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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Antalet ensamkommande flyktingbarn har varierat kraftigt under åren. Det beror på 

händelser och utvecklingen i olika oroshärdar och väpnade konflikter i världen. I nutidens 

konflikter är civilbefolkningen mer utsatt än tidigare. United Nations High Commissioner 

for Refugees (UNHCR) har påpekat att den ökade instabiliteten i världen har bidragit till 

massiva folkomflyttningar, vilket drabbar barn särskilt hårt. De flesta av de barn som 

skickas från krigs- och konfliktdrabbade områden kommer till länder som gränsar till 

hemlandet. Bara en liten skara av de ensamkommande flyktingbarnen från världens 

oroshärdar tar sig till Europa och ett fåtal kommer till Sverige. Antalet anländande 

ensamkommande barn uppskattades år 2000 vara runt 100 000 i Europa. Mängden 

ensamkommande flyktingbarn och behov av nya boenden för denna grupp i Sverige har 

visat sig öka under senare år. Ensamkommande barn och ungdomar under 18 år utan 

vårdnadshavare började komma till Sverige i större antal sedan slutet av 1980-talet som 

vietnamesiska båtflyktingar. Det högsta antalet var 1992, då runt 1500 ensamkommande 

barn och unga kom i samband med krigen i Jugoslavien. Totalt under 2008, till och med 

oktober månad har 1 210 ensamkommande barn och ungdomar ankommit till Sverige. De 

flesta är pojkar i åldern 16-17 år, som de senaste åren mestadels har kommit ifrån Irak, 

Somalia och Afghanistan (Migrationsverket, 2008; Socialstyrelsen, 2008).  

Det finns flera anledningar till att dessa ensamkommande barn och ungdomar kommer till 

Sverige, exempelvis väpnade konflikter, krig, flykt från militärtjänstgöring samt 

samhällen och familjer i sönderfall. Det kan handla om övergrepp, tvång och hot eller att 

de saknar någon som tar hand om dem. Samtidigt har de flesta ensamkommande barn 

kommit hit på initiativ av föräldrar, anhöriga eller vänner, med syftet att bli skyddade 

från hotande faror och få möjlighet till ett bättre liv. De flesta av dessa barn har 

vårdnadshavare i hemlandet, endast 10 % saknar en sådan omsorgsperson. I Sverige är 

socialnämnden ålagd att verka för en återförening med barnets föräldrar, vilket har visat 

sig att en del barn har vägrats (Angel & Hjern, 2004; Kimaro, 2006; Socialstyrelsen, 

2008).  
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Sedan år 2006 delas ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen mellan stat och 

kommun. De kommuner som gjort avtal med Migrationsverket om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn ansvarar för barnens boende och omvårdnad.  

Migrationsverket ansvarar i sin tur för myndighetsutövningen i form av prövning av 

barnens asylärenden och frågor som rör ekonomiskt bistånd och återvändande. I de fall 

barnet inte har någon släkting som kan fungera som tillfällig vårdnadshavare tilldelas 

barnet av kommunen en god man. Denne är tänkt att fungera som förmyndare och 

vårdnadshavare som ska tillvarata barnets rättigheter. Den gode mannen har både 

rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter, såväl 

personliga, ekonomiska som rättsliga. Dessa frågor kan handla om den unges boende, 

skolgång och dennes tillgångar. När barnet har fått en god man kan en ansökan om asyl 

lämnas till Migrationsverket (Migrationsverket, 2008; Socialstyrelsen, 2008). 

 

De flesta av de ensamkommande barnen som kommer till Sverige har någon anknytning 

till släkt eller vänner till familjen här. Det behöver inte vara någon de känner väl eller ens 

ha träffat och beroende på den anhörigas livssituation kan de ensamkommande barnen 

vara mer eller mindre välkomna. Under början av 2000-talet bodde mer än hälften av de 

asylsökande barnen och ungdomarna i eget boende, det vill säga hos släkt och vänner. 

Övriga bodde inom migrationsverkets barn- och ungdomsenheter, i så kallade 

anläggningsboenden. I slutet av oktober 2008 var sammanlagt 1 201 barn och ungdomar 

inskrivna i kommunernas boende för ensamkommande asylsökande barn. 

Boendeformerna kan vara uppdelade i boenden för asylsökande barn samt boenden för 

barn som har fått uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som anvisar de nyanlända 

barnen till en mottagningskommun som slutit avtal om platser med Migrationsverket. 

Denna kommun blir sedan ytterst ansvarig för barnet och kommer att utreda och fatta 

beslut som är bäst för barnet (Migrationsverket, 2008; Socialstyrelsen, 2008). 

 

Att vara flykting innebär en extrem risksituation och för många kan flyktingskapet leda 

till passivitet, vanmakt och ångest som så småningom kan ge sjukdomssymtom av olika 

slag. Det har visat sig att en stor andel av de ensamkommande flyktingbarnen lider av 

psykisk ohälsa och är i behov av akuta barnpsykiatriska insatser. En del lider av stark 
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ångest, andra av depression och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt aggressivt 

utagerande. Barnen ställs inför olika omständigheter som de måste hantera när de 

kommer till det nya landet. De måste snabbt anpassa sig till vanor, sedvänjor och regler 

som de inte känner till för att komma till rätta i sin nya miljö. Samtidigt kan barnen bära 

på krigsminnen och vara traumatiserade och i detta sammanhang tvingas att anförtro sig 

åt främlingars stöd och kunskaper för att komma till rätta med sina problem. 

Asylprocessen kan för många barn innebära en utsatthet med stora psykiska problem. 

Tillvaron i lång ovisshet kan vara svår att bära för ett barn. Vidare kan dessa barn lida av 

oro för föräldrar och andra i hemlandet, vilket kan grunda sig i att de inte vet var deras 

föräldrar befinner sig eller i en ovisshet om hur föräldrar och syskon kommer att klara 

sig. Att separeras ifrån sina föräldrar kan innebära ett trauma i sig för barnen. Vidare 

uppfylls tiden efter uppehållstillståndet med en mängd olika händelser så som 

placeringar, överklaganden, avslag och insatser (Angel & Hjern, 1992; Bean, Eurelings-

Bontekoe & Spinnhoven, 2006; Kimaro, 2006; Kohli & Mather, 2003; Socialstyrelsen, 

2008). 

 

Forskning som gjorts inom ämnesområdet visar på en bristande hälsosituation och 

sårbarhet hos många ensamkommande flyktingbarn, delvis på grund av avsaknaden av ett 

socialt stöd. Detta grundar sig i separationen ifrån familj och vänner, och förflyttningen 

till ett nytt land, där det inte är självklart att de har några naturliga kontakter. Enligt 

Socialstyrelsen behövs mer kunskap och information om ensamkommande flyktingbarn 

och hur det har gått för dem. Flera svenska uppföljningar av ensamkommande barn har 

visat att det kan ta tid för dem att bygga upp ett socialt kontaktnät. Studier har dessutom 

påpekat att det saknas forskning gällande flyktingbarns skyddsfaktorer och kapacitet att 

bemästra stressen de utsätts för (Goodman, 2004; Kohli & Mather, 2003; Socialstyrelsen, 

2008). 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och kartlägga ensamkommande flyktingbarns sociala 

nätverk i Sverige och huruvida det finns tillgängligt och fungerar som en skyddande 

faktor för barnets välbefinnande. 
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Viktiga frågeställningar: 

- Har de ensamkommande flyktingbarnen någon i sin närhet att anförtro sig till? 

- Vilka personer anser barnen vara särskilt betydelsefulla i deras nätverk? 

- Fungerar det sociala nätverket som en skyddande faktor? 

-Finns det socialt kapital i pojkarnas nätverk? 

-Finns det ”sociala hjälpprocesser” tillgängliga som en hjälp för ensamkommande 

flyktingbarn? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Ensamkommande flyktingbarn; Förenta Nationerna definierar ensamkommande 

flyktingbarn som ”en person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller från 

en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet.” Det kan också 

handla om barn som flyr tillsammans med avlägsna släktingar men efter ankomst till 

mottagarlandet lämnas utan vuxen företrädare (SOU 2004:54). 

 

Hälsa; Hälsa definieras av World Health Organization som ett fullständigt välbefinnande 

såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Vidare kan hälsa beskrivas som en resurs som 

möjliggör för individen att identifiera och realisera mål, tillfredsställa behov och hantera 

miljön (Kimaro, 2006). Denna definition kan kritiseras då få kan antas uppnå en sådan 

fullständig hälsostatus och därför kan definitionen mer ses som en målsättning. I studien 

har välbefinnande använts som synonym till hälsobegreppet. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel innehåller en bakgrund till problemområdet. Därefter följer 

kapitel 2 med metod och tillvägagångssätt. Kapitel 3 innehåller forskning och kapitel 4 

teoretiska utgångspunkter. Kapitel 5 behandlar resultat och analys. Kapitel 6 avslutar med 

en sammanfattning samt diskussion. 
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2. METOD 

Kapitlet innehåller en beskrivning över studiens valda insamlingsmetod, intervjumetod, 

urval och analysmetod. Dessutom diskuteras metodproblem och etiska överväganden. 

2.1 Insamlingsmetod 

Uppsatsen utgår ifrån kvalitativ metod och intervjuer har utförts med tre 

ensamkommande flyktingbarn. Valet av kvalitativ metod grundar sig i avsikten att förstå 

och ta reda på hur människor själva uppfattar sin värld.  Avsikten är inte att förklara och 

dra generaliserande slutsatser vilket förklarar varför en kvantitativ metod inte är 

användbar i studien. Vidare handlar kvalitativ metod också om att utforska nya 

företeelser och att tolka, förstå och beskriva en individs livsvärld. I studien avses att 

undersöka, försöka förstå och beskriva de delar av de ensamkommande flyktingbarnens 

livsvärld som berör deras sociala nätverk (Olsson & Sörensen, 2007; Patel & Davidson, 

2003). 

