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Sammanfattning 

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade enligt Migrationsverkets uppskattning med 

49 procent under 2009 jämfört med 2008. Det totala antalet ansökningar var 2250 och 

utgjorde närmare 10 procent av alla asylsökande i Sverige under 2009. Av dessa var 40 

procent somalier och 34 procent afghaner. Av de sökande barnen var 56 procent i åldrarna 16-

17 och varav 78 procent var pojkar (Migrationsverket, 2009). 

 Ensamkommande flyktingbarns belägenhet har fått allt större uppmärksamhet i media 

under senare år och är orsaken till ett stort intresse för att ta reda på mer om deras erfarenheter 

samt deras syn på tillvaron och framtiden. Syftet med studien är att beskriva och förstå hur 

ensamkommande flyktingbarn har upplevt sin situation i Sverige och hur flykten har påverkat 

deras syn på framtiden.  

Tillvägagångssättet jag använt mig av i denna studie är av kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Jag har intervjuat fem pojkar varav samtliga informanter är bosatta i Stockholm 

och har kommit till Sverige utan föräldrar.  

Resultaten visar att ensamkommande flyktingbarn ofta får ta mycket mer ansvar än vad 

barn ska behöva göra. Själva flykten har satt tydliga spår och drivit barnen till att bli vuxna 

och agera som vuxna alldeles för tidigt. Dessa barn har i och med sina erfarenheter tvingats 

lära sig att bemästra rädsla, ilska och sorg vilket föranlett barnen till att ta stora steg mot 

vuxenvärlden, i tidiga skeden i deras liv.  Något som har varit av stor betydelse för 

majoriteten av informanter i studien är det stöd som de har fått från skolan. Genom skolan har 

dessa barn fått möjlighet att umgås med jämnåriga och komma bort från alla svårigheter som 

de har tvingats och alltjämt tvingas att handskas med.  

Nyckelord: Barn, ensamkommande flyktingbarn, flykt, Sverige, framtidsdrömmar 
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Förord 

Jag vill rikta ett särskilt tack till de ensamkommande flyktingbarn som varit villiga att ställa 

upp och dela med sig av sina erfarenheter från hemlandet samt deras tid i Sverige. Deras 

berättelser bidrog till större kunskap och förståelse för den situation som många av de som 

kommer till Sverige befinner sig i. Det har givit mig fördjupad kännedom om hur det kan vara 

att brottas med livet. De är även strålande exempel på att det är möjligt att bli huvudperson 

som barn i sitt liv, och att genom att man blir huvudperson i sitt liv kan göra något riktigt bra 

av livet, även om man har gått igenom många ohållbara situationer. Tack även till min 

handledare som bidragit med stöd och uppmuntran i arbetet med uppsatsen. Ett särskilt tack 

även till Marita och Ewa för språkkontroll. Därtill ett tack till mina klasskamrater i läsgruppen 

som delat med sig av sina inblickar. 

Stockholm 20 april 2010 

Afsar Sani 
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1. Inledning  
I detta kapitel är syftet att introducera ämnet genom att presentera bakgrundsinformation samt 

en problemformulering. Vidare formuleras syfte, frågeställningar och definitioner. Slutligen 

redogörs även uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Varje år kommer flera hundra barn, utan sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare, till 

Sverige och söker asyl. En anledning kan vara familjens ekonomiska situation eller att 

föräldrarna av någon anledning saknar förmåga att på egen hand kunna tillgodose sina barns 

behov. En annan anledning är politisk instabilitet eller krig i hemlandet. Allt detta sätter 

barnen i svåra situationer (Barnombudsmannen, 2010). Barnens bakgrund varierar mycket, 

men gemensamt för alla flyktingbarn är att de separerats från sina hemländer och ger sig i väg 

till demokratiska och ekonomiskt utvecklade länder med förhoppningen att de ska få ett 

tryggare liv och en ljusare framtid. Vägen till det nya landet kan ofta innebära en farlig och 

lång resa och asylsökandeprocessen därefter innebär ett lidande moment för de flesta barnen 

(Rädda barnen, 2008). En del av dessa barn har upplevt svåra trauman i sina hemländer eller 

vid flykten, vilket gör att de är extra sårbara i det nya landet (Rädda barnen, 2004). Barnens 

bakgrund och längtan efter sina föräldrar samt det främmande svenska samhället gör att 

barnen befinner sig i en extra utsatt position i samhället.  

 

1.2 Problemformulering  
Antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt under 2009 

(Migrationsverket, 2009). Barn kommer från olika länder men under 2009 kom ett stort antal 

just från Somalia, Afghanistan och Irak (a.a.). Många av dessa barn har redan upplevt 

traumatiska händelser i sina hemländer och når därefter ett främmande land som innebär stora 

förändringar i deras liv. Det handlar om att skapa nya livssituationer som är förenliga med den 

nya situationen. För dessa barn innebär detta att de kan behöva överge gamla värderingar och 

traditioner samt livsstilar. Att tvingas till en mängd olika förändringar i livet kan innebära 

stora utmaningar för varje människa. De som tvingas till förändringar blir både oroliga och 

missnöjda (Brattberg, 2008, s.53).  

 

Migrationsverket (2009) anger på sin hemsida att inströmningen av ensamkommande 

asylsökande barn har legat på en mycket hög nivå under hela 2009. Migrationsverket har, 

under 2009, tagit emot 2250 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. I 
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början av året 2009 var 10800 asylärenden öppna och omkring 11 procent av de asylsökande 

väntades vara ensamkommande barn (a.a.). Det handläggs för tillfället omkring 1100 öppna 

ärenden av migrationsverket som gäller ensamkommande barn.  Prognosen för 2010 visar att 

2400 ensamkommande flyktingbarn kommer att ansöka om asyl i Sverige. Det räknas med att 

fler barn kommer att få bifall på sin ansökan detta år jämför med tidigare år, vilket innebär att 

behovet av platser i landets kommuner kommer att öka (a.a.).  

 
Migrationsverket har huvudansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen i Sverige. 

Tidigare ansvarade Migrationsverket både för asylhandläggningar, boende och omsorg av 

dessa barn. Sedan 1 juli 2006 är det istället kommunerna som ansvarar för boende och omsorg 

för asylsökande barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 

Vid årsskiftet 2009 fanns det 16338 ensamkommande flyktingbarn inskrivna i 

Migrationsverkets mottagning (Migrationsverket, 2009). Det vistas fortfarande många barn i 

tillfälliga boenden i avvaktan på att få flytta vidare till boende i en kommun. Bristen på platser 

är stor (Rädda barnen, 2004). För barn utan vårdnadshavare utser överförmyndarnämnden en 

god man, som ska bevaka barnets intressen på olika sätt (Regeringen, 2005). Den gode 

mannen ska, i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe, ansvara för barnets personliga 

förhållanden och sköta barnets angelägenheter. Detta innebär att den gode mannen inte bara 

ska bistå i frågor relaterade till ansökan om uppehållstillstånd utan även hjälpa barnet i 

kontakten med myndigheter och socialtjänsten (Regeringskansliet, 2004; Regeringen, 2005). 

 
Ensamkommande flyktingbarn befinner sig alltså i en utsatt position eftersom de separerats 

från sina rötter och föräldrar samt ofta befinner sig i ovisshet inför framtiden i och med 

asylsökandeprocessen (Angel; Hjern, 2004). De har lämnat sin sociala och kulturella 

livskontext och befinner sig i ett helt nytt sammanhang. Separation från det tidigare livet, 

synnerligen en längtan efter sina föräldrar samt att komma till ett helt nytt och främmande 

samhälle med nya regler och normer kan göra det svårt för dessa barn att få leva ett vanligt 

liv. Barnen befinner sig i en sårbar livssituation. Jag önskar att fördjupa mig i hur dessa barn 

har upplevt den svåra livssituationen och hur de har hanterat detta och på så sätt få inblick i 

situationen utifrån deras perspektiv. Ensamkommande flyktingbarns migration till Sverige är 

inget nytt fenomen. Således är det rimligt att förvänta sig större beredskap för mottagandet 

och integreringen av dessa barn i det nya samhället. Med hjälp av en större insikt kan svenska 

myndigheter med hjälp av rätt redskap skapa förutsättningar för dessa barn som följaktligen 

får en ljusare framtid för sig själva och även bidrar konstruktivt till det svenska samhället.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och förstå hur några ensamkommande flyktingbarn 

upplever sin situation i Sverige och hur flykten har påverkat deras syn på framtiden.  

 

Mitt syfte nås genom följande frågeställningar:  

• Hur har barnen upplevt sin situation i hemlandet innan flykten? 

• Hur har barnen upplevt flykten? 

• Hur upplever barnen sin situation i Sverige?  

• Hur ser barnen på sin framtid? 
 

1.4 Definitioner  
Det centralaste begreppet i föreliggande studie är ”ensamkommande flyktingbarn.” Med detta 

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

enligt lag har det primära ansvaret för barnet eller som efter ankomsten står utan sådana 

ställföreträdare. Samma definition finns i FN:s barnkonvention (Rimsten, 2006).  

 

”Flykting” definieras som en person som lämnat sitt hemland och inte kan återvända tillbaka 

på grund av rädsla för förföljelse. Rädslan för förföljelse kan grunda sig på sådana faktorer 

som ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska 

uppfattningar. Som flykting räknas även personer som tvingas lämna sitt land på grund av 

krig (a.a.). 

