiga namn-.”  

 

En annan sida som “Carlos” visade på var sin beslutsamhet när det gällde boxningen när han 

bodde i ett familjehem som låg en bit från staden där han gick i boxning: 



Johan Dahlqvist 

Joda1404@student.miun.se 

VT17  

28 
 

 “… och så bodde jag där och jag tyckte det var jättejobbigt för det var att man typ 

pendla och det tog flera timmar och komma till träningen och att det låg för avskilt 

från samhället tyckte jag. Det tog lång tid att komma till skolan och till träningen och 

så, och på den tiden så var träningen jätteviktigt för mig.” 

 Men du gjorde det i alla fall?  

 “Ja, det var mest för boxningens skull som jag gjorde det.” 

Sammanfattning 

Deltagarna visar båda på sidor av sig själva som upplevdes vara jobbiga att leva efter. Att inte 

kunna vara sig själv i sitt eget hem eller att inte ha ork eller motivation att göra något plus att 

ständigt behöva bråka i hemmet var saker deltagarna kämpade med och mådde dåligt över. 

Den skyddade identiteten i ”Carlos” läge som också den bidrog till ett fortsatt liv av att inte 

kunna vara sig själv. Men som tur var han kände vid mötet med organisationen att han kunde 

släppa på och visa sig själv. Också boxningen som blev en plats att kunna vara sig själv och 

släppa stressen från att behöva spela olika roller. Även sidan hos ”Kajsa” att kunna visa det 

som är jobbigt för andra är en positiv sida hos henne.  

 

Relationer 

Under denna rubrik kommer deltagarnas tankar och reflektioner skrivas utifrån de privata 

relationer de haft efter ankomsten i Sverige. 

“Kajsa” 

Som det berättas under rubriken erfarenheter så var de privata relationer “Kajsa” hade mest 

med vänner. Här berättar hon vad vännerna betydde för henne: 

 “… jag hade bara den här glädje som, asså, som jag hade i mitt liv. asså det var 

jättetråkigt jag har kommit hit utan min familj det var bara skola, hemma det fanns 

ingenting annat att göra typ när jag sittade hemma då var typ jag tänkte bara på min 

familj och så, och sen det var jättebra att jag hade mina kompisar från mitt land och 

då kunde jag prata min språk tillsammans med dom och så … ” 

 

Relationerna på boendet var också något som påverkade henne i sin vardag: 

 “… asså jag bråkade med en av tjejerna då tiden hela tiden, varje dag typ, det var 

tråkigt men typ det är jättesvårt om man vill tänka sig man måste typ ordna med typ 

bråka med den.” 
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Något som också påverkade henne var tankar på familjen som hon på ett halvår inte fick tag 

efter ankomsten i Sverige: 

 “…för att jag är en sån person att om jag inte ska vara nära min familj då är jag 

stressigt då jag vill inte göra någonting, jag vill bara sitta hemma och typ gråta och 

såhär, asså då tiden var såhär.” 

Också tiden när familjen senare kom till Sverige och först fick avslag var något som var 

jobbigt för “Kajsa” men som blev lättare när de överklagade och fick uppehållstillstånd: 

 “… först de fick avslag från migrationsverket, då var jag helt kaos asså jag mådde 

jättedåligt, jag tänkte vad ska jag göra utan dom så, och sen vi fick besked typ två 

månader sen, att de fick uppehållstillstånd … “ 

 Det måste vara en underbar känsla att få ha dom nära sig igen? 

 “Ja exakt.” 

“Carlos” 

“Carlos” berättar om när han kom till Sverige och hur han tappade förtroendet för 

vuxenvärlden: 

 “Det jag kommer ihåg var att jag kom hit med min storebror och att vi var, jag var 6 

år gammal och han är bara ett år äldre än mig och sen att det kändes som att vi hade 

blivit lurade av vuxna runt omkring oss för de hade inte riktigt förklarat för oss att 

vad resa till Sverige handlade om. Jag trodde det bara var en annan stad i Iran att det 

bara låg en timme från vårat hem, att typ när jag blev uttråkad där att jag kunde 

komma tillbaks i vårat hem när som helst och så. Och sen att när vi väl kom till 

Sverige så typ så då började man inse att det kanske är lite längre än en timme hem 

och att det kanske inte är lika lätt som man hade föreställt sig. Och sen att redan där 

jag började tappa förtroende för typ vuxna och vuxenvärlden, typ att de hela tiden 

ljög för typ, jag vet inte vems bästa men jag ansåg inte att det var mitt bästa de ljög 

för. Och ja, jag tappade förtroende för dom och att i typ för mig det blev hela tiden 

värre, vuxna gjorde ännu mer grejer som jag tyckte att det inte var okej.” 

 

Detta som inte blev bättre av sin relation till hans farbror som han då bodde hos: 

 “… typ att som 6 åring när jag kom till Sverige så bodde jag hos min farbror och 

hans fru då men att de ville leva kvar i det gamla, att vi inte ska känna oss fria typ. 