2.2 Intervjumetod 

Fördelen med att göra intervjuer i studien är att den personliga närvaron ger en möjlighet 

till förtydligande av frågor. Därmed kan missförstånd undvikas och svaren även fördjupas 

(Halvorsen, 2007). 

 

Den valda intervjuformen i studien är en halvstrukturerad intervju, vilket innebär att 

frågeområden har ställts upp i bestämd ordning med eventuella följdfrågor. Denna 

intervjuform har valts för att respondenten ska få använda sina egna ord och ge sin syn på 

de valda frågeområdena. Intervjuformens ordningsföljd har fördelen att den kan ändras 

efter behov så att uppföljningen av intervjupersonens svar underlättas genom flexibilitet i 

intervjun, vilket också kan bidra till mer uttömmande svar (Kvale, 1997). Studiens 

intervjuguide består av följande frågeteman; bakgrund, frågor om personer i det sociala 

nätverket, betydelsefulla personer samt grupp- och kulturtillhörighet. 

 

I studien har valet gjorts att använda en nätverkskarta som komplement till uppställda 

intervjufrågor. En nätverkskarta kan ge viktig kunskap om kvalitativa aspekter såsom 
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relationernas innehåll och intensitet samt ge en översiktlig bild över intervjupersonens 

sociala nätverk. Vidare anses en nätverkskarta kunna öka förståelsen för ett barns 

situation genom att upptäcka positiva och negativa relationsmönster och ge information 

om vilka resurser i form av socialt stöd som finns tillgängligt vid en krissituation (Aresik-

Ram & Elf, 1999).  

 

Innan intervjupersonen fick möjlighet att fylla i sin nätverkskarta gavs olika instruktioner 

om kartans funktion. Intervjupersonerna uppmanades att placera ut alla viktiga personer 

på kartan och de olika sektorerna familj, släkt, skola, professionella och vänner 

definierades. Intervjupersonen uppmanades först att skriva sitt namn i mitten av 

nätverkskartan. De personer som satts ut på kartan kan placeras på olika avstånd ifrån 

personen och ju närmare personen i nätverket placeras, desto närmare eller viktigare står 

personen ungdomen och omvänt. Placeringen av de olika personerna i nätverket anses 

inte bero på geografiska avstånd utan på den känslomässiga närheten. Därför kan 

personer pekas ut som viktiga i nätverket, trots att de inte träffar dessa dagligen som 

exempelvis mor- och farföräldrar eller föräldrar och vänner som inte bor i närheten 

(ibid.).  

2.3 Urvalet 

Urvalet bestäms enligt Halvorsen (2007) utifrån uppställt syfte och frågeställningar och 

det är problemformuleringen som avgör vem som kan bli aktuell att intervjua. Urvalet 

som har gjorts är ett icke-sannolikhetsurval i form av självselektion. Detta innebär att en 

annonsering om uppsatsen först görs och att undersökningsenheterna därefter själva 

väljer om de vill vara med eller inte i urvalet. I studien har därmed möjliga 

intervjupersoner tillfrågats efter att personalen informerats om uppsatsen. 

 

Studiens urval begränsar sig till ensamkommande flyktingungdomar i åldern 15-18 år och 

omfattar endast pojkar. Trots att forskningen på flickors situation och hälsotillstånd är i 

det närmaste obefintlig och till stor del ett outforskat område så har denna studie valt att 

undersöka pojkars sociala nätverk på grund av att de flesta av de ensamkommande barnen 

i Sverige är pojkar. Anledningen till den valda åldersgruppen kan förklaras av att 
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majoriteten av de ensamkommande barnen i Sverige befinner sig i äldre tonåren då de har 

störst möjlighet att fly på egen hand. Detta gör att det i hög grad saknas forskning på 

yngre ensamkommande flyktingbarn. 

 

Urvalet begränsas också till de som har fått uppehållstillstånd och som har bott i Sverige i 

cirka ett år. Detta för att försäkra sig om att ungdomarna ska ha uppnått en mer stabil 

livssituation och då också känna sig tryggare i landet. Ännu en orsak till att de ska ha bott 

i landet i cirka ett år är att tillräckliga svenskakunskaper ska ha uppnåtts för att underlätta 

intervjusituationen och för att få fram det intervjumaterial som eftersträvas. Urvalet är 

begränsat till tre intervjupersoner från två boenden för ensamkommande flyktingbarn 

som är belägna i en mellanstor stad i Sverige. 

2.4 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts och spelats in på band har de avlyssnats ett flertal 

gånger för att kunna transkriberas på ett noggrant och utförligt sätt. Intervjuerna har vid 

renskrivandet återgetts på ett så noggrant sätt som möjligt innehållsmässigt, men har 

ibland justerats för att språket ska flyta på bättre vid användandet av citat.  

 

Det insamlade intervjumaterialet har sedan analyserats med hjälp av helhetsanalys. En 

helhetsanalys innebär att bilda sig ett allmänt intryck vid genomläsande av intervjuerna 

för att sedan välja ut situationer och citat som belyser huvudintrycken. Utifrån detta görs 

sedan en tematisering. De utvalda temaområdena som studiens analys utgår ifrån är  

nätverkskartans olika sektorer; professionella, skolan, familj, släkt och vänner. Vidare 

ingår temaområdena särskilt betydelsefulla personer samt grupp- och kulturtillhörighet 

(ibid.). 

2.5 Metodproblem 

2.5.1 Validitet 

För att försäkra att studien har en god validitet, det vill säga att mäta det som avses att 

mätas, har intervjufrågorna utformats för att motsvara studiens syfte och frågeställningar 

(Halvorsen, 2007). Innan intervjun hade samtliga tillfrågade fått information om att 
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intervjun skulle beröra sociala nätverk. Intervjupersonerna som valde att ställa upp på 

intervjun kan därför ha varit mer nöjda med sitt nätverk än andra som valde att inte 

medverka, vilket kan ha påverkat validiteten och därmed resultatet.  

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga mätningarna är och att oberoende mätningar ska ge 

liknande resultat (ibid.). Intervjusvaren har påverkats av intervjupersonens 

språkkunskaper och under intervjuerna har det uppstått vissa missförstånd. Då har frågan 

förtydligats för att försäkra att intervjupersonen förstått. Trots detta kan ändå vissa 

missuppfattningar ha gjorts vilket i så fall har påverkat reliabiliteten negativt. Bristande 

språkkunskaper kan ha påverkat intervjupersonernas förmåga att svara på 

intervjufrågorna, vilket har märkts under två av tre intervjuer då svaren varit fåordiga. En 

eventuell ovana att prata om relationer hos pojkar kan också ha påverkat de ibland 

kortfattiga intervjusvaren. Författarnas självpositionering kan också ha inverkat på svaren 

då maktsituationen under intervjuerna varit obalanserad med två intervjuare och en 

respondent. 

 

Förekommande otillfredsställande intervjusvar kan också ha inverkat negativt på 

reliabiliteten. Trots informationen som har givits om uppsatsens nyttjande, kan 

intervjupersonerna ha valt att inte svara uttömmande och sanningsenligt på vissa frågor 

av olika anledningar.  Det kan ha att göra med att de inte har velat prata om frågeområdet, 

vilket kan bero på intervjupersonernas beroendeställning till sina formella kontakter, då 

det var genom dem som de först fick information om intervjun. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Då vi inte har för avsikt att fastställa det allmänna och det typiska utan istället fokusera 

på att förklara och förstå ett socialt fenomen kommer i studien inte att dras några 

generella slutsatser. Detta är heller inte möjligt att göra utifrån det begränsade antalet 

intervjupersoner (Kvale, 2007). 
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2.6 Etiska överväganden 

Innan genomförandet av intervjun informerades intervjupersonernas kontaktpersoner och 

intervjupersonerna om syftet med uppsatsen. Det gavs även information om informerat 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjande av intervjumaterialet. Intervjufrågorna har 

sedan formulerats på ett sätt så att de inte ska väcka känslomässigt obehag. Vi har också 

varit tydliga med att de intervjuade när som helst kan välja att inte svara på frågan eller 

säga ifrån om det är någonting de inte vill prata om. 

 

För att intervjupersonernas identitet inte ska röjas i studien, har alla namn fingerats och 

uppgifter som tydligt kan kopplas till personen har ändrats, men utan att det påverkar vad 

intervjupersonerna har sagt. Vidare har intervjumaterialet förvarats på ett betryggande 

sätt utan åtkomst för obehöriga. 
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3. FORSKNING 

Kapitlet inleder med att beskriva hur det sociala stödet inverkar på en människas hälsa. 

Därpå redogörs för tidigare forskning kring ensamkommande flyktingbarns 

hälsosituation, betydelsen av kontakt med landsmän samt betydelsen av integration. 

3.1 Det sociala stödets inverkan på hälsan  

Mänskliga relationer har en enorm betydelse för vår hälsa. Omfattande forskningsresultat 

visar betydelsen av nära anhöriga för den fysiska och psykiska hälsan. När det gäller barn 

har man visat på betydelsen av varaktighet hos vårdarna. Det sociala nätverket fungerar 

som en skyddande effekt och lindrar effekten av stress, trauma och lidande. Forskning 

visar att närvaron av ett effektivt socialt stöd minskar risken att drabbas av sjukdom då 

individen utsätts för stress av olika slag. Ett starkt socialt nätverk kan även aktivt bidra 

till att förhindra eller försvåra uppkomsten av psykisk ohälsa (Goodman, 2004; 

Folkhälsoinstitutet, 2008;  Svedhem, 1985). 