 

1.5 Förförståelse  
Det som framförallt ligger som grund för min förståelse för ensamkommande barn är att jag 

själv delvis har varit med om och genomgått den process som de ensamkommande barnen 

befinner sig i. Det som skiljer min erfarenhet från deras är att jag inte har varit tvungen att fly 

från hemlandet utan att jag bestämt mig för att flytta till Sverige av egen vilja i strävan efter 

att få leva i en demokratisk miljö. På grund av politisk instabilitet i mitt hemland har många 

människor svårt att leva det liv de önskar och har rätt till. Dessutom flyttade jag till Sverige 

som vuxen, vilket innebär att jag har fått den vård och omsorg som ett barn behöver få från 

sin familj. Jag var således en trygg vuxen som visste hur jag skulle hantera svåra situationer. 
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Jag är medveten om att min förförståelse och mina erfarenheter av migration är något jag 

måste beakta väldigt noga i min forskningsprocess för att kunna vara så objektiv som möjligt i 

mina slutsatser. Neuman (2006) beskriver att egna erfarenheter av det som ska studeras kan 

vara till nackdel då det kan påverka objektiviteten hos forskaren. Jag har försökt att vara mån 

om att reflektera över min förståelse redan i början av min studie samt att göra mitt bästa för 

att minimera dess påverkan på resultatet. 

 

1.6 Uppsatsens disposition  
Backman (2008) presenterar i sin bok ”Rapporter och uppsatser” ett upplägg som kallas 

linjär disposition. I min studie har jag använt mig av denna typ och presenterar nedan 

uppsatsens upplägg: 

 
Kapitel 1: I inledningen ger jag en anvisning om studiens innehåll och syfte.  

 

Kapitel 2: I detta kapitel presenteras en kort översikt över tidigare forskning som är relaterad 

till min studie.  

 

Kapitel 3: I detta kapitel redogör jag för valet av en kvalitativ ansats, urval och 

avgränsningar, tillvägagångssätt, etiska överväganden, genomförandet av intervjuer, 

bearbetning och analys av intervjuer samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

  

Kapitel 4: Kapitlet ägnas åt en redogörelse för studiens teoretiska perspektiv, det vill säga 

Copingteorin. Den teorin tillsammans med tidigare forskning och relevanta kurslitteraturer 

ligger till grund för min analys av det empiriska materialet.  

 

Kapitel 5, 6 och 7: I kapitel fem följer redovisning av mitt empiriska material, det vill säga 

intervjuresultatet. Sedan försöker jag analysera resultaten samt knyta an de framkomna 

resultaten i form av sammanfattning till studiens syfte och frågeställningar, vilket presenteras 

i sjätte kapitlet. Därefter följer en redogörelse för mina slutsatser i kapitel sju. Uppsatsen 

avslutas med en slutdiskussion och mina förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning 
I den här delen av min studie kommer jag att redovisa tidigare undersökningar som jag anser 

vara relevanta för ämnesområdet.  

 

Projektet ”samverkan för stöd till ensamkommande barn” har drivits av Rådgivningsbyrån för 

asylsökandebarn och flyktingar under år 2005 tillsammans med rädda barnen. För att 

finansiera projektet har man använt medel ur Allmänna arvsfonden. Två rapporter har 

publicerats i samband med projektet. Den ena rapporten gäller ensamkommande barns 

situation i Sverige ur rättighetsperspektiv som dessutom presenteras i boken ”Jag vill bli som 

Kofi” skriven av Eva Rimsten (2006). Med hjälp av ett stort antal granskningsuppdrag som 

Migrationsverket och utlänningsnämnden har tillhandahållit har man lyckats genomföra 

undersökningen i rapporten.  Projektet består bland annat av ca 100 ensamkommande barn- 

och familjeåterföreningsärenden som granskats i en undersökning där även myndigheter, 

kommuner, godemän, advokater och ensamkommande barn talar ut om sina erfarenheter och 

upplevelser. Förväntningen är att rapporten ska bidra till identifiering av områden som kan 

förbättras och att den frambringar förslag till åtgärder från olika aktörer i samhället (a.a). 

Generellt finns en uppfattning av att asylutredningar håller en hög kvalitet. Stor betydelse för 

skyddsbedömningen är att det sker en noggrann utredning kring familjesituationen.  Det är av 

stor vikt att ett barns behov av skydd inte åsidosätts på grund av principen att barnet bör 

återförenas med sina föräldrar. I bemötandet av ensamkommande barn är det grundläggande 

att samtliga berörda myndigheter utgår från UNHCR:s samtliga riktlinjer. Dessa riktlinjer rör 

bland annat kravet på en rättssäker prövning, kravet på att en godman ska förordnas så tidigt 

som möjligt samt  kravet på att alla barn ska ha samma rättigheter var de än befinner sig i 

landet (Rimsten, 2006, sid. 176-178).  

 

Det finns studier inom forskningsområdet som även studerat betydelsen av intervjuformen 

med ensamkommande flyktingbarn, det vill säga hur dialogen med barnen och bearbetning av 

materialet kan ha för betydelse för asylprocessen.  Ann-Christin Cederborg (2010) utförde en 

undersökning med syftet att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn bemöttes och 

behandlades under asylprocessen. Genom undersökningen ville hon ta reda på hur 

berättelserna skapas och vad som händer i dialogen. Totalt fick hon och medarbetarna i 

undersökningen ta del av 26 fall med ensamkommande flyktingbarn från rysktalande länder. 
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Medelåldern för barnen i undersökningen var 16 år varav sex var flickor och 20 pojkar. De 

flesta hade traumatiska upplevelser bakom sig som övergrepp, misshandel och hemlöshet, och 

en del olika problem såsom sömnlöshet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Några av 

barnen hade släktingar i Sverige, en del var ensamma och övergivna av föräldrar och andra 

föräldralösa. Barnen kom till Sverige med hjälp av smugglare och anlände direkt till polisen 

och Migrationsverket.  Ann- Christin Cederborg fick tillgång till inspelade intervjuer med 

ensamkommande barn. Alla intervjuer skrevs ut, det vill säga både handläggarens frågor och 

tolkens översättningar men även hur svaret fördes till handläggaren. Materialet i 

undersökningen visade att på vilket sätt barnet intervjuas kan vara avgörande för vad de 

berättar och för hur deras humanitära asylskäl bedöms. Undersökningen visade att 

handläggaren oftast ställde fokuserade frågor, där barnen hade två val, ja svar eller nej svar. 

Genom att ställa fokuserade frågor i stället öppna frågor, blev det svårare för barnen att svara 

fritt på frågorna och berätta om sina erfarenheter. Forskaren bevisade att öppna frågor gav 

mycket mer information än ledande frågor och ökade dessutom förutsättningarna för korrekta 

svar. Undersökningen visade också att kvaliteten på tolkens arbete kan bli avgörande för 

barnens möjligheter att återge sin situation. I relation till översättningen ändrades var tredje 

fråga av tolken. I tre fjärdedelar av fallen när det gällde öppna frågor, men i mer av 69 procent 

av fallen i samband med fokuserade frågor ändrades var tredje fråga av tolken vid 

översättningen av barnens svar. I vissa situationer utestängs barnen från ömsesidig påverkan i 

processen. Ann- Christin anser att när beslut ska fattas om möjliga asylskäl är det av stor vikt 

att få så korrekt information som möjligt och menar därmed att intervjuformen kan avgöra 

ödet för ensamkommande flyktingbarn. Hon uppger vidare att tidigare forskning inom 

området visar att öppna frågor ger bättre och mer informativa svar och ökar dessutom 

sannolikheten för att de refereras korrekt (Cederborg, 2010).   

 

En annan omfattande undersökning om ensamkommande barns livsvillkor och erfarenheter 

har studerats av Marie Hessle (2009). Studien avser att uppfölja dessa barns livsvillkor och 

erfarenheter över tid och rör sig därför om en tioårsuppföljning av de ensamkommande 

barnen till vuxen ålder. När barnen anlände till Sverige under åren 1996-1997 genomfördes 

100 hälsointervjuer som sedan publicerades i en rapport (Hessle, 2001) och dessa 

hälsoformulär står till grund för ett av de tre materialen i undersökningen. Det andra 

materialet består utav en registerstudie som genomfördes tio år senare. Av de 100 barnen hade 

68 unga vuxna fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och materialet som är kvantitativt 

ska försöka utforska de unga vuxnas livsvillkor tio år efter ankomsten till Sverige. Det tredje 
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materialet som är kvalitativ i sin karaktär utgörs av intervjuer av 20 informanter som genom 

ett strategiskt val tagits ut från de 68 unga vuxna. Intervjuerna ska bygga vidare på resultaten 

från den kvantitativa delen och fördjupa samt komplettera med frågor om socialt nätverk, 

möten, livsvillkor och särskilda utmaningar. Intervjuerna svarade på ämnen kring livsvillkor i 

hemlandet, villkor under flykten, villkor under asyltiden i Sverige, livsvillkoren efter att ha 

fått permanent uppehållstillstånd i Sverige samt tankar om framtiden. Studien dominerades av 

barn från Irak, Somalia och Afghanistan varav majoriteten var mellan 13 och 16 år. 

Resultaten visade att barnens tillstånd vid ankomsten var uppenbart oroande med en hög 

frekvens av olika psykiska symtom och där över hälften var i behov av olika stöd- och 

behandlingsinsatser. Under den ovissa asylperioden är det i synnerhet väntetid, 

boendeförhållanden samt professionella stödinsatser som avgör huruvida problembelastat 

respektive underlättande situationen är för de unga. Skolan visar sig ha stor betydelse i 

vardagen som även fungerar som en struktur. Vidare lyckas Hessle identifiera tre viktiga 

vändpunkter som betydande för barnens etablering i Sverige, vilka är svensk medborgarskap, 

sysselsättning i form av studie eller arbete samt huruvida de valt att etablera egen familj i 

Sverige. Studiens huvudresultat visar att ensamkommande flyktingbarn som stannat i Sverige 

och fått permanent uppehållstillstånd har tio år efter ankomsten lyckats etablera en förmånlig 

situation. En sådan gynnsam etablering har troligen ett samband med hur väl de unga lyckats 

knutit kontakt med sina familjer eller eventuellt skapat egna familjer (a.a.).  
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3. Metod 
I detta kapitel redogör jag för valet av en kvalitativ ansats, urval och avgränsningar, 

tillvägagångssätt, etiska överväganden, genomförandet av intervjuer, bearbetning och analys 

av intervjuer samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I min studie har jag valt att 

benämna mina intervjupersoner som informanter eftersom de både kan beskriva sina 

situationer samt ge mig en god uppfattning kring deras upplevelser. 