Nej men de här hårda regler som fanns i hemlandet som vi försökte fly ifrån men att 

typ de vill leva kvar i det, för mig det kändes jättekonstigt för att när man typ gick till 

skolan och såg andra ungdomar hur de hade det och typ hur de levde så ville man 
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självklart vara delaktigt i det de gjorde och typ va inne i samhället. Men att typ till 

exempel att jag fick inte ha flickvän, för att vi är muslimer och vi är religiösa och det 

går emot religionen och går emot kulturen och a hela tiden blev att typ på nåt sätt i, 

(stannar upp lite), hur ska man säga, jag försökte leva som de bad mig leva men att 

för mig det kändes inte okej för att typ det var inte jag för att jag hade typ blivit 

“svennefierad” om man säger så (skrattar till). “ 

 

Han berättar att dessa stränga regler påverkade honom i hans relationer till de vänner han 

hade under tiden han bodde där: 

 “Jag hade några vänner och då hade jag också en flickvän till och med och det var 

allt det här som talade emot eller gick emot deras, min farbror och deras regler och 

att det, typ jag ville hänga med mina kompisar, inte nätterna då utan typ fram emot 7–

8 på kvällen men att det var emot min farbrors regler på, -nej du ska vara hemma 

efter skolan- och typ -du kan träffa dom i skolan-. Men i skolan är vi i skolan och då 

ska vi vara på lektioner, vi kan inte umgås på samma sätt. Till exempel att jag vill gå 

ut och spela fotboll med dom eller typ bara hänga med dom eller så.”  

 “… jag försökte ändå typ leva ett normalt liv och försökte skita i det de sa och typ det 

de krävde från mig för jag ansåg ändå att typ det är mitt liv, att jag ville bestämma 

över det själv, men att de ba -nej, du ska inte vara ute så här sent-.” 

 

När han väl sedan flyttade till skyddsboendet fick han inte ha kontakt med de vänner han 

hade, dock fick han ha kontakt med sin dåvarande flickvän: 

 Var det viktigt att ha henne där eller? (flickvännen) 

 “… hon var en stor anledning till varför jag tog det steget att vilja flytta från min 

farbror och dom, för att jag verkligen älskade henne och så. 

 Hade du någon person såhär under den här tiden som ändå var någon typ av 

fast punkt? (under senare tiden hos farbrorn, på skyddsboendet och första 

familjehemmet) 

 “Det var flickvännen.” 

 

Också flickvännens föräldrar var några som betydde mycket för “Carlos” och som hjälpte 

honom: 

 “Ja exakt och sen att vi berättade för hennes föräldrar eller hon berättade det och sen 

att jag var med och så. Och hennes föräldrar visade jättemycket förståelse och typ 
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försökte stötta mig på alla sätt det gick och a, de försökte verkligen hjälpa mig och de 

hade mer förståelse mina farbröder som är såhär ändå familj och släkt till mig. Men 

att till exempel sen lite längre fram i mitt liv det blev att jag inte hade någonstans att 

bo alls och då fick jag bo hos min flickvän i, jag tror det var en månad eller 

någonting att jag fick bo hos dom helt gratis och typ att hon tvättade min kläder, hon 

lagade mat, hennes morsa hon gjorde allt, hon älskade mig verkligen.” 

Sammanfattning 

Vänner har, för båda deltagarna från ankomst i Sverige, varit en viktig del för deltagarna där 

de känt att de kan vara sig själv och umgås på ett bra sätt. I ”Kajsas” läge har varit lite av en 

räddning när det har kommit till hennes mående på grund av sin oro för sin familj. ”Carlos” 

som hade sin flickvän under perioden när det kaosade mycket kring honom var en 

stöttepelare som han kunde luta sig mot. Tilliten till vuxna som brustit på grund av många 

vuxna kring ”Carlos” som svikit och ljugit för honom.  

 

Organisationer 

Här kommer deltagarnas tankar och reflektioner kring mötet med de myndigheter, personer 

som arbetar för myndigheter samt andra icke myndigheter att återges utifrån deltagarnas 

berättelse.  

“Kajsa” 

“Kajsa” berättar om tiden vid ankomsten och vad hon kände och tänkte om första tiden i 

Sverige på boendet och mötet med myndigheter: 

Boendet: 

 “Asså allting va jättebra, de behandlade oss typ jättebra och det finns inget fel på det. 

Men det fanns bara en fel som typ, vi bodde ju tillsammans från flera länder, det var 

varje dag bråkning och så, det är lite svår och bo blandade från olika länder 

tillsammans.” 

 “…asså det blev helt kaos, asså jag bråkade med en av tjejerna då tiden hela tiden, 

varje dag typ, det var tråkigt men typ det är jättesvårt om man vill tänka sig man 

måste typ ordna med typ bråka med den.” 

 Vem var det du vände dig till om det blev jobbigt liksom? Hade du någon sådan 

person? 

 “Personalen, personalen på boendet. jag vaknade typ, asså jag kunde inte sova, när 

jag kunde inte sova då va pratade jag med personalen, nattpersonalen, och sen 

vaknade typ och jag var jätterädd och jag drömde om mina familj och kunde inte 
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kontakta dom på 6 månader, när jag kommit till Sverige, från början, jag tänkte att 

det händer massa grejer med dom, asså jag mådde jättedåligt, men det är bra och jag 

hade tur för att personal, asså vi hade personal, typ att prata med dom, då ringde de 

till tolk och typ vi sittade och pratade tillsammans och typ de lugnade mig och då 

sovde jag igen.” 