  

Forskning har påvisat att nära familjeband, nätverk av vänner, socialt umgänge och 

anknytning till religiösa och andra organisationer fungerar skyddande och att den sociala 

samhörigheten är en av de viktigaste faktorerna för vårt välbefinnande (Putnam, 2006). 

 

Cohen och Willis (1985) delar in socialt stöd i fyra kategorier; känslomässigt stöd (visar 

att personen är värdefull och accepterad) informationsstöd (vilket hjälper till att förstå 

problematiska händelser) social gemenskap (att vara tillsammans med andra under 

fritiden) samt bidragande stöd (finansiell hjälp, materiella resurser och service). Det 

sociala stödets inverkan på välbefinnande kan förklaras med två modeller. Den första 

modellen beskriver det sociala stödet som ett skydd vilket skyddar individer mot den 

skadliga verkan av stressande händelser. Den andra modellen framhåller det sociala 

stödet som välgörande för en persons hälsa genom att det tillför positiva erfarenheter och 

ger stabilitet samt en känsla av självvärde (House, Umberson & Landis, 1988). 
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3.2 Ensamkommande flyktingbarns hälsosituation 

Forskningen visar att det finns flera bakomliggande faktorer till barnens ohälsa så som 

traumatiska upplevelser i hemlandet och under flykten, frånvaron av biologiska föräldrar, 

en utdragen asylprocess samt ett bristande socialt nätverk. Davidson et al. (2004)  skriver 

att ensamkommande flyktingbarn, främst ungdomar saknar sociala stödgrupper, 

släktingar och andra mentorer. Bytet av social och kulturell miljö kan resultera i förlorad 

självbild, social isolering, förlorad känsla av säkerhet och välbefinnande, vilket kan 

påverka hälsan negativt och leda till depression och ångerkänslor (Derluyn & Broekaert, 

2008; Kimaro, 2006). Ett av de största problemen för de ensamkommande barnen anses 

enligt Kohli och Mather (2003), vara ensamhet och isolering i form av brist på sociala 

kontakter och i förlusten av ett hem. Vid ankomsten till det nya landet känner de sig 

isolerade från andra människor och även från sitt ursprungliga liv. Wallin och Ahlström 

(2005) kommer i sin studie fram till att bristen på socialt stöd kan leda till psykisk ohälsa 

i form av psykiska störningar, exempelvis depression och posttraumatiskt stressyndrom. I 

samma studie framhöll de flesta intervjuade det sociala stödet som betydelsefullt då detta 

hade givit dem styrkan att möta deras egna minnen och tankar. Kohli och Mather 

framhåller i sin undersökning vikten av att känna tillhörighet till någon eller känna sig 

hemma någonstans för det psykiska välmåendet vilket dessa barn genom olika 

omständigheter har förlorat i separationen från familj och vänner. I Beans et al. (2006)  

studie visade det sig att de barn som bodde på stora uppsamlingscentraler led av mer 

psykisk ohälsa jämfört med de som bodde i boenden med ständig tillsyn. 

  

Det anses mycket viktigt för dessa barn att hålla kontakt med sina föräldrar och om 

möjligt återförenas med dem. Oron och ovissheten för hur familjen i hemlandet klarar sig 

är påtaglig i ungdomarnas liv och många känner också ilska och besvikelse över att de 

blivit ivägskickade hemifrån. Omfattande forskning visar att förekomsten av en mor 

och/eller far är en viktig skyddsfaktor för barn som anses kunna motverka 

stressreaktioner i negativa situationer. Vidare har det i forskning framkommit att 

frånvaron av en förälder, speciellt modern, har en negativ inverkan på det känslomässiga 

välmåendet hos barn (Angel & Hjern, 2004; Bean et al., 2006; Kohli & Mather, 2003; 

Socialstyrelsen, 2008). 
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3.3 Betydelsen av barnets kontakt med landsmän 

Enligt flera uppföljningsstudier (refererad i Socialstyrelsen, 2008) kan det ta tid att bygga 

upp ett kontaktnät i Sverige för de ensamkommande flyktingbarnen. Att umgås med 

andra som har samma etniska tillhörighet och liknande erfarenheter har visat sig vara 

viktigt samtidigt som många också är måna om att knyta svenska kontakter för att komma 

in i det svenska samhället. I flera forskningsundersökningar (refererad i Wallin & 

Ahlström, 2005) har det framkommit att närvaron av landsmän i form av jämnåriga eller 

vuxna omsorgspersoner har en stor betydelse för de ensamkommande barnens 

psykosociala välmående. I studien av Geltman et al. (2005) var det 90 % av de 

sudanesiska ungdomarna som såg gruppaktiviteter tillsammans med andra sudaneser som 

hjälpsamma för dem. Flera studier visar att fosterfamiljer eller att ha någon 

familjemedlem med samma etniska och kulturella bakgrund som de ensamkommande 

barnen har fungerat som ett stöd som är betydelsefull för deras hälsa. För att flyktingar 

ska få en god känslomässig bearbetning av sina svåra upplevelser behöver de, enligt 

Baker tillgång till känslomässigt stöd från landsmän, alternativt behöver de kunna dela 

erfarenheter med andra som talar samma språk (Wallin & Ahlström, 2005). 

3.4 Betydelsen av integration för välbefinnandet 

En uppföljningsstudie (refererad i Socialstyrelsen, 2008) med 35 afrikanska ungdomar 

som varit i Sverige cirka fyra år visade att många hade känt sig ensamma och isolerade. 

De hade få vuxenkontakter och få kontakter med det svenska samhället och hade problem 

med språket, skolan samt med depressioner. Ytterligare en uppföljningsstudie, genomförd 

av Wallin & Ahlström (2005) har hittats, där 11 ensamkommande flyktingbarn följdes 

upp efter tio år i Sverige. Studien visade att de flesta var nöjda med sina liv och kände sig 

som en del av samhället. De beskrev sitt välbefinnande som gott vilket förklarades av att 

de hade ett arbete, familj och vänner. Deras sociala nätverk bestod dock mestadels av 

vänner från deras egen etniska grupp och kontakten med resten av befolkningen var ofta 

begränsad till kontakt med arbetskollegor. 

 

I Kimaros (2006) samt Wallin och Ahlströms (2005) studie finner vi en annan viktig 

faktor för en god etablering och välmående i det nya landet; språket. I Wallins och 
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Ahlströms uppföljningsstudie påpekade de flesta intervjuade att deras livskvalitet hade 

ökat i samband med att de kunde behärska språket bättre. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitlet inleds med en beskrivning av teoretiska perspektiv som är kopplade till social 

nätverksteori; generell systemteori och socialantropologisk nätverksteori. Därefter följer 

en redogörelse för skyddsfaktorer och hjälpprocesser samt för teorin om socialt kapital. 

4.1 Social nätverksteori 

Nätverket som begrepp har sitt ursprung inom två olika områden; psykodrama och 

socialantropologi. Inom psykodrama var det Jacob Levy Moreno som var en av de första 

som använde sig av begreppet socialt nätverk. Begreppet handlar om processer som äger 

rum mellan människor i alla grupper och formar gruppernas struktur. Inom 

socialantropologin myntades begreppet socialt nätverk av John Barnes. Detta beskrev han 

som ett socialt fält, där varje person är i kontakt med ett antal andra människor. En del av 

dessa relationer är påtvingade men merparten av dem knyts genom fria val och 

handlingar (Aresik-Ram & Elf, 1999).  

 

Ett nätverk beskriver olika kopplingar och förhållanden mellan människor, grupper och 

organisationer. Dessa olika grupperingar är länkade till varandra genom en eller flera 

band eller sociala relationer. De relationer som uppstår och dess innehåll och effekter 

beror på den interaktion som sker parterna emellan. Till det sociala nätverket hör familj, 

släkt, vänner, arbetsplats, professionella hjälpare och myndighetspersoner som en individ 

har kontakt med samt alla andra som denne direkt eller indirekt samverkar med. En 

persons nätverk har stort inflytande genom hela livet och påverkar därmed viktiga val och 

beslut (Forsberg & Wallmark, 1998; Svärd 2000). 

4.2 Generell systemteori 

Von Bertalanffy formulerade år 1968 systemteorin som bland annat beskriver system som 

en helhet vilken fungerar genom den ömsesidiga påverkan och beroendet mellan delarna. 

En annan variant som lyfts fram inom samma perspektiv är det ekosystemiska synsättet, 

där människan betraktas som ett socialt väsen som är beroende av sin sociala omgivning 

för att trivas och hålla sig mentalt frisk (Klefbeck & Ogden, 2003).  
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4.3 Socialantropologisk nätverksteori 

Socialantropologisk nätverksteori skildrar bland annat samspelet mellan individer samt  

nätverkets olika karakteristiska drag och kan användas vid en analys av sociala nätverk. 

Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan storleken på det sociala 

nätverket och sjuklighet och dödlighet. Samtidigt har det uppfattade sociala stödet visats 

ha större betydelse än antalet personer i nätverket och att många och frekventa kontakter 

inte automatiskt behöver leda till en bättre hälsa. Nedan beskrivs några av teorins 

analysbegrepp (Forsberg & Wallmark, 1998; Klefbeck & Ogden, 2003; Wallin & 

Ahlström, 2005). 