 

3.1 Forskningsmetod  
Denna studie har genomförts utifrån en hermeneutisk, kvalitativ ansats. Kvalitativa intervjuer 

beskrivs av Kvale (1997) som en unikt känslig och kraftfull metod i syfte att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Informanterna kan 

genom intervjun förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord (a.a. 

s.70). Med hjälp av en kvalitativ metod i studien har jag försökt få förståelse för 

informanternas subjektiva upplevelse av deras verklighet (Backman, 1998). Empiriska studier 

kan generellt sätt läggas upp metodologisk på två olika sätt. Det kan inledningsvis utgå från 

teoretiska begrepp som sedan appliceras på empirin, mer känd som deduktiv metod. Det andra 

tillvägagångssättet är en induktiv metod vilket innebär att man utifrån empirin genererar 

begrepp. Jag har använt mig av ett induktivt förhållningssätt i tolkningen av det empiriska 

materialet och sedan dragit slutsatser på grundval av det (Backman, 1998; Neuman, 2006; 

Thurén, 2004). Mitt intresse ligger i att den kvalitativa forskningen ökar en djupare förståelse 

för hur de ensamkommande flyktingbarnen upplever och tolkar sin verklighet (Backman, 

1998). 

 

3.2 Tillvägagångssätt  
Jag har inlett denna studie genom att ta kontakt med ett transitboende för ensamkommande 

flyktingbarn som jag hittat på nätet. Via telefonsamtal har jag bokat en tid med enhetschefen 

på boendet som vidare under ett personligt möte hänvisade mig till sex andra ankomstboenden 

för ensamkommande flyktingbarn. Enhetschefen på transitboendet ansåg att det skulle vara 

mer relevant att intervjua barn som har varit i Sverige under en relativt lång period och på så 

sätt sett mer av samhället. Det skulle dessutom garantera att barnen behärskade det svenska 

språket och därför hade mer ord till uttryck. De barn som jag fick kontakt med hade dessvärre 

redan medverkat i intervjuer gällande den aktuella diskussionen om kommunernas 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Följaktligen tog det längre tid än väntat att få 
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tag på informanter. Genom telefonkontakt med boenden för ensamkommande flyktingbarn 

fick jag emellertid komma i kontakt med en person som tidigare bott i ett av de boendena som 

därpå hänvisade mig till de andra intervjupersonerna. Innan undersökningen påbörjades 

informerade jag alla inblandade om studien för att försäkra mig om att de har förstått 

undersökningens innebörd. Intervjupersonerna fick själva välja den plats där intervjun ägde 

rum. På detta sätt fick de möjlighet att välja en plats där de känner sig trygga, något som även 

förstärker reliabiliteten. Samtliga intervjuer har således genomförts utifrån deras önskemål 

och på platser nära deras bostadsområde samt anpassat efter deras arbetstid. Intervjuerna 

spelades in på en mini MP3- spelare och komplettares även med skriftliga anteckningar. De 

inspelade intervjuerna har jag sedan transkribera och det nedskrivna materialet som inte 

behövdes till redovisningen av resultatet har jag efter studiens avslut förstört (Kvale, 1997, 

s.147- 160). Mitt analysarbete av intervjumaterialet har utförts genom att noggrant lyssna på 

inspelade intervjuer för att därmed fånga upp delar i mitt material som jag ansett vara 

användbar och relevant för min studie (a.a. s.174). I undersökningen har jag utgått ifrån en 

halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor (Se bilaga 1). En halvstrukturerad intervju 

innebär att informanterna får möjlighet och utrymme att kunna utveckla sina svar, vilket 

bidrar till förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd (a.a). Jag har redogjort de 

citat som jag fann mest relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar. Under intervjuerna 

har jag under två tillfällen använt mig av ett annat språk än det svenska språket eftersom 

barnen har haft begränsade språkkunskaper. Samtliga intervjuer har tagit omkring en timme 

samt genomförts under vecka 14-15 i april 2010. 

 

3.3 Urval och avgränsningar  
Min målgrupp i denna studie är bestämd utifrån studiens syfte. Jag ville i min studie intervjua 

barn som har kommit ensamma, utan någon förälder, till Sverige och genomgått 

asylprocessen och som är bosatt i Stockholm. Studien inkluderar intervjuer med fem pojkar, 

varav fyra har fått uppehållstillstånd och har asylsökandeprocessen bakom sig. En av pojkarna 

väntar fortfarande på uppehållstillstånd. Samtliga informanter är vid studiens genomförande 

mellan 19-25 år och under 18 år när de först kom till Sverige. Trots att de är ”vuxna” i formell 

mening nu, kom de till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. I min studie är tyvärr inte 

båda könen representerade, vilket är något jag egentligen eftersträvade i starten av studien. Då 

ämnet är så pass brett har jag valt att koncentrerat mig på dessa barns ”upplevelser” i sin nya 

situation, dvs. situationen som ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Jag har länge velat 
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studera situationen för utsatta barn, dock utan att ha en klar uppfattning om vilket område 

arbetet skall omfatta. Intresset för att ta reda på just dessa barns ”upplevelser” av deras 

situation har väckts under den aktuella diskussionen som förts i media om kommunernas 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn i slutet av åren 2009.  

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   
Validitet handlar om att i vilken utsträckning man lyckats undersöka det man har för avsikt att 

undersöka (Thurén, 2004). I denna studie har jag försökt uppnå validitet genom att ta reda på 

barnens upplevelser av sin situation. Jag anser att det urval jag har gjort av informanter ger en 

hög validitet då samtliga av de intervjuade har upplevt det som jag hade för avsikt att 

undersöka. För att uppnå hög validitet bör man även i studiens olika stadier göra 

kvalitetskontroller (a.a.). Detta för att kontrollera att jag som forskare undersöker det jag vill 

undersöka, något jag ständigt haft i åtanke genom att i studiens olika stadier göra 

återkopplingar till syftet och frågeställningarna.  

Reliabiliteten handlar om att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett riktig och 

tillförlitligt sätt (Thurén, 2004). Jag har försökt att hålla frågorna så öppna som möjligt för att 

inte styra intervjupersonerna in på händelser som kan vara alltför känsliga att svara på. Jag har 

använt mig av en och samma intervjumall vid alla intervjuer. För att höja reliabiliteten har jag 

dessutom använt mig av en MP3-spelare och antecknat viktiga meningar under intervjuerna. 

Tillförlitlighet i en studie bygger därförutom på att man som läsare vet hur studien utförts 

(Thurén, 2007). I och med att jag redan från start haft en klar uppfattning om hur studien ska 

genomföras har jag tydligt kunnat redogöra det för läsarna. Jag är dock medveten om att det i 

verkligheten blir svårt att genomdriva till den validitet och reliabiliteten man eftersträvar. 

Neuman (2006) betonar att perfekt validitet och reliabilitet i princip är omöjligt att uppnå. 

Generalisering innebär att man utifrån en studies resultat kan ge en klar bild av vad som 

kommer att hända i en liknande situation med liknande personer (Kvale, 1997 ). Jag har valt 

att inte göra anspråk på generalisering då min studie bygger på ett begränsat antal intervjuer. 

Trots det anser jag ha åstadkommit en klar bild av barnens upplevelser samt av deras 

uppfattningar om sina framtidsutsikter.  
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3.5 Litteratursökning  
För att samla på förkunskaper och få en helhetssyn över situationen för ensamkommande 

flyktingbarn började jag läsa in mig på området. Jag började med att bekanta mig med ämnet 

genom att börja läsa andra C-uppsatser som var relaterat till mitt ämne. Då har jag använt mig 

av sökmotorer på internet. Utifrån denna process lyckades jag dessutom finna relevant 

litteratur och vetenskapliga artiklar. I sökandet efter litteratur och tidigare forskning 

undersökte jag ett antal olika databaser bland annat, LIBRIS, DIVA, SOFI , SCB  samt Ersta 

Sköndals bibliotek och Stockholms stadsbibliotek. De sökord som jag framför allt har använt 

mig av var ensamkommande flyktingbarn, flyktingbarn, coping och flyktingar. 
Socialstyrelsen, Migrationsverket, Räddabarnen och barnombudsmannens hemsidor har varit 

mycket användbara för mig i sökandet efter information om ensamkommande flyktingbarn i 

Sverige. 

3.6 Databearbetning och Analysmetod 
Genom att upprepade gånger läsa igenom utvalda delar av materialet bearbetades detta 

noggrant, vilket gav en ökad förståelse för innehållet. För att finna en röd tråd och fakta som 

var relevant för studiens syfte markerade jag viktiga och återkommande delar av texten i 

materialen. Efter denna bearbetning framkom tydliga rubriker på ensamkommande barns 

situation i Sverige. Jag har valt meningskoncentrering som analysmetod för att klargöra 

informanternas svar på mina frågor. Med meningskoncentration menas att de meningar som 

intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist (Kvale, 1997). När jag läste igenom 

intervjumaterialet fick jag en helhetsbild av intervjuresultaten. Sedan delade jag upp empirin i 

meningsenheter. På så sätt bryter man ner det antecknade materialet från intervjuerna till 

mindre koncisa formuleringar. Därigenom kom den väsentliga informationen fram som 

uttrycktes i intervjuerna och tydliga teman växte fram utifrån intervjupersonernas svar. Vidare 

har jag utifrån varje kategoriserat temaområde analyserat materialet igen (a.a.). Slutligen 

meningstolkade jag det kategoriserade materialet, vilket innebär att tolkade materialet utifrån 

empirin, teorin samt tidigare forskning. 