 

God man och socialsekreterare 

 “Min god man var bäst asså.” 

 “… hon var jättebra faktiskt. socialen också hjälpte mig bara.” 

“Kajsa” berättar hur hon kände i fallen med att hennes gode man gav henne 400 kronor i 

månaden istället för hela barnbidraget: 

 “Det kändes först från början det var lite jobbigt för att jag ville typ köpa (funderar), 

va heter det, kontoladdning för mobil för att ringa till mamma och såhär. Till slut när 

jag flyttade från ensamkommande barns boende där när jag flyttade jag fick 

jättemycket pengar av henne och sånt. Hon bara -jag sparade de här för dig- och så. 

Jag ba va, a men jag blev jätteglad och så. Jag blev verkligen jätteglad.”  

 “Asså det var bra för mig också, asså nu vill jag röka, typ jag kan planera hur ska jag 

göra, under rökningen eller typ så.” 

 

Hennes tankar kring att börja första klassen efter det att ha gått språkförberedande: 

 “Det var jättebra, asså de, när det kommer en flykting eller en invandrare, typ i den 

här landet, de har planerat jättebra. Typ de vet att hur kan dom typ lära en person 

som typ kan ingenting om den här språken och så här, min lärare var kanonbra, de 

var jättesnälla och så.” 

“Carlos” 

“Carlos” upplevelse av myndigheter var ganska olik “Kajsas”. Efter att ha känt sig sviken av 

vuxna som fanns omkring honom och blivit placerad på skyddsboende så tänkte “Carlos” så 

här om socialtjänsten: 

 “… jag kände hela tiden det blev att socialen fattade massa beslut som jag inte tyckte 

var okej och de hela tiden -ja men det här är för ditt bästa- men jag ansåg inte att det 

var för mitt bästa för det var massa beslut som jag inte fick vara med att bestämma 

och typ delta eller säga mina åsikter om, utan det var mest såhär typ -såhär gör vi-, -

det här är för din skull-”. 
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 “… När jag gick där (skyddsboendet) så gick jag inte i skolan och det fick mig att 

känna mig att må ännu sämre för jag ville gå i skolan jag ville utvecklas jag ville lära 

mig grejer. Men eftersom jag inte gjorde det så typ jag jämförde mig hela tiden med 

mina vänner, att de gick i skolan och att lärde sig någonting och hela tiden 

utvecklades men det gjorde inte jag för att typ det kändes som för mig att tiden står 

still att jag hela tiden blev typ såhär äldre och utan att jag hade lärt mig någonting 

och det blev också att det blev mer frustrerande att, jag ville att det skulle hända 

någonting med typ det hände aldrig någonting.”  

Skolan var något som var viktig för “Carlos” i barndomen: 

 “… jag älskade att gå i skolan, det gjorde jag hela min barndom men sen att i tonåren 

det var då man tröttnade litegrann på att gå i skolan, eller just gå till lektioner, men 

just själva barndomen så älskade jag att gå i skolan … “ 

Och trots att det hänt mycket kring ”Carlos” så fungerade även senaste skolan han gick på: 

 “Jo det funkade bra för mig för typ för jag kände att jag hade inte mycket att säga till, 

det blev ändå att typ go with the flow.”  

 

Känslan av svek av vuxna var en känsla som var med “Carlos” fram till det att han placerades 

på en organisation som arbetade tillsammans med det sista familjehemmet han bodde på: 

 “… fram tills att jag träffade (namn på terapeut) så tänkte jag att vuxna bara sviker 

och de vet inte vad de snackar om och de kan inte förstå en. Men att just de (namn på 

terapeut), han säger såhär typ ba, det var något som var annorlunda med honom, han 

pratade inte så mycket han lät mig prata och alltid efter våra samtal så brukade jag 

typ ibland när jag hade typ planerat någonting så fick jag alltid avboka det för att gå 

hem och sova. Det kändes som att typ efter våra samtal att jag blev såhär typ tom jag 

blev typ såhära uttömd på alla mina känslor så jag visste inte hur jag skulle behandla 

det eller hur jag skulle reagera. Det blev att jag gick hem och la mig och sov i typ nån 

timme eller två sen typ efteråt när jag vaknat, jag kände mig lättare på något sätt och 

det blev att jag började tänka att alla vuxna inte kanske är svikare och ljuger hela 

tiden att det kanske finns vuxna som (namn på terapeut).” 

 “Ibland kändes det eller i början hade jag svårt att öppna mig för honom för att jag 

hade blivit sviken av alla vuxna omkring hela tiden och stängt såhär; han är som de 

andra. Men att typ a, ju längre eller ju fler gånger vi träffades blev att jag vågade 

mer lita på honom och typ försökte typ eller inte så, verkligen att han var mer 

annorlunda än de andra.”  
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Någon annat som var en viktig plats för “Carlos” var boxningsklubben: 

 “… alltid när jag kom dit träningar och sånt så försökte jag alltid njuta av varenda 

sekund jag fick där och försökte koppla bort hur jag hade det hemma och så. Och jag 

tror det var därför att jag hållde, stanna kvar i boxningen, fortsätta med boxningen, 

för att det var någon slags aura eller chemistry där att, det fanns gemenskap där och 

typ förståelse, det fanns något speciellt där, och det fick mig att såhära vilja vara och 

fortsätta med det.” 