4.3.1 Karakteristiska drag i sociala nätverk 

Informella och formella  nätverk 

Till det informella nätverket räknas våra närmast anhöriga samt släkt och vänner som vi 

själva väljer att umgås med. Det formella nätverket innefattar personer som är viktiga för 

oss av andra skäl så som arbetskontakter och myndighetspersoner. De informella 

relationerna anses ha större personlig och känslomässig betydelse än de formella 

relationerna (Forsberg & Wallmark, 1998; Svedhem, 1985).  

 

Samspelens riktning 

Teorin skiljer mellan enkelriktade och reciproka relationer. Enkelriktade relationer är för 

det mesta komplementära, där den ena personen befinner sig i beroendeställning till den 

andra, exempelvis relationen mellan socialarbetare och klient. Reciproka relationer 

präglas istället av ömsesidighet där parterna står i ett jämlikt förhållande till varandra, 

exempelvis vänner, grannar och syskon (Forsberg & Wallmark, 1998). 

 

Intensitet och kontaktfrekvens 

Intensiteten är den känslomässiga bindningen i relationer, medan kontaktfrekvensen 

handlar om hur ofta människor träffas. Intensiteten minskar i regel ju mindre man träffas, 

frånsett nära vänner som finns kvar trots att man träffas sällan (ibid.). 
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Uniplexa och multiplexa länkar 

Uniplex är relationen om den begränsar sig till ett innehåll, en typ av relation. Multiplex 

blir relationen om den har mer än ett innehåll. Det innebär att personer på en och samma 

gång är till exempel nära släkt, arbetskolleger och grannar. En multiplex länk anses som 

stark och kan i högre grad bidra till att mobilisera stöd för en person. Länkarna mellan 

personerna i en multiplex relation har stor betydelse och vid en eventuell splittring 

upplöses viktiga beroenden, med risk för kris på flera plan (Forsberg & Wallmark, 1998; 

Svedhem, 1985). 

 

Dispersion 

Begreppet handlar om geografisk utspridning av nätverket. Genom flyttning kan 

människors nätverk idag vara geografiskt utspridda mellan olika länder. Uppehållandet av 

kontakt med personer i nätverket skiljer sig åt mellan olika sociala klasser. Det har visat 

sig förekomma mer frekvent i de högre klasserna, vilket anses ha med tid och pengar att 

göra. Under utsatta livssituationer kan en individs naturliga nätverk komma att utgöras av 

olika myndighetspersoner (Svedhem, 1985).  

 

Täthet 

Ett tät nätverk innebär att det finns kopplingar mellan i stort sett alla  personer och att den 

sociala kontrollen är hög. Fördelar med ett tät nätverk är att det kan vara en källa till 

trygghet och ge en känsla av stöd. Ett glest nätverk innebär istället få kopplingar. 

Effekten av det kan bli att nätverket inte kommunicerar, inte har förmågan att gripa in 

och åtgärda problem som individen hamnar i, då man inte fått kännedom om dem. 

(Forsberg & Wallmark, 1998; Svedhem, 1985). 

 

Nexus och isolat 

Svedhem (1985) beskriver hur kopplingarna mellan olika personer i nätverket kan se ut 

genom att använda sig av begreppen nexus och isolat. Nexus är en central person som har 

kontakt med många andra inom nätverket. Nexus är den som kan slå larm om något är på 

tok. Att förlora nexus kan för individen därför innebära en ökad sårbarhet i utsatta 

livssituationer. Isolat är personer i en individs nätverk som inte har kontakt med några 
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andra, utan fyller en speciell funktion i livet för den det gäller. Vidare kan denne ge 

utrymme för sådant man inte får utrymme för med övriga i nätverket (Klefbeck & Ogden, 

2003). 

4.4 Skyddsfaktorer 

Iwarsson (2007) tar upp olika faktorer som fungerar som skydd på olika nivåer såsom 

familj, vänner och skola. Den förstnämnda faktorn handlar om att visa kärlek och ha nära 

relationer till varandra inom familjen. Det handlar också om att någon utanför familjen 

ser ens behov och finns där. Det kan betyda mycket för ett barn att någon annan vuxen 

ser barnet och försöker förstå det. Den andra faktorn rör de vänner barnet har eller 

frånvaron av dem, vilket kan utgöra både en risk och ett skydd. Ett umgänge som leder 

till ett nedbrytande beteende kan innebära en risk, medan bara det faktum att barnet har 

vänner kan innebära en skyddsfaktor. Skolan kan fungera som en skyddsfaktor genom att 

barnet upplever att det klarar av skolan och får hjälp när han eller hon behöver det. 

Sammanfattningsvis kan sägas att barn behöver så många skyddsfaktorer som möjligt och 

gärna från olika nivåer. 

 

De faktorer som har visat sig viktigast för att skapa motståndskraft för individer som varit 

med om stora risker i sitt liv anses vara goda och trygga relationer till kompetenta och 

omtänksamma vuxna i eller utanför familjen. Iwarsson (2007) hävdar att vissa faktorer är 

viktiga för alla barn, exempelvis goda föräldrarelationer, medan andra faktorer är 

speciellt betydelsefulla för barn i utsatta situationer, som att ha en nära relation till någon 

utanför familjen (Gjaerum, Gröholt & Sommerschild, 1999).  

 

Andra viktiga skyddsfaktorer som nämns är: upplevelsen av tillhörighet till en grupp, 

jämnårigas betydelse, känslan av att bli sedd och förstådd av andra, att någon som man 

har en stark känslomässig bindning till fortfarande finns kvar samt upplevelsen av att 

kunna hjälpa andra (ibid.). 

4.5 Hjälpprocesser enligt Blackwell& Melzak 

Blackwell & Melzak (refererad i Kohli & Mather, 2003) identifierar följande faktorer 

som är till hjälp för flyktingbarn med psykiskt svåra upplevelser: 
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Att tillhöra; att känna tillhörighet till minst en vuxen som är känslomässigt inställd till 

barnets känslor, samt att tillhöra en familj, ett samhälle, en skola eller en social grupp. Att 

känna tillhörighet till någon eller något bidrar till psykosocialt välbefinnande. 

 

Att tänka; att kunna tänka på sina erfarenheter i trygga relationer med vuxna och vänner. 

 

Att agera; känslan att kunna göra aktiva val förhindrar känslan av hjälplöshet. Låg 

upplevelse av kontroll över livssituationen anses kunna leda till ångest och stress, vilket 

har en negativ inverkan på hälsan genom skadligt och stressrelaterat beteende och 

biologiska nedbrytande processer (Eriksson, 2003; Kohli & Mather, 2003). 

4.6 Socialt kapital  

Socialt kapital handlar om ömsesidiga förhållanden och social tillit mellan individer och 

grupper. Putnam (refererad i Eriksson, 2003) menar att socialt kapital skapas genom 

deltagande i formella och informella nätverk, såsom organisationer och grupper, vilket 

bidrar till uppkomsten av sociala normer som i sin tur skapar ett mellanmänskligt 

förtroende. De gemensamma normerna fungerar som ett sammanhållande kitt och den 

viktigaste normen som skapas i mänskliga nätverk anses vara ömsesidighet, det vill säga 

att man gör något för någon annan och förväntar sig att få tillbaka det på lång sikt. Denna 

process leder till att förtroende skapas mellan medlemmarna, där man litar på att alla 

deltagare kommer att samarbeta i enlighet med de gemensamma normerna (Hyyppä, 

2007). 

 

Putnam (refererad i Eriksson, 2003) gör en uppdelning av socialt kapital i överbryggande 

respektive sammanbindande nätverk. Sammanbindande nätverk kännetecknas av att de är 

”inåtvända” och förstärker gemensamma identiteter och homogena identiteter så som 

religiösa och etniska grupper. Banden i dessa nätverk är starka, vilket skapar en grund för 

ömsesidighet och solidaritet mellan medlemmarna i nätverket. Denna typ av socialt 

kapital kan ge stort socialt och psykologiskt stöd till medlemmarna. Överbryggande 

nätverk kännetecknas av att de är ”utåtvända” och att de för samman människor från 

olika sociala sammanhang. Här består nätverket av svagare band mellan medlemmarna 
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vilka är viktiga för att få tillgång till information och möjligheter. Samtidigt kan ett stort 

sammanbindande kapital i kombination med avsaknaden av ett överbryggande socialt 

kapital fungera som en grogrund för intolerans och fördomar och riskera att öka 

klassklyftor och diskriminering. Innehavandet av ett stort socialt kapital kan förbättra 

hälsan genom bland annat ökad självtillit, känsla av sammanhang, ökat socialt stöd, 

minskad stress och oro samt inflytande och kontroll. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer viktiga personer i ensamkommande flyktingbarns nätverk att 

belysas utifrån temaområdena professionella, skolan, familj, släkt, vänner, särskilt 

betydelsefulla personer samt grupp- och kulturtillhörighet. 

5.1 Professionella 

De personer som pojkarna pekade ut som viktiga personer i den professionella sektorn i 

nätverkskartan var den gode mannen och kontaktpersonen. Alla pojkarna uppgav den 

gode mannen som en viktig person och två av tre uppgav också kontaktpersonen som 

viktig.  

5.1.1 God man 

Samtliga intervjupersoner blev tilldelade en god man i ett tidigt skede i samband med sin 

ankomst till Sverige. Anders och Johan har haft sin gode man lika länge som de varit i 

Sverige, medan Robert blev tilldelad sin gode man efter cirka två månader. 