 

3.7 Etiska överväganden  
Under forskningsprocessen i min studie har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets 

rekommendation om att beakta fyra etiska principer – informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att beakta 

informationskravet har jag informerat mina intervjupersoner både skriftligt i form av ett 
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informationsbrev (bilaga 2) och muntligt inför varje intervju kring uppsatsens syfte, 

intervjupersonens roll samt att deltagandet i studien är frivilligt. Jag har beaktat 

samtyckekravet genom att jag vid intervjun fått informanternas skriftliga samtycke till att 

medverka i studien. De fick möjlighet att ställa frågor kring studien via telefonsamtal innan de 

skrev på samtyckeavtalet. Jag har beaktat konfidentialitetskravet genom att jag har informerat 

om att det samlade materialet bara gäller för denna studie och inte kommer att användas i 

något annat syfte. Anteckningar och bandinspelningar kommer att förstöras efter studiens 

godkännande. Vidare har jag informerat mina informanter om att personerna som har deltagit 

i min studie har fått anonymitet och materialet har förvarats så att endast jag har tillgång till 

det. Deltagarna är avidentifierade i studien samt har försäkrats om att jag har tystnadsplikt 

gällande vilka som ställt upp för min studie. För att skydda informanterna i min studie 

benämns de med fingerade namn och uppgifter som kan identifiera personen har tagits bort. 

Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till genom att jag har försäkrat mina informanter om att 

materialet som kommer fram i studien endast kommer att användas i denna studie och att det 

bara är jag som utför studien som kommer att ha tillgång till detta material men att den 

slutliga uppsatsen kommer att publiceras offentligt (Vetenskapsrådet, 2002; Neuman 2006).     
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4. Teoretisk utgångspunkt  
I denna del av uppsatsen redogör jag för relevant teori, nämligen Copingteorin.   

 

4.1 Copingteori  
Förmågan att leva med osäkerhet, ovisshet och oro utan att förtvivla brukar kallas 

copingförmåga. Coping på svenska kallas bemästringsförmåga. Ordet Cope betyder klara av. 

Alla krafter eller ansträngningar som en människa tar i anspråk för att klara av, tolerera eller 

minska yttre och inre krav samt hantera de konflikter som kan uppstå mellan yttre och inre 

krav omfattas av begreppet coping (Brattberg, 2008, s.9). Lazarus och Folkman hävdar i 

boken ”Att hantera det ohanterbara” definierar coping som kognitiva, tankemässiga, och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som överstiger individens 

förmåga (a.a.). Inom forskningsämnet brukar man skilja mellan aktiv coping och passiv 

coping. Med aktiv coping menas ett flexibelt, ändamålsenlighet, verklighetsanpassat och 

framåtriktat beteende. Aktiv coping ses som konstruktivt, problemlösande och positivt 

tänkande. Passiv coping å andra sidan är ofta destruktiv, undervikande och katastroftänkande. 

Brattberg (2008) beskriver coping som strategier och tanke- och beteendemönster för 

stresshantering (a.a. s.36). Hon ser coping som förmågan att hantera psykologisk stress och 

menar att det är copingförmågan som avgör hur pass funktionshindrande en traumatisk 

händelse blir för en person. De personer som har god copingförmåga kan bemästra situationen 

så som den är menar hon. Med coping menas själva agerandet för att bemästra en hetsande 

situation. Coping avgör om en påfrestande händelse kommer att leda till ångest, depression 

och/eller psykosomatiska symtom, eller till mänsklig tillväxt och mognad. Coping sker både 

genom att man påverkar, förändrar eller anpassar omgivningens yttre stress och även sitt eget 

sätt att tolka och reagera på det som har hänt eller händer, det vill säga den inre stressen (a.a.). 

Copingprocessen syfte är att minska den fysiska, emotionella och psykologiska stressen i 

samband med påfrestande livshändelser eller dagliga irritationsmoment (a.a. s.33). En lyckad 

copingprocess ökar individens självtillit, vilket i sin tur ökar hennes förmåga att motstå, eller 

lösa framtida kriser. 
 

4.2 Copingförmåga 
En människas copingförmåga grundläggs i barndomen. Människor skaffar sig under 

uppväxten, och även senare i livet, en verktygslåda med verktyg för alla tänkbara situationer. 

Förmågan att bemästra kriser, att återskapa ny stabilitet och att mogna som människa finns 
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inneboende hos de flesta individer. Copingförmågan gör att människans möjligheter 

återvänder efter en påfrestande livshändelse. Människor med en effektiv copingförmåga har 

en positiv attityd till sig själva. De upplever sig värdefulla och fungerande, även om sakar och 

ting är på tok. De har också positiva attityder mot omgivningen och en optimistisk livssyn. 

Men det kanske viktigaste är att de har en aktiv problemlösningsförmåga (Brattberg, 2008, 

s.38 ). Människor med dålig copingförmåga upplever ofta känslan av att inte duga. Om 

Copingresurser är otillräckliga kan en krissituation leda till psykologiska problem och ett 

ändlöst lidande. Copingförmågan försämras dessutom av stress, likaså ökar även stressen utav 

en dålig copingförmåga. Med stress menas en icke-kontrollbar, oftast oförutsägbar och 

negativt laddad erfarenhet som startas av yttre och inre faktorer (a.a. s.36). Hur man tänker 

har betydelse för hur man mår, det vill säga att man själv sätter gränsen för sin egen förmåga.  

 

4.3 Copingresurser 
Copingresurser handlar om personlighetsfaktorer såsom självtillit, självkänsla, känsla av 

sammanhang, energi, personlig kontroll, förmåga att se hopp, problemlösningsförmåga och 

förmåga att hantera relationer (a.a. s.39). Brattberg anser att de flesta människor vid 

påfrestande händelser inte är hjälplösa. Hon menar att de har ett orienteringssystem, 

referenssystem, med vilket de ser på, bedömer och hanterar olika händelser och med vilket de 

tar sig igenom svårigheter. Den som har god copingförmåga kan översätta detta 

orienteringssystem i konkreta metoder lämpliga för att hantera uppkomna svårigheter menar 

hon. Tidigare erfarenhet av en liknande händelse ses som en resurs i copingprocessen. Därför 

kan åldern ha betydelse för hur man hanterar svårigheter (a.a.). En optimistisk syn på 

svårigheter ses dessutom som en tillgång för hur man ser på svårigheter. Pessimisten 

definierar svårigheter som bestående. Pessimism, känslor av hopplöshet, ångest och låg 

självkänsla försämrar copingförmåga.  

 

4.5 Copingstrategi 
En copingstrategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt som ofta omfattas av flera 

copingmetoder. De åtgärder som en person vidtar för att hantera en svår situation kan 

benämnas som copingstrategier. Den syftar till att förändra själva situationen eller förändra 

uppfattningen om situationen genom att förneka, avskärmas sig, tänka om, eller att kontrollera 

stressande känslor (Brattberg, 2008, s.41). Det finns inga copingstrategier som kan fungera i 

alla situationer. En copingstrategi kan vara bra på kort sikt, medan den kan vara förödande på 
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lång sikt. Människor behöver använda sig av en mängd olika copingstrategier i olika 

kombinationer. Brattberg talar om tre olika copingstrategier: problemfokuserad, 

känslofokuserad, undvikandestrategier (a.a.). Med problemfokuserad menar hon de strategier 

som är uppgiftsorienterad och fokuserad på yttre problem. Känslofokuserad handlar om att ta 

hand om de egna känslorna, det vill säga inre problem. Vidare med undvikandestrategier 

menar hon de strategier som är konkreta och målinriktade. De inkluderar strategier för att 

samla information, fatta beslut, planera och lösa problem. Syftet är att lösa problem som 

hindrar individen från att nå sina mål och om det inte finns någon lösning på problemet 

koncentrerar man sig på att hantera de känslor som skapas av situationen. Att lära sig att 

acceptera situationen och att omvärdera den ingår i detta. Att undvika svårigheterna, att 

förneka svårigheterna, att möta svårigheterna, att ta kontroll över sig själv, att söka socialt 

stöd, att ta ansvar, att tolka situationen positivt, att acceptera situationen och gå vidare i livet 

räknas som några olika copingstrategier (a.a.). En människa som står inför en utmaning 

engagerar betydligt fler copingstrategier, till exempel problemlösning, positivt tänkande, 

rationellt handlande, uthållighet och humor, jämfört med när hon står inför att hantera 

förluster eller hot.  
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5. Resultat 
Innan jag redovisar resultatet av min empiri börjar jag med en presentation av informanterna i 

min studie. Jag har gett mina informanter fingerande namn för att skydda deras identitet.  

Därefter följer en tematisk genomgång som är baserat på intervjuerna.  Resultatet presenterar 

barnens upplevelser av hemlandet, flykten, mottagandet i Sverige och barnens syn på 

framtiden.  

 

5.1 Presentation av informanterna  
Arian är 21 år gammal och kom ensam till Sverige när han var 17 år gammal. Han kommer 

från en liten stad i Kurdistan. Arian har gått skolan i åtta år i sitt land. Han bor i farbroderns 

hyreslägenhet med andrahandskontrakt och arbetar inom restaurangbranschen.  

Alan är 19 år gammal och var 16 år gammal vid ankomsten till Sverige. Han kommer från 

samma stad som Arian. De har blivit vänner här i Stockholm och bor tillsammans nu. Alan 

har aldrig gått i skolan i sitt land. Han arbetar på en verkstad och väntar på permanent 

uppehållstillstånd. 