 Va det bra tränare och så också eller? 

 “Nja eller typ inte i början då tränade vi med den här nybörjartränaren och han 

kunde inte så mycket själv och det blev att man fick mycket stryk av dom andra men 

att det typ sen typ strax efter när tränaren, han tyckte att jag var, hade någonting 

speciellt och att jag fick flytta till den mer avancerade gruppen och där kände jag att 

jag utvecklades och typ jag kände mig mer sedd av tränarna att de upptäckte att jag 

hade någonting speciellt och typ försökte anpassa träningen efter min förmåga.” 

Sammanfattning 

De myndigheter och behandlingspersonal som deltagarna har träffat har varit upplevda på lite 

olika sätt. För ”Kajsa” så har dessa varit ett stort stöd och stöttat och hjälpt henne mycket 

under tiden sedan ankomst i Sverige. Medan för ”Carlos” så har detta till en början varit ännu 

en besvikelse gentemot vuxen världen utifrån att beslut tagits om honom som han inte fått 

göra sin röst hörd om. För ”Carlos” kom dock en vändning vid mötet med en terapeut, denne 

som för första gången lyssnade det ”Carlos” sa och därmed blev vändning i hur han idag 

känner tillit till vuxenvärlden. Också boxningen och tränarna där spelade en viktig roll för 

”Carlos” utifrån att de trodde på honom och visade för honom själv att han kunde tro på sig.  

 

Norm- och värderingssystem 

Här kommer deltagarnas tankar och reflektioner kring norm- och värderingssystem att tas 

upp. Med norm- och värderingssystem menas de system som deltagarna upplever vara 

normaltillstånd i vardag och hur de tänker kring dessa (Johansson, 2005). 

”Kajsa” 

Ett exempel på detta för ”Kajsa” var hennes tänk till att möta andra människor, som hon hade 

lärt sig och använt sig av i relation till sin gode man och socialsekreterare för att få stöd: 

- ”…om jag respekterar dig då kommer du respektera mig tillbaka, typ såhär. 

de sa till mig massa saker då lyssnade jag på dom och typ såhär…” 
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”Carlos” 

Ett tydligt exempel på detta och hur han kände av det var för ”Carlos” var hans tankar och 

känslor kring att inte få vara ute att umgås med sina vänner och göra det dom gjorde:  

- ”…som 6 åring när jag kom till Sverige så bodde jag hos min farbror och 

hans fru då men att de ville leva kvar i det gamla, att vi inte ska känna oss fria typ nej 

men de här hårda regler som fanns i hemlandet som vi försökte fly ifrån men att typ 

de vill leva kvar i det, för mig det kändes jättekonstigt för att när man typ gick till 

skolan och såg andra ungdomar hur de hade det och typ hur dom levde så ville man 

självklart vara delaktigt i det dom gjorde och typ va inne i samhället…” 

Sammanfattning 

Att visa respekt mot andra för att få respekt själv var det ”Kajsa” såg som ”normalt” och som 

hon levde efter. Detta som kan ses som en positiv bild av världen men dock kanske inte 

fungerar så i alla läget. För ”Carlos” var det normativa att få vara ute och leka med vänner 

med tack vare de stränga reglerna fick han inte göra detta och såg då att han levde under 

normbrytande regler.  

 

7.4 Hur kan man förklara dessa ungas risk- och skyddsfaktorer med hjälp 

av muntliga berättelser? 

Här kommer det deltagarna berättat sättas i relation till det som Sundell och Forster (2005) 

skriver vara de främsta arenorna för förekommandet av risk- och skyddsfaktorer: individen 

själv, familjen, kamrater, skolan, närmiljön samt staten. De olika delarna i deltagarnas 

berättelser kommer delas in i antingen risk- eller skyddsfaktorer i de kategorierna.  

 

Individen själv 

Här är sidor hos deltagarna själva som varit risk- eller skyddsfaktorer. 

Riskfaktorer 

De riskfaktorer som framkom i deltagarnas berättelser kring egna faktorer som skulle ha 

påverkat dom handlade framförallt om skolan och deras bristande intresse för denna. Detta 

för att istället umgås med vänner. Även de olika versionerna av sig själv, som framförallt 

”Carlos” fick uppvisa i hemmet och i skolan var något som gjorde att han mådde dåligt.  

Skyddsfaktorer 

Som tidigare nämns så finns ingen enhetlig förklaring kring skyddsfaktorer men det brukar 

sägas att de är motsatsen till riskfaktorerna (Sundell & Forster, 2005).  
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Skyddsfaktorer som kan ses hos båda deltagarna var att trots sin situation våga öppna sig för 

behandlingspersonal av olika slags och berätta vad som var jobbigt. Att våga föra en dialog 

kring sig själv och sitt mående är en viktig skyddsfaktor. I ”Carlos” läge att ta sig till 

boxningen trots att detta tog väldigt lång tid och ansågs vara ganska bökigt är också en 

skyddsfaktor som visade på ett engagemang och insikt hos ”Carlos” för vad han mådde bra av 

och vad som var värt att offra för att ta sig dit (tid då framförallt). Deltagarnas förmåga att 

spara pengar till olika ändamål är också en sida hos dom som är viktig och som visar på ett 

tänk kring framtid och att kunna jobba ihop till saker man vill ha och anser vara viktiga.  