 

Alla pojkarna uppger att de ser den gode mannen som viktig då denne fungerar som en 

förälder i avsikten att hjälpa till med praktiska ting, till exempel att göra inköp. Den gode 

mannen fungerar också enligt pojkarna som en samtalsperson, någon att prata med och 

som kan ge råd. Anders uppger hjälp i kontakt med myndigheter så som socialtjänsten 

och Migrationsverket. Den gode mannen kan sägas tillhöra det formella nätverket enligt 

Forsberg och Wallmark (1998), eftersom det inte är pojkarna själva som har valt att ingå 

relationen med den gode mannen. Denna formella kontakt präglas också av en 

beroendeställning till den gode mannen, vilket kan påverka relationens känslomässiga 

bindning, då formella kontakter enligt Forsberg och Wallmark inte har samma 

känslomässiga betydelse. 

 

Robert och Anders träffar sin gode man en gång i veckan, medan Johan uppger att han ser 

sin gode man allt från två gånger i veckan till en gång i månaden. Gjaerum et al. (1999) 

framhåller betydelsen av varaktighet i nära relationer, vilket fungerar som en skyddande 

faktor. Att den gode mannen har funnits med från ett tidigt stadium, samt att de har en 
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regelbunden kontakt, visar på en stabilitet i relationen. Aktiviteter som förekommer i två 

av pojkarnas berättelser om den gode mannen är att träffas och prata över en fika, göra 

inköp och äta ute. Robert beskriver sin relation till den gode mannen på följande sätt: 

 

”...han är som en pappa eller mamma för mig med sådant jag inte kan 

göra själv. Det är viktigt att man har en person som kan hjälpa en, utan 

den personen skulle det inte gå så bra”. 

 

Som citatet ovan ger exempel på är det tydligt att den gode mannen fyller en central 

funktion och är en viktig vuxen person för samtliga pojkar. En regelbunden kontakt till 

den gode mannen kan tyda på en nära och förtroendefull relation, vilket Johans 

beskrivning av relationen visar på: 

 

”Hon är den personen som hjälper mig mest kan man säga. Om det 

händer mig något berättar jag det för henne. Hon hjälper mig med allt 

som jag behöver hjälp med, det kan gälla praktiska saker och råd.” 

 

Citatet visar att Johan kan antas känna förtroende för sin gode man genom att han kan be 

henne om hjälp och kan berätta vad som händer för henne. Detta kan kopplas till det 

Putnam beskriver som socialt kapital i form av tillit och en förtroendefull relation 

(refererad i Eriksson, 2003). 

 

Den gode mannen fyller flera olika funktioner för pojkarna. Forsberg och Wallmark 

(1998) talar om multiplexa relationer där relationen har mer än ett innehåll. Det stöd som 

pojkarna har visat sig få av den gode mannen är informationsstöd i form av hjälp med 

myndighetskontakter, social gemenskap genom att umgås och hitta på aktiviteter 

tillsammans samt bidragande stöd i form av ekonomisk och materiell hjälp (Cohen & 

Willis, 1985). Denna multiplexa relation till den gode mannen kan innebära en stark 

skyddande faktor och mobilisera stöd för pojkarna. Vid en eventuell splittring av 

relationen skulle detta kunna leda till en kris då viktiga beroenden upplöses. Det kan 

förmodas att den gode mannen blir särskilt viktig för Robert som inte har någon kontakt 
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med sin familj, och förhållandet till den gode mannen kan då antas präglas av en särskild 

förtroendefull och nära relation. Iwarsson (2007) hävdar att ha en nära relation till någon 

utanför familjen är av särskild betydelse för barn i utsatta situationer. 

5.1.2 Kontaktperson 

Robert och Anders som uppgav kontaktpersonen som viktig, förklarar detta med att 

relationen fungerar på samma sätt som med den gode mannen. Umgänget med 

kontaktpersonen sker på boendet och i samband med att kontaktpersonen arbetar vilket 

oftast handlar om några gånger i veckan. I frågan om vad de gör tillsammans med 

kontaktpersonen uppger Robert praktisk hjälp. Det kan handla om ekonomiska frågor, 

hjälp med inköp eller att hitta ett arbete. Anders uppger råd och vägledning och att hitta 

på en fritidsaktivitet som viktig, vilket visas i citatet nedan: 

 

”(…) Han ger mig råd ibland och sådär och vi pratar om det är något. 

Vi brukar gå tillsammans till någon aktivitet. Eftersom jag inte vet 

reglerna i Sverige brukar han visa mig bästa sättet att göra vissa grejer 

på.” 

 

Relationen till kontaktpersonen kan ha stor betydelse då kontaktfrekvensen är hög och de 

pojkar som uppgett kontaktpersonen som viktig träffar sin kontaktperson flera gånger i 

veckan. En hög kontaktfrekvens ger, enligt Forsberg och Wallmark (1998), 

förutsättningar för en känslomässig bindning. Däremot behöver detta inte innebära en 

nära relation, då det här handlar om en formell relation. Dock tycks relationen till 

kontaktpersonen präglas av viss ömsesidighet och förtroende. 

5.1.3 Gemensamma faktorer för god man och kontaktperson 

Både den gode mannen och kontaktpersonen har enligt pojkarna uppgetts vara viktiga 

vuxna personer i deras närhet. Den gode mannen har framställts som mer betydelsefull än 

kontaktpersonen av pojkarna vilket kan ha att göra med den gode mannens roll som 

ställföreträdande vårdnadshavare med ett juridiskt och ekonomiskt ansvar. Att känna 

tillhörighet till minst en vuxen person kan enligt Kohli och Mather (2003) vara en 

skyddande faktor mot psykisk ohälsa. Den gode mannen och kontaktpersonen kan även 
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beskrivas som nexuspersoner i pojkarnas nätverk, då de har kontakt med många andra 

inom nätverket och därför kan gripa in och åtgärda problem som uppstår (Forsberg & 

Wallmark, 1998; Svedhem, 1985). 

5.2 Skola  

Inom denna sektor har alla pojkar uppgett sin svensklärare som en viktig person. 

5.2.1 Lärare 

Pojkarna träffar sin svensklärare dagligen under skoldagar. Anledningen som alla uppger 

till varför läraren är viktig, är för att hon hjälper dem att lära sig det svenska språket. Alla 

nämner också att de får hjälp med sådant de inte förstår av läraren. En nämner läxhjälp 

och en annan nämner att han får hjälp i andra ämnen. Johan uppger att han får hjälp med 

sådant han inte förstår och att läraren är viktig för honom för att han ska lära sig svenska. 

Så här beskriver Anders sin relation till svenskläraren: 

 

”Hon ser när jag behöver hjälp och ger råd i vad jag behöver jobba mer 

med i olika ämnen. När jag tycker något är svårt går jag till henne och 

hon förklarar på ett bra sätt.” 

 

Läraren beskrivs här som en viktig vuxen som pojkarna kan gå till när de behöver hjälp 

och råd. Detta kan kopplas till Iwarsson (2007) som menar att skolan kan fungera som en 

skyddsfaktor genom att barnet upplever att det klarar av skolan och får hjälp när han eller 

hon behöver det. Vidare påvisas, att det faktum att en vuxen ser och försöker förstå barnet 

och dess behov fungerar som en skyddsfaktor, vilket läraren utgör för pojkarna, och detta 

anses vara av stor betydelse för individer som varit med om stora risker i sina liv.                                                                                                                    

 

Läraren, som fyller en viktig funktion för pojkarna, kan beskrivas som det Svedhem 

(1985) benämner som isolat, då läraren inte nödvändigtvis har regelbunden kontakt med 

andra personer i nätverket. Svenskläraren spelar också en central roll för pojkarnas 

möjlighet att lära sig det svenska språket. Att lära sig språket anses vara viktigt för 

integrationen, det psykiska välmåendet och ge förutsättningar för att skapa nya 

betydelsefulla kontakter. Att kunna hantera språket bidrar även till förmågan att göra 
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aktiva val och få kontroll i livet vilket därmed kan förhindra känslan av hjälplöshet. En 

ökad kontroll över sin livssituation kan antas vara en anledning till att pojkarna ser 

relationen till svenskläraren som viktig. Detta kan fungera som en av Blackwell och 

Melzaks hjälpprocesser ”att agera”, vilket kan ha en positiv inverkan på hälsan genom att 

motverka ångest och stress (Eriksson, 2003; Kimaro, 2006; Kohli & Mather, 2003; 

Wallin & Ahlström, 2005). 

5.3 Familj  

Mamma samt syskon har utpekats som viktiga personer av alla pojkar. Pappan nämns 

också som viktig av en pojke som inte har haft någon kontakt med sina föräldrar och 

syskon sedan han kom till Sverige. 

 

Anders och Johan, som har kontakt med sin mamma förklarar relationen som viktig för 

att hon är deras mamma och att de har en nära relation med henne. De håller kontakten 

via telefon och pratar med sin mamma ofta, varav en av pojkarna har kontakt så ofta som 

tre gånger i veckan och den andra pojken ungefär en gång i veckan. De förklarar även 

relationen till sina syskon som viktig för att de har en nära relation. De håller kontakten 

via telefon i samband med att de pratar med sin mamma. Anders uttrycker att mamman är 

jätteviktig och förklarar det med att en mamma är viktig för alla som har föräldrar. Om 

sin relation till sina syskon berättar han att han älskar dem och att det är viktigt att ha 

kontakt med dem. Trots det geografiska avståndet är det tydligt att familjemedlemmarna 

är viktiga för samtliga pojkar. Detta visas även i Roberts fall, då han berättar att han inte 

har möjlighet att hålla någon kontakt med sin familj och han uttrycker att han saknar sin 

familj jättemycket. 