Nima är 21 år gammal, vid ankomsten till Sverige var han 13 år gammal. Han kom till 

Sverige med sin lillebror som var 11 år. Nima kommer från en stor stad i Afghanistan. Han 

bor med sina föräldrar och tre syskon, går sista året på gymnasier och arbetar vid sidan av 

skolan på en bar i Stockholm.  

Poya är 19 år gammal, vid ankomsten till Sverige var han 11 år gammal. Han kommer från 

Afghanistan och är lillebror till Nima. Poya bor med sina föräldrar och tre syskon, går sista 

året på gymnasiet och arbetar samtidigt på en restaurang i Stockholm. 

Rahman är 25 år gammal, vid ankomsten till Sverige var han sex år gammal. Han kommer 

från en kuststad i Somalia och kom med sin storebror till Sverige. Rahman bor med sin bror 

och arbetar med ungdomar. 

 

5.2 Hemlandet   
Arian kommer från en liten kurdisk stad i norr delen av Irak. Arian berättar om den ohållbara 

situation som råder i staden på grund av självmordsattacker och kidnappningar i vardagen och 

den otrygghet och osäkerhet som utmärker förhållandena i hans hemstad. Han berättar att 

hans pappa hade bra ekonomi varför även risken att bli kidnappad var stor. Kidnapparna och 

självmordsbombarna har gjort det svårt för befolkningen att leva ett normalt liv i hans 
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hemstad. Arian berättar att man skriver klart sitt testamente inför familjen, varje gång man ger 

sig iväg ut eftersom det aldrig finns någon garanti att man kommer komma hem igen.  

 

Arian hade många släktingar i Sverige och under deras semesterbesök hade hans intresse för 

att flytta till Sverige väckts. 

 
”De var annorlunda jämfört med mig, de pratade på något annat sätt, jag ville vara som dem. Jag drömde hela 

tiden mina drömmar om Sverige. Under Saddams tid hade vi, kurder, en mycket svår situation. När Saddam föll 

firade vi detta med stor glädje och då kände vi oss fria. Vi trodde att vi hade vunnit över svårigheterna men 

istället blev situationen värre och värre för varje dag. Självmordsbombare gjorde att ingen fick smaka på 

friheten. Situationen i min hemstad uppmuntrade mig att ta stegen till den stora drömmen om Sverige. Jag 

berättade för mina föräldrar om mina funderingar om flykten till Sverige och fick inför resan all stöd som jag 

behövde. Min pappa hade inte svårt att finansiera min resa”.   

 

Alan kommer från samma stad som Arian. När hans kusin dog i en självmordsattack i 

närheten av Alans bil blev hans liv aldrig detsamma. Hans moster och hennes familj gjorde 

det svårt för Alan att gå vidare i livet eftersom han betraktades som orsaken till deras sons död 

då det var han som kom och hämtade sin kusin då han gick bort.  

 

”De hade inte orkat se mig sedan deras son dog i bombdåden. Situationen gjorde att jag bestämde mig för att 

flytta därifrån, det fanns inte plats för mig där. Men jag visste inte var och hur? Jag delade mina tankar med mina 

föräldrar och de hade inget emot det. Det var självklart att de skulle hjälpa mig med resan. Jag var deras älskade 

barn och det var viktigt att jag mådde bra”.  

 

På frågan om hans minnen av hemlandet berättar Alan om den osäkerheten som rör sig i 

staden. Han förklarar hur terroristerna styr människornas vardag utan att någon känner till 

vilka de är och varifrån de kommer. 

 
 ”Ingen vet vilka de är.  Man vet inte vem man skall ta kontakt med när det händer en olycka. Det har tidigare 

hänt att folk begärt hjälp av polismannen som sedan visade sig vara just den terroristen. Det finns inget att göra 

där. Dagarna skiljer sig inte mycket från varandra.  Medborgarrättigheter och barnkonventioner har ingen 

betydelse där”. 
 

Nima har goda minnen från barndomen i Afghanistan. Han kommer från en familj med god 

ekonomi. Hans pappa har arbetat som general och hans morfar hade den största 
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maktpositionen i stadsförvaltningen. Han hade fått en bra uppväxt tills kriget mellan talibaner 

och den styrande makten påbörjades.  

 
”Vi hade allt som ett barn behöver. Vi hade det bra. När jag tänker tillbaka så är det bara goda minnen av 

barndomen”. 

 

Nima beskriver sin känsla för Afghanistan. 
 

”Mitt land är Afghanistan och det landet betyder allt för mig. Jag känner mig inte trygg tills jag får skaffa mig 

den kunskap och kompetens som behövs för att kunna hjälpa landet att komma ur av den förlamade situationen 

som landet befinner sig i. Min familj kanske är en av de som har gjort landet som det är, men jag vill påverka 

landets situation på annat sätt, jag vill ändra på det som pågår där”.   

 

Poya som är Nimas bror är andra barnet i familjen. Han har goda minen av barndomsleken på 

afghansk mark tills kriget påbörjades. Då är istället minnen av bombningar, döda kroppar och 

rädslan de starkaste minnena av allt.  När han går tillbaks till den tiden kommer han bara ihåg 

rädsla och inte något annat. 

 
”Jag var bara rädd. När jag tänker på Afghanistan känns det som en dröm som håller på att försvinna. Jag har 

varit på besök i Afghanistan, staden, gatan som jag kommer ifrån. Jag kände inte igen någonting. Allt hade 

förändrats”. 

 

Rahman berättar att han har växt upp i en trevlig miljö under sin barndom. Allt var bra tills en 

dag då deras mamma försvann. Rahman var då sex år och hans storebror sju år gammal och 

de hade en kusin som bodde hemma hos dem. När Rahman föddes bodde kusinen redan hos 

familjen då hennes mamma tidigt i livet dog av en okänd sjukdom. Kusinen betraktades därför 

som barnens storasyster. Efter mammans försvinnande tog deras mormor hand om barnen tills 

morbrorn kom till Somalia och tog med sig barnen till Sverige. Några månader senare anlände 

även kusinen till Sverige och sju år senare återförenades även mamman med sina barn. Även 

om Rahman tycker sig ha haft en trevlig barndom har han ändå inga tydliga minnen från sina 

år i Somalia.   

 

”Jag har förträngt mig mycket, därför har jag inga klara minnen under min vardag av den tiden. Men när jag är i 

Somalia då kommer vissa minnen tillbaka”. 
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Hemlandet kännetecknas av misär för Rahman. Allt handlar om makt. De som krigar är ute 

efter makt menar han och hans funderingar om Somalia handlar bara om sorg. 

 
”Hemlandet betyder misär för mig. Med Somalia tänker jag bara på sorg”. 

 

5.4 Mottagandet 
Första tiden i Sverige tillbringade Arian hos sin moster. Efter åtta månaders asylprocess fick 

Arian uppehållstillstånd. Han beskriver den första tiden som mycket svårare än han hade 

förväntat sig. Han blev besviken från början av ankomsten till Sverige och kände sig 

övergiven i kontakten med myndighetspersonerna. Boendet var det viktigaste av allt för 

Arian, men han fick aldrig det han önskade. Efter en månads vistelse hos mostern begärde han 

hjälp för sitt boende. Hans hemplacering hos en svensk familj höll bara i en månad och han 

upplevde sig inte som en medlem i familjen. Hans hotellhemsplacering gjorde honom ännu 

otryggare då han var rädd för de vuxna alkoholisterna som bodde i hotellhemmet.  Han 

pendlade hela tiden mellan släkt, vänner och kommunens boendeinsatser. 

 
”Under ett år flyttade jag 12 gånger till olika ställen. Det hände att jag var tvungen att ringa mina vänner mitt i 

natten och fråga om det fanns möjlighet att bo hos dem några kvällar”.  

  
Han beskriver varje moment av de första dagarna som så viktiga för att fatta snabba beslut, 

vilket ha hade mycket svårt med. Saknaden av en vuxen som hade möjlighet att vara till 

hands, stödja och hjälpa honom i vardagen var stor. På socialtjänsten fick han höra att han 

kunde klara sig själv. 

 
”För varje kontakt med myndighetspersoner behövde jag en ledsagare som aldrig fanns. Ingen av mina nära 

släktingar hade tid att följa mig till de viktiga mötena. Min mosters man, min godeman, hade inte den tiden jag 

behövde för mina ärenden”. 

  

Arian beskriver språksvårigheter som den största orsaken till att han aldrig fick förmedla sina 

behov till sina handläggare.  

 
”Tolk fanns inte alltid till hands. Handläggaren hade inte lätt att förstå mig. Hälften av det jag ville uttrycka kom 

inte till uttryck på grund av språksvårigheter”. 

 
Arian uppskattar lärarnas stöd och hjälp i skolan. Genom att komma med information om 

samhällets lagar, regler, normer och kulturskillnader har de varit till stort stöd.   
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Alans bild av Sverige är präglad av respekt och glädje. Han betonar att han hade fått ett gott 

bemötande i olika situationer med både myndighetspersoner och privata personer.  

 
”Jag har blivit bemött som jag har önskat i alla situationer från första dagen jag kom till Sverige. Alla har varit 

vänliga mot mig. Jag har inga svarta minnen av Sverige. Varje timme har varit värdefull för mig. Jag har lärt mig 

av varje stund. Jag har aldrig gått i skolan i mitt land men nu känns det som att jag har gått högskoleutbildning, 

så mycket har jag lärt mig. I skolan kunde jag inte kommunicera med mina svenska klasskamrater när de kom 

och satte sig bredvid mig. Vi kunde inte prata men det kändes bra ändå. Jag har haft sömnsvårigheter sedan 

flykten och på grund av detta har jag fått gå till psykologer och haft många samtal. Jag har fått stöd och hjälp för 

att kunna sova. Under samtalen har jag fått information om hur jag skall göra för att kunna sova bättre”.  