 

Familjen 

Familjen är antagligen den viktigaste risk- och skyddsfaktorn så länge barnet bor hemma. 

Detta utifrån att föräldrarna har en god föräldraroll som innebär att reglera barnets 

handlingsutrymme samt att umgås och ha roligt med barnet (Sundell & Forster, 2005). 

Eftersom deltagarna under långa perioder inte hade sin familj tillgänglig så kommer 

materialet utgå från det som fanns istället; andra instanser och personer som försökt ta denna 

plats istället. När det gäller myndigheter kommer återfinnas under rubriken ”staten”. 

Riskfaktorer 

Bristande tillsyn och intresse för barnet, konflikter med barnet samt våld från föräldrars sida 

på barnet anses vara grövre riskfaktorer (Sundell & Forster, 2005). 

Saknaden av den närmaste familjen hos de båda deltagarna var något som återfanns i deras 

mående. Detta i form av att i ”Kajsas” läge känna saknad och oro över familjen innan de åter 

fått kontakt men också i ”Carlos” läge att känna sig sviken, lurad och ivägskickad av 

familjen. I ”Carlos” läge blev det sedan farbrodern och hans fru som till en början fick gå in 

och försöka fylla föräldrarollen. Detta som utmynnade i konflikter och till slut även fysiskt 

våld mot ”Carlos” som av den anledning fick flytta till skyddat boende och med det så fick 

staten ta över föräldrarollen för honom (mer om detta kommer under rubriken ”staten”).  

Skyddsfaktorer 

”Kajsa” som efter ett halvt år fick kontakt med sin familj och som senare kunde åka och hälsa 

på dom och även få dom till Sverige var något som påverkade hennes hälsa positivt. Att 

återförenas med sin familj gjorde att hon inte behövde oro sig för dom mer.  

 

Kamrater 

Riskfaktorer 
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Dessa riskfaktorer innefattar oftast antisociala vänner som betyder vänner som använder 

droger och/eller begår brott (Sundell & Forster, 2005). 

Det som fanns kan sägas är ur deltagarnas berättelser är att vännerna kunde orsaka en viss 

distraktion från skolan och som därur bli en riskfaktor.  

Skyddsfaktorer 

Vännerna för deltagarna kom att spela en stor roll för deltagarna, framförallt de första åren i 

Sverige. För ”Kajsa” så bidrog vänner till en miljö där hon kunde släppa sina jobbiga tankar 

och oron kring familjen och känna glädje. Samma sak för ”Carlos” att umgås med vänner, 

den tiden han kunde, gjorde att han fick känna tillbehörighet och gemenskap. Flickvännen i 

”Carlos” läge var en nyckelperson som han berättar utifrån att det var tack vare hennes 

stöttande som han vågade ta steget att flytta från sin farbror och hans fru.  

 

Skolan 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer som uppkommer av skolan är när det är ett dåligt skolklimat, när personen i 

fråga har ett bristande intresse för skolan, när hen skolkar eller har dåligt betyg (Sundell & 

Forster, 2005).  

Som nämnt i rubriken ovan så är riskfaktorerna som tydligast kan urskiljas i berättelserna det 

att deltagarna ibland skolkade eller inte fann skolan intressant i perioder.  

Skyddsfaktorer 

Dessa faktorer utspelar sig främst för båda deltagarna under första tiden i Sverige. Detta då 

skolan blev en plats att träffa vänner och på så sätt få en arena där gemenskap kan kännas. 

Men det är också en viktig plats utifrån att de där träffade lärare som tog intresse i deltagarna 

och stöttade dom på ett sätt som gjorde att de tyckte om skolan och kunde känna sig trygga i 

den. Båda deltagarna berättar att skolan var en plats som de trivdes i och till och med älskade, 

som i ”Carlos” fall.  

 

Närmiljön 

Detta som exempelvis kan bostadsområde och hur det kringliggande samhälle ser ut (Sundell 

& Forster, 2005). Här kommer också deltagarnas bostadsmiljö tas upp från de olika platserna 

de bodde på. 

Riskfaktorer 

”Kajsas” tid på gruppboendet präglades av framförallt en negativ sak. Detta som hon nämner 

är blandningen mellan människor från olika länder som hon berättar ledde till ständiga 
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konflikter för henne. ”Carlos” hemmiljö blev de första åren en plats hos sin farbror och hans 

stränga regler. Detta som gjorde att han kände att fick spela olika roller för när han var 

hemma och när han var i skolan eller med vänner. Detta var också en plats där han blev utsatt 

för fysiskt våld. Vid senare flytt för ”Carlos” som var för att han skulle skyddas från sin 

farbror på ett skyddad boende. Detta som ledde till hans skydd men också till en känsla av 

isolering för honom från sina vänner som slutligen gjorde att de blev kontakter han inte igen 

kunde ta upp.  