 

Kontakten med personer i hemlandet har visat sig ha stor betydelse för barns 

hälsosituation, att inte känna till familjens situation kan leda till oro och ovisshet 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta kan ses i hur Robert uttrycker saknad efter sina föräldrar 

och detta kan leda till ett försämrat hälsotillstånd och oro. Frånvaron av föräldrar innebär 

en negativ inverkan på det känslomässiga välmåendet hos barn. Då närvaron av en 

förälder fungerar som en skyddsfaktor och kan motverka stressreaktioner i svåra 
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situationer kan det antas att detta skydd saknas i Roberts fall vilket kan ha en negativ 

inverkan på hans hälsa (Angel & Hjern, 2004). Det geografiska avståndet till familjen kan 

leda till att ett glest nätverk skapas genom att det kan innebära 

kommunikationssvårigheter inom nätverket, vilket kan påverka förmågan att gripa in och 

åtgärda problem som individen hamnar i (Svedhem, 1985). 

 

Anders och Johan har ofta kontakt med mamma och syskon via telefon. Nära familjeband 

fungerar som en skyddande faktor som är viktigt för välbefinnandet. Pojkarnas kontakt 

med familjen visar på en nära känslomässig bindning och ett känslomässigt stöd, vilket är 

viktigt, då det fungerar som en skyddande faktor. Att pojkarna har möjlighet att tillhöra 

en social grupp som sin familj, trots långt avstånd, kan ha betydelse för deras identitet 

och välbefinnande (Forsberg & Wallmark, 1998; Gjaerum et al., 1999; Klefbeck & 

Ogden, 2003; Kohli  & Mather, 2003; Putnam, 2006). 

5.4 Släkt 

Två av pojkarna har uppgett släktingar som viktiga personer på nätverkskartan men det är 

bara en av pojkarna som har kontakt med släktingar. Anders och Johan har uppgett sin 

mormor som en viktig person i nätverket, varav Johan har kontakt med henne. Förutom 

mormor pekar Johan även ut morfar, farbror och en kusin som viktiga personer. Han har 

telefonkontakt med alla utom en av dessa släktingar en gång i månaden. 

 

Släktingarna har pekats ut som viktiga för att de funnits med under uppväxten och därför 

har en nära relation. De kan också ses som betydelsefulla utifrån det Svärd (2000)  

skriver om viktiga personer i nätverket, då de kan ha stort inflytande under hela livet och 

påverka viktiga val och beslut. Då relationen har pågått under lång tid kan en stark 

känslomässig bindning ha skapats till dessa vuxna personer och detta kan bidra till ett 

psykosocialt välbefinnande (Gjaerum et al., 1999;  Kohli  & Mather, 2003). Johan är den 

enda av pojkarna som har kontakt med sina släktingar. Han berättar om sin relation till 

sin farbror och beskriver honom som en vuxen person med många bra tankar. Han är en 

person som Johan ser upp till, får råd av och betyder mycket för honom.  
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Johan, som håller regelbunden kontakt med flera av sina släktingar, uppger att 

släktingarna också har en tät relation till varandra. Enligt Svedhem (1985) kan en tät 

relation mellan olika personer i nätverket innebära en trygghet och ge en känsla av stöd. 

Relationen kan därmed fungera som en skyddsfaktor för pojken. För att få en god 

känslomässig bearbetning behövs tillgång till känslomässigt stöd från landsmän som de 

kan dela känslor och tankar med (Wallin & Ahlström, 2005). Detta är en funktion som 

släktingarna kan sägas fylla för pojken i sin regelbundna samtalskontakt. 

 

De andra två pojkarna har inte någon kontakt med sin släkt. Detta kan jämföras med 

tidigare forskning som pekar på avsaknaden av släktingar för ensamkommande barn 

(Davidson et al., 2004). Krigssituationer i hemlandet, ett geografiskt avstånd samt 

bristande ekonomi kan vara anledningar till varför det kan vara svårt att hålla kontakten 

med sina släktingar.  

5.5 Vänner 

Pojkarna har satt ut mellan två och fem viktiga vänner på nätverkskartan. Samtliga har 

vänner från hemlandet medan två av pojkarna dessutom har svenska vänner. Endast en 

pojke uppger att han och de utpekade viktiga vännerna träffas och umgås. De går i 

samma klass och träffas i skolan och på fotbollsträning. 

 

Anders och Johan uppger vänner från hemlandet och menar att de är viktiga för att de har 

vuxit upp tillsammans och känner varandra väl. Anders håller kontakten med två av sina 

vänner via telefon och Internet varje vecka. Han beskriver relationen till dem som jättebra 

då de är uppvuxna tillsammans och är viktiga för honom. Relationen visar exempel på 

betydelsen av en långvarig vänskapsrelation som har kunnat bevarats trots geografiskt 

avstånd. Orsaken till att relationen är viktig skulle kunna förklaras med att relationen är 

självvald och bygger på ömsesidighet (Forsberg & Wallmark, 1998; Svedhem, 1985). 

 

Robert har uppgett en viktig vän från samma hemland. Denna relation utvecklades i 

samband med ankomsten till Sverige då han lärde känna denna vän i ett gemensamt 

boende. Betydelsen av denna relation kan grunda sig i att denna kompis kom från samma 
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land. Wahlin & Ahlström (2005) framhåller vikten av att ha ett stöd från andra med 

samma etniska tillhörighet med liknande erfarenheter, då denna kontakt har stor betydelse 

för ensamkommandes psykosociala välmående. 

 

När det handlar om pojkarnas svenska vänner uppger Robert och Johan att de har svenska 

vänner som är viktiga. Johan nämner en viktig svensk vän, som tidigare var en granne 

och klasskompis men eftersom han har flyttat från staden håller de numera kontakt per 

telefon. Johan förklarar att det var en viktig vän för att han lärt honom mycket roliga 

saker och är en bra kompis. Robert har placerat ut fyra svenska vänner på nätverkskartan. 

De är klasskamrater som också alla spelar i samma fotbollslag tillsammans. Här berättar 

han varför dessa vänner är viktiga för honom: 

 

”De är kompisar. De känner mig bra och förstår att jag är flyktingbarn 

och att jag inte bor med mina föräldrar och att jag inte är bra på 

svenska. Därför förstår de mig och kan hjälpa mig när jag har en fråga. 

Andra personer kan ibland inte förstå mig först när jag frågar någonting 

men de förstår direkt när jag frågar dem. Vi känner varandra mer. Jag 

är glad att jag har kompisar som är bra för mig och lär mig svenska. 

(...) Det känns bra att jag inte är ensam i skolan eller på fotbollsplanen 

eller på andra ställen. Jag har dessa kompisar som alltid hjälper mig.” 

 

Ovanstående citat visar att Robert har flera goda vänskapskontakter som är till stor hjälp 

och ett socialt stöd eftersom de förstår honom. Det framkommer även i citatet att han 

känner tillit och förtroende vilket visar på tillgängligt socialt kapital. Det faktum att ett 

barn har vänner har visat sig fungera som en skyddsfaktor och detta framgår tydligt i 

denna pojkes berättelse. Stödet från jämnåriga, där barn hjälper varandra, är 

väldokumenterad och fungerar ofta som ett skydd mot trauma och lidande (Goodman, 

2004; Iwarsson, 2007). 

 

Anmärkningsvärt är att trots att alla pojkar uppger att de har viktiga vänner är det bara en 

av dem som träffar sina betydelsefulla vänner. Detta kan grunda sig i problem med att 
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knyta nya vänskapskontakter i Sverige, som delvis kan förklaras med språksvårigheter 

och mötet med en ny kultur vilket kan inverka negativt på välbefinnandet. Det kan också 

ha att göra med genusaspekten hos pojkar och hur de konstruerar relationer. Pojkar 

umgås oftast i större grupper och i pojkrelationer ligger tyngden snarare på saker man kan 

göra tillsammans än, som hos flickor, på utbyte av innersta känslor och upplevelser 

(Carle & Hermansson, 1991). Detta kan vara en anledning till att pojkarna inte har 

uppgett så många viktiga vänner och att deras umgänge istället sker i grupp där varje 

person inte blir lika viktig. 

 

Eftersom det anses viktigt att känna tillhörighet till någon, och bristen på socialt stöd kan 

leda till psykisk ohälsa i form av depression och posttraumatiskt stressyndrom, kan detta 

antas påverka pojkarnas hälsa (Kohli & Mather, 2003; Wallin & Ahlström, 2005). Det 

kan befaras att de två pojkar som inte träffar sina utpekade viktiga vänner, kan ha ett 

otillräckligt socialt stöd när det gäller vänner och det kan tänkas ha inverkan på deras 

hälsotillstånd.  

5.6 Särskilt betydelsefulla vuxna personer 

Intervjupersonernas nätverk av viktiga vuxna personer som de håller kontakt med består 

av tre, fyra samt sex personer, varav de formella kontakterna utgör en klar majoritet. För 

Robert är samtliga av hans tre vuxenkontakter formella, i Anders fall är tre av fyra 

kontakter formella medan Johans kontakter består av två av fyra formella vuxna personer. 

Anders och Johan håller kontakt med informella vuxenkontakter, Anders med mamman 

och Johan med mamman samt tre släktingar och samtliga av de informella kontakterna 

befinner sig i hemlandet. Anders och Johan menar att de har bäst kontakt med sin 

mamma medan Robert inte kan peka på någon speciell person, utan nämner att både 

kompisarna och kontaktpersonen är de som han har mest kontakt med. 

 

Närvaron av en eller flera vuxna betydelsefulla personer, kan fungera som en viktig 

skyddsfaktor för pojkarna. Iwarsson (2007) och Gjaerum m.fl. (1999) belyser att för 

personer som varit med om stora risker i sina liv är det särskilt viktigt att ha en god och 

förtrolig relation till en vuxen omsorgsperson, inom eller utom familjen. När det gäller 
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Anders skulle han vända sig till sin gode man eller mamman om han fick problem, medan 

Robert skulle vända sig till den gode mannen eller kontaktpersonen. Johan uppger den 

gode mannen och berättar att han hjälper honom med många praktiska saker och att han 

kan prata med henne om olika problem. 