 
 

Tiden i Sverige för Nima präglas av en väntan på att få träffa sina föräldrar igen och de andra 

två syskonen. Morbror uppmuntrade barnen att inte begära att få återförenas med föräldrarna 

just då. Tre år efter barnens ankomst i Sverige lämnar barnen ansökan till Migrationsverket 

och det blir avslag. Nimas vardag de första dagarna i Sverige uppfylls av längtan efter sina 

föräldrar och därefter kampen för att få föräldrarna till Sverige. Morbror står vid Nimas sida 

och får tag i kompetenta advokater för att hjälpa barnen i den långa processen. Socialtjänsten, 

barnens skola, kuratorn på barnens skola och barnens psykolog hjälper barnen från olika håll 

för att återförenas med sina föräldrar. Nima beskriver sin tid i Sverige som följande; 

 
”Med tanke på att vi redan hade uppehållstillstånd när vi kom till Sverige hade allt ordnat sig för mig och min 

bror. Men varje dag bestämde jag mig för att åka hem till mina föräldrar. De underbara människor som skulle 

hjälpa mig kunde inte ge mig det jag ville. Jag ville ha min familj tillbaka”. 

 

Nima beskriver den tiden som fylld av tvivel. Han hade svårt att koncentrera sig på 

skolarbetet, längtan efter sin familj var den starkaste känslan inuti honom. 
 

”Min morbror gjorde allt för att jag skulle må bra, men han kunde ändå inte hjälpa mig med det som jag 

behövde”.  

 

Nima är besviken på Migrationsverkets behandling med alla förhör som han fick gå igenom 

och det DNA test som han tvingades att göra för att bevisa att de som han ville återförenas 

med verkligen var hans biologiska föräldrar. Alla stödinsatser från de olika myndigheterna var 

otillräckliga för att få hjälpa barnen att förenas med sina föräldrar.  
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”Jag har aldrig känt mig helt trygg här i Sverige. Hur kan man som barn känna sig trygg när man får avslag varje 

gång man begär en ansökan till Migrationsverket? Hur kan jag känna mig trygg om jag behöver gå på olika 

ställen 10 gånger per månad för att få mina behov tillgodosedda? Man tappar lusten för allt”. 

 

Efter en lång tid efter separationen mellan mor och barn fick mamman uppehållstillstånd och 

flyttade till Sverige och barnen som då var 17 och 19 år. Pappan och ett syskon till barnen fick 

vara kvar i Afghanistan och två år senare fick också de återförenas med familjen. Nima 

beskriver situationen såhär; 

 
”Nu kan jag koncentrera mig på skolan, vi alla är hemma tillsammans nu”.  

 

Poya flög med sin storebror till Sverige. Han var glad att han skulle lämna Pakistan för 

Sverige och har bara goda minnen av Sverige. 

 
”Precis när jag var i Sverige kom all glädje tillbaks igen. Jag hade inte så bra minnen av min morbror från 

tidigare men jag var glad att jag fick bo hos honom och hans familj. Att få träffa mina morföräldrar igen var 

skönt”. 

 

Han berättar om de stunder som hans föräldrar ringde dem och att han då fick en obehaglig 

känsla och inte alls ville prata i telefon med dem. 

 
”Jag kände mig konstig när jag pratade med dem i telefon, då ville jag inte längre prata med dem. Telefonsamtal 

kan inte kompensera för att inte träffas och umgås. Längtan efter min Mamma var stor men min mors släkt fanns 

ju här och det var bra”. 

  

Poya beskriver sin upplevelse av mottagandet i Sveriges som bra och med en känsla av 

värdighet och respekt. Han kände sig trygg vid alla möten med myndighetspersoner och har 

stort förtroende för dem. 

 
”Vid alla möten i det svenska landet har jag känt mig respekterad. Här kommer barns röster fram. Man 

respekterar barnen. Jag bemöts på ett bra sätt och jag fick deras förtroende. Det kändes tryggt att höra deras ord”. 

 

Vid ankomsten i Sverige fick Rahman och hans storebror bo hos sin morbror. Snart 

återförenades barnen med sin kusin som fick rollen av en mamma. Morbror hade ingen tillsyn 

till barnen och levde sitt eget liv. Han kom ofta hem till barnen sent på kvällarna med sina 

flickvänner som ofta byttes ut. Istället blev det kusinen som hela tiden ställde upp för barnen 
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samtidigt som hon själv kämpade med migrationsprocessen i det nya landet. Hon lämnade 

barnen på skolan, hämtade dem, samtidigt som hon själv gick till skolan och arbetade. 

Barnens vårdnadshavare, morbrodern, hamnade i fängelse ett tag och sedan återvände han till 

Somalia. Rahman och hans bror bodde med sin kusin ensamma i morbroderns lägenhet i en 

förort till Stockholm. Rahman berättar om den första tiden i Sverige. Han placeras med några 

barn och sin bror i en språkkurs och han var det enda som snabbt gick direkt till 6 årsgruppen 

i vanlig skola. Han hade inte svårt att lära sig men blev retad av andra i klassen då han hade 

svårt att vara still och då han var mycket pratsam. 

 
”Jag hade lätt att lära mig, men jag hade svårt att vara still och koncentrera mig på lektionen. Jag pratade hela 

tiden, tjafsade, bråkade med alla och slog andra i klassen ”. 

 
Rahman berättar om tiden i skolan; 

 
”Alla upplevde mig som jobbig och bråkig och ingen hade lätt att hantera mitt beteende. Jag ställde hela tiden till 

problem för de andra och då fick jag sitta i rektorns rum på dagarna. Där kastade jag grejer överallt, rektorn 

jobbade och jag ställde till men ännu mer problem. Efter en kort tid blev hon sjukskriven på grund av mig”. 

 

Vid 9 års ålder omhändertog socialtjänsten honom och hans storebror till en institution med 

äldre killar i 15 – 17 ålder. Efter några månader ansökte kusinen med hjälp av en annan 

morbror om att bli vårdnadshavare till barnen och tog med dem hem. 

  
”Jag kommer aldrig glömma den dagen när socialtjänsten kom och förde oss hemifrån från min syster. Jag 

hatade socialtjänstemän, jag var deras kalenderperson, jag fanns i deras almanacka. De skulle träffa mig och det 

gjorde dem. Inget mer. De brydde inte sig mer om mig. De aldrig frågat mig vad jag ville och hur jag tänkte. Jag 

träffade aldrig någon som brydde sig om mig där på socialtjänsten”. 

 
Rahman berättar vidare om den jobbiga tiden i skolan och om en enda person som tog honom 

på allvar och som tog hänsyn till vad Rahman var intresserad av.  
 

”Min fotbollstränare på skolan var den enda som brydde sig om mig och gjorde vad jag ville göra. Vi spelade 

fotboll tillsammans när han upplevde att jag hade det jobbigt. Han tog ofta mig hem till sig själv”. 

 

När Rahman började på gymnasium var det jobbigt för personalen att ta hand om honom. Då 

han blev hemmasittande utan inkomster. Det kändes jobbigt för Rahman att bara sova hemma 

utan att ha något att göra. 
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”På gymnasium kastade personalen ut mig. De orkade inte med mig helt enkelt. Då hade jag inte något att göra 

om dagarna och började sälja droger för att försörja mig. Jag mådde jättedåligt. Jag visste hela tiden att det jag 

höll på med inte var min grej.  Varje dag lovade jag mig själv att jag skulle sluta. Jag ville inte fortsätta men hade 

inga andra alternativ”. 

 

Rahman berättar om sitt tidigare liv som präglas av olika förhör hos polisen, på socialtjänsten 

och på skolan hos olika lärare och skolans rektor. 
 

”Ingen brydde sig om mig och ingen försökte förstå mig”. 

 

Vändpunkten i Rahmans liv var under mötet med två killar från lunga gatan. De fångade 

Rahmans intresse och litade på honom och försökte sysselsätta honom. Detta gjorde att 

Rahman bestämde sig för att inte svika dem. En av killarna bjud Rahman hem till sig själv när 

han var på semesterresa och lämnade huset i två veckor till honom för att passa hemmet och 

göra ordning hemma.  

 
”Han gav mig ansvar och jag tog det på allvar och bestämde mig att inte svika honom”. 

 

5.5 Framtiden 
Arians syn på framtiden präglas av de svårigheter som han har mött sedan flykten till Sverige. 

Hans instabila boendesituation har påverkat hans liv i betydande grad. Han beskriver sin 

situation som mycket svår. Fortfarande fyra år efter ankomsten till Sverige har han inte fått 

hjälp med boendet. För att få ordna bra inkomster i syfte att få skaffa eget boende har han 

lämnat skolan och börjat leta arbete. Arian bor i sin farbrors lägenhet och står själv för hyran. 

Han har ett osäkert heltidsarbete inom restaurangbranschen med mycket låg lön. Under 

asylsökandeprocessen dog hans äldsta bror, som hade ett barn i tvåårs åldern, i en explosion 

nära hans arbetsplats av en självmordsbombare.  Tre av hans nära kompisar har förlorat livet i 

explosioner sedan han flyttat till Sverige. Han saknar sina föräldrar oerhört mycket. Arian 

önskar återvända till sin hemstad i syfte att återförenas med sin familj. Han har funderat länge 

på det. 

 
”Ingenting har mer värde i världen än att få vara hos sina föräldrar. Jag ringer dem och reser dit och träffar dem 

men det bli inte samma som att få leva nära dem. Jag önskar ibland att jag hade stannat under bombhoten och 

kidnappningshotet. Då hade jag ändå varit nära dem och jag hade fått se min brors kropp, varit på hans 

begravning och varit med min familj under de svåra tiderna”. 
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På frågan om hur det skulle ha varit om han hade stannat i sin hemstad svarar han bestämd: 
 
”Då hade jag inte varit vid liv nu. Vi brukade alltid vara tillsammans just den tiden bomben exploderade nära 

arbetsplatsen”. 