Skyddsfaktorer 

Det stöd som ”Kajsa” fick av personal på gruppboende blev en viktig skyddande faktor då det 

gav henne möjlighet att öppna sig om vad hon kände som var jobbigt. Det blev en plats där 

hon trots konflikter kunde börja bearbeta det hon varit med om. När det gäller ”Carlos” och 

det skyddande boende så blev även detta en skyddsfaktor utifrån att han togs från den miljö 

där han blivit utsatt för våld och stränga regler. Detta som tillslut ledde honom fram till den 

person som fick han att börja lita på vuxna människor igen.  

 

Staten 

Här kommer alla faktorer som är kopplat till myndigheter och olika behandlingsinsatser och 

personer tas upp som är kopplade till deltagarnas berättelser.  

Riskfaktorer 

En riskfaktor som staten var ansvarig för i ”Carlos” läge var hur socialtjänsten fick honom att 

inte känna sig hörd och att de tog beslut där han inte kände att han hade något att säga till om 

vilket gjorde att han än mer tappade tillit till vuxen världen. Det skyddande boendet blev 

också utifrån ett perspektiv en nackdel för ”Carlos” utifrån att han förlorade 

vänskapsrelationer samt att han kände att han gick miste om mycket när det kom till skolan, 

då han hade en önskan om att utvecklas i takt med sina vänner.  

Skyddsfaktorer 

Många faktorer var positiva i relation till hur ”staten” har ingripit i deras ärenden. ”Kajsas” 

gode man samt socialsekreterare visade sig ha gott inflytande på ”Kajsa” och påverkade 

henne och hennes bild när hon tänker tillbaka positivt. Genom sin gode man och sin 

ekonomiska situation som kom från denne så lärde hon sig handskas med sina pengar vilket 

är positivt. Personalen på boendet som redan är nämnt är en annan positiv faktor i hennes 

berättelse. ”Carlos” berättelser som präglades av många negativa faktorer hade också ett bra 

slut då han träffade terapeuten som ledde till att han än en gång kunde lita på vuxen världen 

och som styrde in honom på banan med det han arbetar och trivs med idag. Familjehemmen 
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som i korthet nämns av deltagarna men som haft en fungerande funktion för det liv dom har 

idag är en skyddande faktor.  

 

8 Diskussion  

Materialet visar att myndigheter och de vuxna ansvariga som finns kring deltagarna har haft 

stor betydelse för hur deltagarna har mått samt deras inställning till livet. Att bli lyssnad på 

och få det stöd som deltagarna individuellt behövt har varit nyckelfaktorer för deras mående 

idag. När detta inte har varit aktuellt har det påverkat deltagarna negativt i form av dåligt 

mående och en, vad jag tolkar, känsla av ensamhet. Deltagarnas vänskapsrelationer är också 

något som betytt mycket för de båda, det har varit ett sätt att koppla bort det som varit jobbigt 

och ett sätt att kunna må bra. När detta saknats hos deltagarna har det också lett till en känsla 

av ensamhet och dåligt mående. Som kan ses i berättelserna så har deltagarna i perioder varit 

utsatta för många riskfaktorer men det har i de flesta lägen funnits skyddsfaktorer där som 

förhindrat deltagarna från att utveckla ett långvarigt problembeteende. 

 

Utifrån de berättelser jag tagit del av från deltagarna i intervjuerna så känner jag att jag 

kunnat besvara syftet och samtliga frågeställningar för arbete. Vissa mer utförliga än andra, 

detta beroende på att jag utgått från det empiriska material som jag fått av deltagarna och inte 

helt precist kunnat styra samtalen. Jag upplever att jag fått ta del av konkreta händelser i 

deltagarnas liv (erfarenheter) samt deras upplevelser om dessa händelser. Jag har ur deras 

berättelser kunnat plocka ut viktiga och ibland avgörande faktorer som påverkat deras liv för 

hur det ser ut idag. Och därmed kunnat besvara frågeställningarna: Vilka erfarenheter har de 

vid mötet med svenska myndigheter och samhället?, Vilka upplevelser har ensamkommande 

flyktingbarn av mötet med Sverige? Och Hur kan man förklara dessa ungas risk- och 

skyddsfaktorer med hjälp av muntliga berättelser? 

 

Eftersom en av de intervjuade valde att inte längre delta i studien efter att ha blivit intervjuad 

så blev resultatet inte lika brett som jag från början tänk. Jag tycker dock att jag kunnat ge ett 

detaljerat material som kanske inte hade varit lika detaljerat om jag hade haft fler 

intervjupersoner. Jag tänker att de berättelserna samt risk- och skyddsfaktorer jag har fått ta 

del av tillräckliga för att besvara de frågeställningar jag haft för detta arbete. Självklart finns 

det mer kunskap om en persons sociala verklighet och risk- och skyddsfaktorer som kan vara 

aktuella för gruppen ensamkommande flyktingbarn men där tänker jag att det alltid kommer 
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att finnas saker man kan lägga till och ta bort eftersom det är individuellt för varje person vad 

som varit viktigt och inte.  