 

I alla pojkarnas berättelser framstår den gode mannen som en viktig vuxenperson. Vid 

problem uppger alla att de skulle vända sig till den gode mannen eller en annan viktig 

person. Detta kan visa på socialt kapital i form av tillit och en förtroendefull relation till 

den gode mannen (Eriksson, 2003; Hyyppä, 2007). Olika funktioner kan urskiljas för de 

personer som pojkarna uppger sig ha bäst kontakt med och de som de väljer att vända sig 

till om de möter problem. De personer som pojkarna har bäst kontakt med är i högre grad 

informella och ömsesidiga medan personerna de vänder sig till vid problem är formella 

och relationerna kan antas handla mer om praktisk och rådgivande hjälp. 

 

Ingen av pojkarna svarar att de har någon nära person som de kan dela sina innersta 

tankar och erfarenheter med. Anledningen till detta kan vara att de vuxna personer som 

pojkarna uppger som viktiga och som finns i deras närhet är formella kontakter i form av 

kontaktperson, god man och lärare. Detta kan kopplas till teorin om samspelens riktning 

som belyser relationers komplementära respektive ömsesidiga drag (Forsberg & 

Wallmark, 1998). Då vuxenkontakterna som pojkarna nämner är personer som de står i 

beroendeställning till kan det därför förmodas att relationerna inte präglas av så stor 

ömsesidighet och inte heller av en öppenhet som möjliggör samtal om pojkarnas innersta 

tankar och erfarenheter. Att kunna tänka på sina erfarenheter i trygga relationer med 

vuxna är en hjälpprocess som därmed saknas hos pojkarna (Kohli & Mather, 2003). 

 

På frågan om de är något i nätverket som pojkarna skulle vilja ändra på, vill Anders 

fortsätta ha en bra relation till alla som han satt ut på kartan. Robert vill ha kontakt med 

sin familj medan Johan önskar att han skulle ha en bättre kontakt med sina syskon och sin 

mamma. Återigen framkommer familjens betydelse och den centrala roll som den spelar i 

pojkarnas liv. Forskning visar på vikten av att hålla kontakten med sina föräldrar vilka 
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fungerar som viktiga skyddsfaktorer som kan förhindra stressreaktioner (Angel & Hjern, 

2004). 

5.7 Grupp- och kulturtillhörighet 

Alla pojkarna uppger sig känna gemenskap i någon fotbollsgrupp, två spelar fotboll med 

landsmän medan en spelar i ett fotbollslag med svenska spelare. Utöver dessa grupper 

nämner Robert även skolan, klasskompisar, kompisar och kompisar från hemlandet som 

grupper i samhället där han känner gemenskap.  

 

Att alla pojkarna upplever sig tillhöra en social grupp är till deras fördel, då detta har 

visat sig fungera som en hjälpprocess för flyktingbarn med psykiskt påfrestande 

erfarenheter. Den sociala gemenskapen som alla tar del av genom sitt engagemang i 

fotbollen kan ses som en form av socialt stöd som har betydelse för välbefinnandet. 

Robert uppger tillhörighet till fem olika grupper vilket kan ha särskilt stor betydelse för 

hans välbefinnande, speciellt när han inte har någon kontakt med sin familj. Då socialt 

kapital uppstår genom deltagande i grupper kan det antas att detta skapas i pojkarnas 

relationer, men i högre grad hos Robert som känner tillhörighet till flera sociala grupper. 

Ett stort socialt kapital är hälsobefrämjande genom att det ökar socialt stöd och minskar 

stress och oro (Cohen & Willis, 1985; Eriksson, 2003; Kohli & Mather, 2003). 

Grupptillhörigheten hos intervjupersonerna kan samtidigt ses som bristande, då två av 

pojkarna endast känner tillhörighet till en grupp. Detta kan tyda på en brist på sociala 

kontakter och kan leda till ensamhet och isolering, vilket är bland de största problemen 

för ensamkommande flyktingbarn (Kohli & Mather, 2003). 

 

På frågan om pojkarna har kontakt med personer från sitt hemland eller med personer 

som talar deras hemspråk svarar Anders och Johan att de träffar landsmän som de spelar 

fotboll med varje vecka. Robert träffar kompisar från hemlandet och de umgås i grupp, då 

de exempelvis äter ute eller hittar på någon aktivitet. Anledningar till att pojkarna ser 

kontakten med sina landsmän som viktig uppges vara möjligheten att tala samma språk, 

att bli och göra sig förstådd samt att kunna tala om sitt hemland. Detta kan kopplas till 
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Gjaerum et al. (1999) som påvisar att samhörigheten med en grupp, känslan att bli 

förstådd och sedd av andra fungerar som skyddsfaktorer. 

 

Kontakten med landsmän kan enligt Putnam (refererad i Eriksson, 2003) vara ett exempel 

på sammanbindande nätverk där en gemensam identitet förstärks. Detta kan fungera som 

en skyddsfaktor då banden i dessa nätverk är starka och ger en grund för ömsesidighet 

och solidaritet och kan samtidigt innebära ett stort socialt och psykologiskt stöd mellan 

personerna i nätverket. Samtidigt kan detta utgöra en fara då Putnam menar att ett 

sammanbindande nätverk i kombination med ett bristande överbryggande socialt kapital 

kan riskera att leda till intolerans och fördomar mot andra grupper. 

 

För en känslomässig bearbetning behövs ett känslomässigt stöd från landsmän enligt 

Baker (refererad i Wallin & Ahlström, 2005). Då samtliga pojkar har kontakt med 

landsmän kan det antas att detta bidrar positivt till deras känslomässiga tillstånd. Robert 

berättar här om sin relation till landsmän: 

 

”(…) i stan bor några av mina kompisar som kommer från mitt hemland. 

Vi kan prata på vårt hemspråk. (…) Vi pratar om vårt hemland och vi 

pratar om sådant vi inte kan prata om med svenskar eller andra 

personer.” 

 

Det framgår här att landsmännen fyller en speciell funktion, då de kan tala med dem på 

ett sätt som inte är möjligt med andra personer. Att alla pojkar har kontakt med landsmän 

kan ses som positivt då närvaron av landsmän antas ha stor betydelse för det psykosociala 

välmående (ibid.). 
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6. DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning: 

Syftet med studien har varit att undersöka och kartlägga ensamkommande flyktingbarns 

sociala nätverk i Sverige och huruvida det finns tillgängligt och fungerar som ett skydd 

för barnens välbefinnande. 

 

Det har visat sig att familjen har stor betydelse för pojkarna trots det geografiska 

avståndet. Övriga vuxna personer som samtliga pojkar har uppgett som viktiga är den 

gode mannen och svenskläraren. Den gode mannen är den person som alla upplever att de 

kan vända sig till om de får problem medan ingen av pojkarna uppger att de har någon 

nära person som de kan dela sina innersta tankar och erfarenheter med.  

 

Samtliga intervjupersoner har nämnt ett flertal viktiga personer i sitt nätverk, vilka 

fungerar som skyddsfaktorer och därmed kan antas ha en positiv inverkan på deras 

hälsotillstånd. Att pojkarna har goda relationer till trygga och omtänksamma vuxna i 

familjen och utanför familjen har visat sig vara av särskilt stor betydelse (Gjaerum et al., 

1999). 

 

Socialt kapital som skapas genom deltagande i grupper finns tillgängligt hos samtliga 

pojkar genom deras grupptillhörighet. En av pojkarna som känner tillhörighet till ett 

flertal grupper, kan förmodas ha ett stort socialt kapital, vilket anses hälsobefrämjande. 

En form av grupptillhörighet som alla pojkarna uppger som viktig är kontakt med 

landsmän vilket kan antas ha en särskild betydelse då de nämnt få viktiga vänner.  

 

Två av Blackwell och Melzaks tre hjälpprocesser finns mer eller mindre tillgängliga hos 

pojkarna, vilka är en hjälp för dem i deras sårbara situation. De hjälpprocesser som finns 

hos pojkarna är ”att tillhöra” och ”att agera” medan ”att tänka” saknas. 
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6.2 Studiens styrka och svagheter 

En svaghet med studien är att endast tre intervjupersoner deltar, detta trots upprepade 

försök att få tag i fler respondenter. Fler intervjupersoner hade gett en större bredd på 

insamlingsmaterialet, vilket hade möjliggjort en mer omfattande analys. Ytterligare en 

svaghet med studiens få respondenter är att det inte är möjligt att dra några generella 

slutsatser vilket heller inte varit syftet. Studien kan också kritiseras då det insamlade 

materialet inte mäter pojkarnas hälsa, utan istället fokuserar på deras sociala nätverk och 

utifrån detta dras i analysen antaganden om deras hälsotillstånd. För en mer utförlig 

studie om pojkarnas hälsotillstånd, kunde en komplettering ha gjorts för att undersöka 

detta närmare, exempelvis genom journalläsning. Styrkan med studien är att 

frågeställningarna har besvarats och använts som utgångspunkt i intervjuguiden och i 

analysen. Dock blev inte intervjusvaren så uttömmande, vilket delvis kan förklaras av 

språksvårigheter. Användandet av kvalitativ metod i studien visade sig vara särskilt 

lämplig, då intervjuarnas personliga kontakt till respondenterna gav möjlighet till 

förklaringar och förtydligande av frågor som det inte funnits utrymme för i en 

enkätstudie.  