  
Arian har svårt att ge en klar bild av sin framtid. Allting är oklart och osäkert i hans liv i 

Sverige men han är säker på att han kommer att vara vid liv och kämpa med alla svårigheter 

han möter. I sin hemstad kan han mista sitt liv när som helst. Han har sina önskningar inför 

framtiden, trots de mörka bilder och minnena av hemstaden, flykten och 

asylsökandeprocessen.  

 
”Jag önskar få min egen lägenhet, där får jag köpa min egen säng, mitt dataspel, tv och det som jag gillar att ha i 

mitt rum. Jag har aldrig sovit tryggt sedan flykten. Min förmögenhet i dagens läge är en väska som flyttar hit och 

dit. Jag har ingen riktig plats någonstans. Det har hänt att jag inte fått gå tillbaks dit jag bott och väskan har varit 

kvar och då har jag fått den några dagar senare av någon annan. I min hemstad hade jag alltid ett rum att gå till 

och någon som kunde stödja mig. Jag önskar mig ett jobb och bättre lön än vad jag har nu. Jag vill lära mig det 

svenska språket, jag vill bli bättre på det”. 

 
Alan berättar om uppehållstillståndet som har stor betydelse för honom. Han har svårt att 

förstå varför han inte får permanent uppehållstillstånd.  Han har haft arbetstillstånd hittills 

men han riskerar utvisning till sitt land.  

 
”Jag vet inte varför jag inte får stanna i Sverige. Jag har ett arbete att gå till och klarar mig bra. Om de skickar 

hem mig vet jag inte hur jag skulle klara mig. Nu är jag en annan person som inte passar in i ett traditionellt 

samhälle. Jag har vant mig vid den svenska Kulturen och jag trivs med den. Jag skulle bli galen om de skickade 

hem mig. Där bli jag retad om jag lever som jag gör i Sverige”. 

 

Alan ser ingen framtid för sig själv i sitt land. Han anser att situationen i hans hemstad har 

förvärrats nu under många år. Han ser ingen utveckling i sitt liv om han utvisas dit. Han ser 

alla dagarna i sin hemstad som lika och har en känsla av att det inte händer någonting där. 

Barn och ungdomars fritid har ingen plats i hans hemstad. För Alan är det viktigt att han får 

klä sig hur han vill och umgås med kvinnliga kompisar vilket inte är möjligt i hans hemstad. 

Han anser att han kommer att vara lycklig i Sverige om han får stanna. Livet här i Sverige är 

det liv som han vill leva. 
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”Om jag klär mig på det sättet i min hemstad kommer de att skratta åt mig. Jag blev chockad de första dagarna i 

Sverige när jag upptäckte vänskapsrelationer mellan flickor och pojkar. Nu vet jag att vi behöver umgås med 

tjejer lika mycket som vi umgås med killar”. 

 

Nima är ledsen för det som har hänt i Afghanistan under de senaste åren i relation till kriget. 

Men han har stora planer för landets framtid. Han kommer att återvända dit men inte som en 

vanlig människa utan någon som kan hjälpa befolkningen och påverka landets utveckling 

positivt i framtiden. Flykten har gjort honom till en annan människa, han känner sig ansvarig 

för landet utveckling i framtiden. 

 
”Kriget och flykten slog bort mig. Jag är 21 år nu och fortfarande studerande. Jag skulle vara klar nu om det inte 

hade varit krig i mitt land. Jag är glad att jag har min familj hos mig just nu. Jag vill bli byggnadsingenjör. Jag 

vill återvända hem, inte som en vanlig människa utan som någon som kan hjälpa de andra som behöver mig. Det 

är jag skyldig mitt land, kanske eftersom det är min far eller farfar som orsakat landets lidande”. 

 
Poya är glad att ha fått möjligheten att komma till Sverige och använda sig av de resurser som 

finns i Sverige för hans utveckling.  Afghanistan har stor betydelse för honom, men han har 

aldrig tänkt på att återvända dit. Han vill dock gärna hjälpa befolkningen på något sätt. Han 

önskar att inget barn ska behöva uppleva det som han fick uppleva under kriget, under 

förflyttningarna mellan olika ställe vid flykten och den ensamhet han kände vid vissa tillfällen 

här i Sverige. Han trivs bra i skolan och där ser han en framtid för sig själv. Flykten har 

påverkat Poyas liv oerhört mycket. Han uppskattar livet mer nu och ger inte upp lätt under 

svårigheterna han möter. 

 
”Jag mådde dåligt ibland här i Sverige men jag har lätt att anpassa mig till svårigheterna. Jag har lätt att 

acceptera det som händer mig. Gamla tankar kommer då och då tillbaka men jag låter inte dem förlama mig, jag 

undviker dem, jag vill gå vidare. Svårigheterna som jag fick gå igenom har gjort mig ansvarfull, gett mig mod 

och jag ser en ljus för framför mig .” 
 
Rahman är tacksam för att ha fått möjligheten att vara i Sverige, han upplever sig själv vara 

svensk och har stark känsla för Sverige. 

 
”Jag har fått chansen att utbilda mig och jag är tacksam för det. Jag kommer att fortsätta med studierna i 

framtiden. Samtidigt kommer jag att hjälpa de som inte har lätt för att komma in i samhället. Jag vill att alla ska 

få uppmärksamhet, något som jag själv aldrig fick som barn”. 

  
Rahman påpekar även att han aldrig kommer att återvända till Somalia.  
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6. Analys 
Här följer redovisning och analys av mitt empiriska material, det vill säga intervjuresultatet. 

Copingteorin tillsammans med tidigare forskning och relevanta kurslitteraturer ligger till 

grund för min analys av empirimaterialet.  

 

6.1 Analys av situationen i hemlandet och flykten  
 

6.1.1 Förändringar 
Livet för informanterna i min studie har varit sammankopplad med de tre olika faserna i 

förändringsprocessen som Brattberg har redogjort för. Alla informanter i min studie uttrycker 

att oavsett alla svårigheter de har mött i det nya landet är de glada och tacksamma att fått 

uppleva de svåra situationerna. Arian ser sig tålmodigare, Alan säger att han utvecklat som 

person och Nima menar att han är en annan människa idag. Poya upplever sig vara starkare 

och tålmodigare. Han vågar mötta svårigheter och hanterar de bättre än vad han tidigare gjort 

men även bättre än jämnåriga ungdomar. Rahman, i mötet med alla förändringar i sitt liv, har 

blivit en stark människa som öppet vågar berätta om sitt tidigare liv.   

6.1.3 Att vara rädd 
Rädda människor hanterar sin rädsla på olika sätt. Många förtränger det som är särskilt 

jobbigt att se, känna eller höra och förlorar därmed sin kreativitet och stannar i utvecklingen. 

Somliga formar en dominerande attityd för att få övertag och slippa möta sin rädsla. Andra 

underkastar sig för att slippa utmana sin rädsla. Den som väljer att dominera upplevs ofta 

besvärlig, medan den som underkastas sig är lättare att ha att göra med men gemensamt är att 

båda mår dåligt av sin rädsla (Brattberg, 2008). Rädda människor försvarar sig mot förändring 

och undviker starka känslor. Nästan samtliga informanter uttrycker att de har försökt att 

förtränga att minnas de svåra tider som de har upplevt. Resultatet av detta är att barnen 

drabbas av ångest vilket ofta är mycket värre än den känsla av ilska och sorg som man kan 

uppleva om man istället tillåter sig uppleva känslorna (Brattberg, 2008, s.23). När Arian och 

Alan berättar om sina rädslor i hemstaden och under resan till Sverige kan man observera ett 

försök till att övertyga mig om att de dominerar rädslan och är vana med att gå genom 

mycket. Dessutom verkar även Nima reagera just dominerande över upplevelsen av rädslan 

under kriget och vidare vill han inte kännas vid att han bevittnat kriget. Poya underkastar sig 

rädslan genom att försöka undvika de minnena av kriget och rädslan han fick uppleva. Utifrån 

hans berättelse upplever man att han inte hade aningar om vad som kunde tänkas ske inom 
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den närmsta framtiden. Det är oerhört viktigt för ett barn att vara förberedd på stora 

förändringar (a.a.). Rahmans försvarsmekanismer mot rädslan av de stora förändringarna i sitt 

liv sker i form av ilska mot omgivningen. Han försöker skydda sig själv genom att göra andra 

illa och förstöra för andra, i synnerhet jämnåriga vilket är anledningen till att han betraktas 

som ett jobbigt barn i skolan. Det framkommer genom samtalet hur han hamnar i utanförskap 

i grundskolan på grund av hans avvikande beteende mot andra. Han får tillbringa sin skoltid i 

rektors rum och blir därmed bestraffad på grund av sitt beteende snarare än att bli stimulerad 

på ett konstruktivt sätt. 

 

6.1.5 Flykten i hoppet på bättre liv 
För ensamkommande flyktingbarn innebär flykten ett avbrott från det som är vant och, efter 

omständigheterna, tryggt och förutsägbart. De tvingas att separera från nära släkt och 

lekkamrater (Hessle, 2009). Allt vi upplever sätter spår i våra liv och flyktingbarn har 

annorlunda upplevelser än de som har fått leva i fred. Under flykten har majoriteten av 

informanter bott på flera olika platser i olika länder vilket innebär att de har tvingats till flykt 

vid mer än ett enstaka tillfälle. Rädslan av övergrepp, att bli rånad eller att fångas av polisen 

och skickas tillbaks var ett stort bekymmer för Arian och Alan. Båda berättar att de aldrig 

hade vågat fly ifall de i förväg hade vetat hur farlig resan skulle bli. 