Samtliga deltagares berättelser är viktiga utifrån det perspektivet att deras röster blev hörda 

om vad som varit viktigt i just deras liv, som för dessa deltagarna lett till ett idag relativt gott 

och fungerande liv med goda framtidsplaner. Av denna anledning känner jag att dessa 

berättelser är viktiga att se till när det gäller bemötande av ensamkommande barn och unga 

som kommer till Sverige som flyktingar och framtida insatser till den gruppen. Att för de som 

arbetar inom socialt arbete få information om vad som är det som dessa personer faktiskt 

själva upplevt varit viktigt är en betydelsefull del utifrån hur bra arbetet i framtiden kommer 

att utföras. Jag tror att denna kunskap i detta arbetet och denna typ av kunskap är något som 

kan bidra till en positiv effekt när det gäller det sociala arbetet idag och i framtiden. Med 

tanke på det som kan läsas i inledningen om det ökade missbruket och ökade utvecklandet av 

problembeteendet hos gruppen ensamkommande flyktingbarn så anser jag att det kan 

behövas input på hur man istället kan möta och hjälpa dessa barn på ett mer fungerande sätt. 

Genom att lyssna på deras tankar om vad som varit betydelsefull tror jag att det sociala 

arbetet enbart skulle kunnat påverkats positivt.  

 

En del av materialet kan kännas igen från de studier som benämns i tidigare forskning. 

Känslorna av oro och ångest om okunskapen kring föräldrarnas status samt svårigheterna 

med att göra sig förstådd och förstå i vissa lägen. Deltagarnas vilja att bli något i framtiden 

var något som stämde överens med tidigare studier. Även Goodmans (2004) resultat kring de 

ungas sätt att trycka bort eller distrahera sig från jobbiga tankar kan kännas igen i delar av 

detta arbetets berättelser. Detta bland annat i “Kajsas” berättelse om att umgås med vänner 

eller “Carlos” boxning för att slippa tänka på den jobbiga situation de befann sig i.  

Som även nämns i samtliga studier som finns i avsnittet tidigare forskning tror jag att detta är 

ett viktigt sätt att ta reda på tillvägagångssätt för hur man skall möta utsatta grupper. Att 

lyssna på deras upplevelser och erfarenheter och se om det nuvarande arbetssättet skulle 

kunna gå att göra på ett bättre sätt. 

 

Mina tankar kring en fortsättning på denna studie är att intervjua fler personer och göra det i 

en större skala utifrån att få tillgång till ännu mer information. En annan tanke skulle kunna 

vara att blanda in olika socialarbetare och föra dialog samt höra deras berättelser om vad som 

är viktigt och jämföra det mot vad ensamkommande flyktingbarn anser vara viktigt.  
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Bilagor 

 Bilaga 1 – Intervjuguide  

Jag kommer först ställa några frågor kring tiden runt när du kom till Sverige för att få en bild 

av hur din vardag såg ut för att sen fördjupa mig lite i det du berättar i relation till viktiga 

risk- och skyddsfaktorerna.  

- Vilka upplevelser har ensamkommande flyktingbarn av mötet med Sverige? 

(Narrativ) (Skapa en bild om hur deras vardag såg ut) 

Det jag vill ha besvarat: 

- För att börja lite lätt, vem är du?  

- Hur känns det att vara här? 

- Kan du berätta om första tiden i Sverige? (Vuxna, boende, bostadsområde, 

inkomst, vänner, skola) - hur såg din vardag ut? 
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- Hur gammal var du? 

- Vad var bäst med den tiden? 

- Vad var sämst med den tiden? 

- Finns det något som sticker ut när du tänker tillbaka som extra viktigt? 

- Vad fanns det för vuxna personer omkring dig vid tiden kring 

ankomsten till Sverige och som du fick träffa?  

- Myndighetspersoner (migrationsverket), God man? 

Socialsekreterare?, Lärare?, Andra? 

- Hur såg en vanlig dag ut för dig? 

- Skola? Fritidsaktiviteter? Hänga med kompisar? 

- Umgicks du med någon/några? (om inte fått svar på de innan) 

- Hade du någon inkomst?  

- Hur fick du den? 

- Blev du tvungen att göra något för att få den? 

- Gå i skolan, träffa socialsekreterare etc.? 

- Hur bodde du under denna period?  

- I vilket område? 

- Inne i stan eller mer ut mot landet? 

- Bodde du själv eller tillsammans med andra? 

 

- Vilka erfarenheter har de vid mötet med svenska myndigheter och samhället? 

(Risk- och skyddsfaktorer) (Hur lyckas de strukturerat upp sina liv trots saknad 

av sina anhöriga?) alternativ (Vidare frågor på tidigare frågeställning) 

Det jag vill ha besvarat: 

- Hur bemöttes du när du först kom till Sverige? 

- Berätta om de vuxna personerna som fanns runt dig? 

- Vilka tycker du var viktigast och varför? 

- Hur ofta träffade du god man, socialsekreterare? 

- Hur var mötena med dessa personer? 

- Krävde dessa personer något av dig?  

- Att gå i skolan, träffa socialsekreterare, etc.? 

- Hur kände du för skolan? 

- Vad tyckte du om lärarna? 

- Fick du den hjälp du behövde? 
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- Vad gjorde du när du inte gick i skolan? 

- Hade du några fritidsaktiviteter? 

- Tillsammans med vänner?  

- Jobbade? 

- Hängde med vänner? (om hen säger detta fråga frågor 

nedanför) 

- Hur träffade du de personerna du umgicks med? 

- Hur kommer det sig att du just började umgås med 

dom? 

- Träffades ni ofta? 

- Vart umgicks ni mestadels? 

- Samma ålder? 