 

6.3 Vidare forskning och egna reflektioner 

Ensamkommande flyktingbarn är ett relativt outforskat område och mer forskning skulle 

behövas. Studiens resultat kan trots sin småskalighet tillföra värdefull kunskap om deras 

sociala kontaktnät och hur det har påverkat deras hälsosituation i Sverige. Inom social 

praktik är det av stor vikt att personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

känner till deras livssituation och hur den kan underlättas, då barnen är en utsatt och 

sårbar grupp vad det gäller deras hälsa. I studien framkommer betydelsen av vuxna 

omsorgspersoner, vänner och kontakt med landsmän. Personal som arbetar med 

ensamkommande barn behöver vara medvetna om målgruppens situation för att kunna 

befrämja barnens nära relationer och därigenom deras hälsosituation. En viktig faktor att 

sträva efter är att barnen har kontakt med sina föräldrar, vilket kan motverka barnens oro 

och ovisshet över familjens situation i hemlandet. 
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Ytterligare ett sätt att främja ensamkommande flyktingbarns hälsosituation i social 

praktik kan vara genom kunskapsspridande om Blackwell och Melzaks hjälpprocesser. 

De hjälpprocesser som studien funnit hos pojkarna är ”att tillhöra” och ”att agera”. Den 

förstnämnda genom att pojkarna känner tillhörighet till en social grupp, vilken kan 

förbättras, då två av pojkarna endast kan relatera till en grupp. Den andra hjälpprocessen 

har också visat sig finnas hos pojkarna genom att de får råd och hjälp samt får lära sig det 

svenska språket, vilket är faktorer som bidrar till känslan att kunna göra aktiva val och 

påverka sin livssituation. Även om dessa hjälpprocesser förekommer hos pojkarna kan de 

förbättras, särskilt de som handlar om att känna tillhörighet till en grupp.  

 

Då en vuxen omsorgsperson har visat sig vara en viktig skyddande faktor och ingen av 

intervjupersonerna har uppgivit att de har någon nära person som de kan dela sina 

innersta tankar och funderingar med, har frågan väckts om den gode mannen och 

kontaktpersonen lyckas fylla detta behov. Kanske kan familjehem vara en lämplig insats 

för att tillgodose dessa barns behov? Forskning visar på förekomsten av en mor och/eller 

far som en viktig skyddsfaktor för barn, vilket anses kunna motverka stressreaktioner i 

negativa situationer (Angel & Hjern, 2004). Studier visar också att fosterfamiljer och 

familjemedlemmar med samma etniska och kulturella bakgrund som de ensamkommande 

barnen har fungerat som ett stöd som är betydelsefullt för deras hälsa. Dessutom har 

boenden med ständig tillsyn betydelse för hälsotillståndet (Wallin & Ahlström, 2005; 

Bean et al., 2006). Ännu en möjlig insats för att förbättra barnens situation kan vara att 

anställa personal från samma etniska grupp till boenden för ensamkommande 

flyktingbarn.  

 

Den gode mannen har visat sig vara en synnerligen betydelsefull vuxen person för 

intervjupersonerna. I studien framgår att kontaktpersonen fyller en liknande funktion som 

den gode mannen för två av pojkarna. Något som skiljer kontaktpersonen från den gode 

mannen är kontaktfrekvensen som är betydligt högre hos den förstnämnde, vilket kan ge 

förutsättningar för en känslomässig bindning. Därför skulle kontaktpersonen kunna bli en 

mycket betydelsefull person för barnen som de i förlängningen kan anförtro sig och sina 

innersta tankar och erfarenheter till. Detta kan kopplas till en av Blackwell & Melzaks 
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hjälpprocess ”att tänka” som saknas i studien, något som skulle kunna främja barnets 

välmående. Att känna tillhörighet till minst en vuxen person anses vara en skyddande 

faktor mot psykisk ohälsa. Den gode mannen och kontaktpersonen skulle därmed 

tillsammans kunna utgöra ett mycket starkt skydd för barnen och vara viktiga och nära 

personer som de kan anförtro sig till utanför familjen (Kohli & Mather, 2003; Gjaerum et 

al., 1999). 

 

I den utsatta situation som barnen befinner sig i är det särskilt viktigt att ha någon nära 

relation till någon utanför familjen som ser och förstår dem (Iwarsson, 2007). 

Landsmännen kan antas fylla en sådan funktion för pojkarna i studien, då de möjliggör 

för barnen att bli sedda och göra sig förstådda. Studiens resultat visar att en stor del av 

pojkarnas sociala nätverk består just av kontakter från hemlandet. Detta kan jämföras 

med Wallin och Ahlströms studie (2005) där de ensamkommande barnens nätverk 

mestadels bestod av vänner från deras egna etniska grupp medan kontakten med resten av 

befolkningen var begränsad. Intervjupersonerna har uppgett ett fåtal svenska vänner och  

ett sätt att förbättra deras sociala situation skulle kunna vara att öka möjligheten till 

kontaktskapande med jämnåriga vänner, svenska såväl som från hemlandet.  

 

En reflektion som gjorts utifrån studien behandlar en jämförelse mellan den 

intervjuperson som har många svenska vänner, och den som inte har det och samtidigt är 

den som har bott längst tid i Sverige. Man kan anta att det är den person som bott längst i 

det nya landet som skulle kunna ha hunnit skapa flest svenska kontakter. Att det inte 

stämmer i studien har väckt en del frågor. Vad kan detta bero på, personliga faktorer, en 

tät kontakt med hemlandet eller svårigheter med att lära sig ett nytt språk?  

 

En uppföljningsstudie från 1996 visar, att en grupp med 35 ensamkommande 

flyktingbarn efter fyra år kände sig ensamma, hade få vuxenkontakter, få kontakter med 

det svenska samhället, hade språksvårigheter, problem i skolan samt psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2008). En annan uppföljningsstudie från 2002, utförd efter tio år med 11 

barn visar en mer positiv livssituation hos dem, där de flesta var nöjda med sina liv, 

kände sig som en del av samhället och beskrev sitt välbefinnande som gott. De olika 
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uppföljningsstudierna visar att integration är en utsträckt process som kräver lång tid. 

Språket spelar en central roll för en god integration och har även visat sig vara en faktor 

som bidrar till en ökad livskvalitet (Wallin & Ahlström, 2005). Detta kan kopplas till den 

aktuella studiens resultat, där det framgår att pojkarna har en god relation till sin 

svensklärare. Detta kan underlätta integrationen för pojkarna och även bidra till ett ökat 

kontaktnät och en förbättrad hälsosituation.   

 

Utifrån studiens resultat som visar på förekomsten av ett fåtal vänner hos 

ensamkommande flyktingbarn, skulle vidare forskning behövas för att undersöka hur en 

integrering av denna målgrupp skulle kunna förbättras. Då det i studien framkommit att 

godemannen spelar en viktig roll för alla intervjupersoner, skulle en kartläggning kunna 

genomföras huruvida denne person kan fylla ensamkommande flyktingbarns behov av en 

vuxen omsorgsperson. 
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Bilaga 1 - Information inför intervjun 

 

 

Tidigare forskning har visat att sociala relationer kan vara en hjälp och ett skydd för en 

individs välmående. Därför vill vi med denna studie kartlägga och undersöka 

ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk och huruvida det finns tillgängligt som en 

skyddande faktor för barnets välbefinnande. 

 

Intervjuns ramar 

- Tidsram 

- Inspelning 

- Intervjuns upplägg 

 

Etiska principer 

- Frivillighet: Rätt att när som helst välja att avbryta intervjun eller att inte svara på 

en fråga eller att säga ifrån om intervjun kommer in på känsliga områden som 

intervjupersonen inte vill svara på. Vidare finns det inga rätta eller felaktiga svar. 

- Konfidentialitet: Intervjun kommer bara avlyssnas av intervjuarna och namn och 

personuppgifter kommer att ändras så att ingen kommer att förstå att det handlar 

om er vid läsandet av uppsatsen. Vid användning av tolk kommer denna förbinda 

sig till tystnadsplikt. 

- Nyttjande: Banden kommer endast att avlyssnas av intervjuarna. De uppgifter som 

samlas in kommer bara att användas till uppsatsen och inte för något annat 

ändamål. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

- Ålder 

- Hemland  

- Tid i Sverige 

-  

Nätverkskarta: 

Placera ut de personer som är viktiga för dig. Ju mer betydelsefull personen är, desto 

närmare dig och kartans mitt placerar du den. Berätta vilka dessa personer är. 

 

Frågor om varje person i det sociala nätverket: 

- Hur skulle du beskriva er relation? 

- Hur länge har ni känt varandra? 

- Hur håller ni kontakten med varandra? 

- Hur ofta träffas ni? 

- Vad gör ni när ni träffas? 

- Varför är den här relationen viktig för dig? 

 

Det sociala nätverket: 

Betydelsefulla personer 

- Vilken eller vilka personer i nätverket har du mest kontakt med? 

- Har du någon vuxen eller någon annan nära person som du kan dela dina innersta 

tankar och erfarenheter med? I så fall vem? 

- Vem skulle du vända dig till om du får problem?  

- Är det något i ditt nätverk som du skulle vilja ändra på? Skulle du vilja ta bort 

eller lägga till någon? Vilka kan du tänka dig att ha mer eller bättre kontakt med? 

 

Grupp- och kulturtillhörighet 

- Känner du samhörighet/gemenskap till någon eller några grupper i samhället? I så 

fall vilka? 
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- Har du kontakt med personer från ditt hemland eller med personer som talar ditt 

hemspråk? I så fall vad betyder det för dig? 

 

Intervjuavrundning 

- Avslutningsvis är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Nätverkskarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                           Nätverkskarta  (Aresik-Ram & Elf, 1999) 