- Vad gjorde ni? 

- Hur var de personerna du umgicks med? 

- Fanns det några som var kriminella?  

- Begick brott? 

- Hängde i gäng? 

- Användes det några droger i umgänget? 

- Bodde ni som umgicks i samma område? 

- Vad tyckte du om området där du bodde? 

- Var det ett mer lugnt eller ett mer stökigt område? 

- Vilka bodde där? 

- Kände du att pengarna du hade räckte? 

- Om något blev jobbigt eller svårt, hade du något du kunde 

vända dig till då? 

- I såna fall vem och varför just hen? 

- Hur kommer det sig att du kan berätta för mig på det sättet du gör utifrån att 

du inte har din familj? 

Dagsläget 

- Hur ser du på ditt liv idag? 

- Vad var det som gjorde att du lyckades strukturera upp ditt liv trots att 

du inte hade familj och nära här och behövt fly till Sverige tror du? 

(om det kommer ett bra tillfälle, som jag känner) 

- Jobbar du/går du i skolan? 
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- Hur bor du? 

- Vad gör du på din fritid idag? 

- Vart hänger du mest idag och med vilka? 

- Hur ser din umgängeskrets ut idag? 

Framtiden 

- Hur tänker du kring framtiden? 

- Vad är dina mål?  

- Hur skall du ta dig dit? 

 

Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Jag heter Johan Dahlqvist, jag läser just nu på termin 6 socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag håller just nu på att skriva min C-uppsats som är ett 

examensarbete för min utbildning, detta som i kort betyder ett självständigt arbete som görs 

mot slutet av en utbildning. Denna uppsats går ut på att jag skall fördjupa mig inom och 

utreda ett speciellt område i samhället och insamla kunskap kring detta. Jag har valt att skriva 

om personer som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och deras upplevelser 

kring vilka risk- och skyddsfaktorer som har varit av betydelse för dom i deras nuvarande liv. 

Detta är ett forskningsområde som det finns ganska lite studier gjorda på. Min förhoppning är 

att få kunskap om detta område och att det på så sätt kan underlätta arbetet med och för 

ensamkommande flyktingbarn tack vare tidigare berättelser om vad som varit viktigt under 

processen vid ankomst till Sverige. Min tanke är även att skina ett ljus på dessa ungdomars 

egna berättelser och erfarenheter. Jag kommer därmed föra samtal med personer som har den 

bakgrund jag söker och som kan besvara de frågor jag vill ha svar på i uppsatsen. Dessa 

samtal kommer utföras i form av intervjuer.  

 

Med risk- och skyddsfaktorer menar jag faktorer som är förmågor, föreställningar, attityder, 

beteenden eller situationer som bedöms påverka skapandet, bidragandet eller förebyggandet 

av ett problembeteende. Riskfaktorerna är olika av dessa faktorer där chansen för ett 

problembeteende ökar medan skyddsfaktorer är det motsatta, faktorer som minskar 

sannolikheten för ett utvecklande av problembeteenden. Dessa faktorer innebär inte några 

garantier för att problembeteenden skall minska eller öka men de påverkar hur troligt 

uppstående av dessa beteenden är. Utveckling av problembeteenden sker dock sällan vid 
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enstaka riskfaktorer, det är vid flera samtidiga av dessa faktorer som det blir en påtagligt 

ökad risk.  

Med problembeteende menar jag saker som psykisk ohälsa, kriminalitet och/eller alkohol- 

och narkotikamissbruk.  

 

Jag planerar att intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 minuter och jag kommer att spela in 

intervjun med hjälp av en inspelningsapparat samt min mobiltelefon som back-up om något 

med inspelningsapparaten skulle gå fel. Detta för att på bästa sätt kunna använda mig av det 

du berättar och inte missa något du säger. Allt det inspelade materialet kommer sedan att 

skrivas ut i text, där jag sedan kommer att plocka ut de delar som jag anser passa bäst in till 

uppsatsen. Efter det att uppsatsen är godkänd så kommer allt inspelad samt utskrivet material 

som fåtts av inspelningen att förstöras förutom det som då finns i själva uppsatsen.  

 

Den information som jag får av intervjuerna samt informationen om intervjupersonerna själva 

kommer endast användas av mig och i forskningssammanhang. Uppgifter kommer att 

förvaras på en hemlig plats som bara jag vet om. I uppsatsen så kommer deltagarna 

avidentifieras, vilket innebär att deltagarnas riktigt uppgifter kommer att döljas för alla 

personer utan mig. Delar av de berättelser som deltagarna delar med sig av kommer användas 

och skrivas ut i uppsatsen för att svara på uppsatsens syfte.  

 

Genom att skriva under detta dokument visar du ditt samtycke att delta i denna uppsats samt 

att visa att du tagit del av vad uppsatsen går ut på och att du förstått vad ditt deltagande och 

utlämnande av uppgifter kommer att innebära. 

Studien och intervjuerna är helt frivilliga att delta i och kan när som helst avbrytas utan någon 

förklaring till varför. Du behöver inte svara på eller berätta om något du inte är bekväm med 

att berätta om.  

 

Johan Dahlqvist      Deltagare   

 

……………………………….    ………………………………. 

Datum        Datum 

 

……………………………….    ………………………………. 
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