 

6.1.6 Kris  
Människan vill ha läget under kontroll. Man mår dåligt när man har förlorat kontrollen över 

sitt liv. Flykten i sig handlar om en krissituation för de flesta ensamkommande flyktingbarn. 

Där har man förlorat sin tillit och trygghet, sitt värde och en mening och kontroll över sitt liv. 

Hjälplöshet är något som de flesta människor är mycket rädda för. De som inte upplever sig 

kunna påverka eller kontrollera vad som sker kan hamna i ett tillstånd av passivitet. I 

förlängningen kan det leda till ångest, depression och andra symtom. Inflytande och kontroll 

över sin situation kombinerat med rimliga krav och utmaningar skapar förutsättningar för hög 

motivation och god inlärningsförmåga. I ett längre perspektiv leder det till att man utvecklar 

en känsla av att kunna hantera påfrestningar, det vill säga en bättre tro på sig själv oh sin 

förmåga. Man blir därmed förändringsbenägen och utvecklar copingförmåga (Brattberg, 

2008, s.19). Vidare förklarar Brattberg att kontroll handlar om att påverka det man kan och att 

acceptera det man inte kan påverka. Den som tror sig själv ha kontroll drabbas inte lika lätt av 

hjälplöshet, även om hon/ han i själva verket saknar kontroll.  Om man inte har kontroll över 
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hela situationen kan man ändå genom olika strategier skaffa sig kontroll i den specifika 

situation man befinner sig för tillfälligt. Man kan kompensera bristen på primär kontroll 

genom att söka kontroll via stöd i andra människor. Undersökning av Hessle (2009) visade på 

att barnen hade en rad olika psykiska symtom vid ankomsten, där över hälften var i behov av 

extra stöd. Den här studien har visat att professionella stödinsatser samt skolan har oerhört 

stor betydelse, det sociala stödets gemenskap, grupptillhörighet, andras erfarenheter och 

samverkan hjälper människor att klara det övermäktiga, vilket är i linje med Hessles 

forskningsresultat. Rahmans skildringar av sin tid i Sverige visade att han saknade det sociala 

skyddet samt stödinsatser och hans första tid innebar en krissituation som var svår att 

handskas med. Genom att slå de andra på skolan, göra de andra illa försökte han gardera sig 

mot de ostabila förutsättningarna han befann sig i. Kusinens omsorg räckte dessvärre inte till 

vid de ostabila omständigheterna runtomkring honom. När Rahmans mamma försvinner får 

han en oansvarsfull vårdnadshavare som tyvärr inte hade den kompetensen som skulle 

behövas för att uppfostra ett barn. Stöd från vuxenvärlden genom struktur och känslomässiga 

kontakter samt professionella stödinsatser hade kunnat leda hans liv i rätt riktning (a.a). 

 

6.2 Analys av mottagandet i Sverige  
 

6.2.1 Svårigheter till nytt liv 
Barnen kommer till ett land som de endast har en vag bild utav eller inte någon bild av alls. 

De har på omvägar hört att Sverige är ett bra, humant och människovänligt land där alla barn 

mår gott. Just när de har överlevet resan till Sverige och har anlänt i landet stämmer i regel 

inte bilden barnen tidigare har haft av Sverige. Barnen känner sig rädda för 

myndighetspersonerna vilket skapar svårigheter i framtida kontakter med myndigheterna och 

försvårar asylprocessen. Varje ärende skall prövas och det tar tid. Under tiden lever barnen i 

en stark ovisshet, vilket ofta ligger bakom olika symtom hos ett barn (Hessle, 2009). Arian 

och Nima var mycket positiva från början men svårigheterna de mötte senare resulterade i att 

de inte längre upplevde situationerna som positiva. Allt blev betydligt svårare än vad de hade 

föreställt sig. Det framkom under intervjuerna med informanterna att de ofta fick ta mycket 

mer ansvar än vad de ska behöva göra. Själva flykten hade lett till att de tvingades bli vuxna 

fort. Således blir det svårt att betrakta dessa barn som ”barn” i ordets egentliga mening, 

istället har de tvingats in i en vuxenroll, en omhändertagande roll, allt för tidigt i livet. De har 

tagit ansvar för sina liv helt ensamma, och känslan av ensamhet hos dem kan verka stor. 
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Denna känsla uttrycks starkt i Arians och Nimas berättelser och i mindre omfattning iakttas 

även Rahmans ensamhet under samtalet. Arian visar inga psykosomatiska symtom, är inte 

utagerande utan snarare trött och lillgammal. Alan och Poya känner sig bekräftade i Sverige, 

vilket har gett de meningar i livet och motivation att gå vidare och försöka glömma bort de 

traumatiserade upplevelserna som dem tvingades till. Rahman få inte bekräftelse i familjen 

och samhället har svårt att förstå hans beteende och behov. Hans reaktion på den ohållbara 

situationen han befann sig i gjorde det svårare för samhället att upptäcka hans behov. 

Kusinens engagemang har varit av stor vikt för Rahman men den har inte varit tillräcklig. 

 
6.2.2 Längtan efter familjen 
För Arian och Nima innebär separationen från sin familj och det tidigare livet ett större 

trauma än vad kriget och bombningarna gjorde. Sommerchild (1999) beskriver vikten av 

kvaliteten i den nya omvårdnaden, vilket avgör huruvida förlusten av modern gör att barnen 

löper risk att drabbas av depression i vuxen ålder (a.a. s.43). Resultaten visar tydligt att det 

stödet som barnen får kan ses som förebyggande åtgärder utifrån det bemästrande 

perspektivet. Arians känsla av övergivenhet gör att han känner sig ensam och lämnad vid den 

första svåra tiden i Sverige. Upplevelsen av ensamhet i de beslutfattande processerna vid 

ankomsten i Sverige är stor. Hans känsla av att inte få tillräckligt med stöd och att 

myndighetspersoner inte förstått honom rätt bra gör det ännu svårare för honom att trivas i 

Sverige. Han längtar hela tiden efter att få återvända till sin familj. Det enda som har hjälpt 

honom att kunna stå och orka med alla svårigheter som han mött har varit telefonkontakten 

med sin familj och nära relation till sina vänner.  

 

6.2.3 Koncentrationssvårigheter, språksvårigheter och gemenskap 
Mina informanter uppvisar en mängd olika reaktioner på traumatisk stress som de tvingades 

att gå igenom. När det gäller Alan, Nima och Rahman framkommer det i deras berättelser att 

de har koncentrationssvårigheter i skolan och svårigheter att umgås med kamraterna i relation 

till svårigheterna i svenska språket. De flesta av informanterna i studien ser  dock 

Rimspositivt på skolan av den orsaken att de fick möjlighet att komma bort från ensamheten 

och fick skingra sina tankar i en annan riktning. Men det kommer också fram genom deras 

berättelse att de lätt hamnat i svåra identitetskriser under skoltiden. Genom att de tvingats 

förneka sina ursprung, språk och kulturer hade de svårt att hitta en trygg identitet. Att de 

dessutom inte kunde det nya språket bra ledde till att barnen upplevde sig vara annorlunda. 
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Detta kan lätt bygga en mur av tystnad, skam och ensamhet och skapa ångest hos barnen. 

Alan fick i det svenska familjehemmet all stöd och alla möjligheter till utveckling i vardagen. 

Men behovet av att kommunicera på sitt språk och samtidigt dela med sig av svårigheterna 

med någon som också befann sig i liknande situation ledde till att han lämnade sitt familjehem 

och flyttade till Stockholm. Upplevelsen av samhörighet med en grupp, jämnårigas betydelse, 

känslan av att bli förstådd och sedd av andra och av någon som man har stark känslomässig 

anknytning till, har betraktats som centrala skyddande faktorer i tidigare forskning (Rimsten, 

2006; Brattberg, 2008; Hessle, 2009). Alans känsla av maktlöshet vände sig till kontroll och 

styrning när han kom i kontakt med Arian och fick bo hos honom. De hade gått igenom 

liknande situation, var ifrån samma stad, gått samma väg under flykten och under tiden i 

Sverige. De kände igen sig i varandras berättelse och fick dessutom möjlighet att 

kommunicera med varandra på modersmålet. Detta hjälpte dem att må bra och orka med alla 

svårigheter som flykten bjudit på.  

 

6.2.5 Motståndskraft 
Informanterna i min studie har använt sig av flera olika strategier för att bemästra tillvaron. 

Arian genom telefonkontakt med sin familj i Kurdistan och nära relation till sina vänner som 

befann sig i samma situation gjorde det lättare för honom att kunna hantera de svåra 

situationerna som han upplevt. Alans förtroende till det svenska samhället, stödet som han fått 

från omgivningen, den nära relationen till familjen genom dagliga telefonsamtal, nära relation 

till en person som har gått igenom samma svårigheter, det vill säga genom grupptillhörighet 

och sist men inte minst hans positiva inställningar till de stora förändringarna i hans liv har 

bidragit till bemästring av de svårigheterna som han mött. För Nima hade daglig 

telefonkontakt med familjen, stödet från morbror och skolans stödjande insatser haft stora 

betydelser. Poya har lyckats att frigöra sig från påträngda minnen som återkommer genom att 

undvika dem. Hans positiva inställning, det faktum att han har lätt att anpassa sig, lätt att 

acceptera det som händer och hans morföräldrars närvarande har gjort att han har kunnat gå 

vidare i livet och se en framtid för sig själv inom skolan och i Sverige allmänt. Poya lär sig att 

försona sig med det som skett och lär sig att se även det positiva i det som skett. Som 

Brattberg (2008) beskriver handlar coping till stor del om att se hopp och hantera personlig 

kontroll. Flera informanterna i min undersökning har således haft bra copingförmågor då de 

haft tillit till sig själva och andra och därmed inte uppfattat sig vara hjälplösa trots påfrestande 

livssituationer. Deras positiva syn på framtiden och hopp om bättre liv har hjälp dem att 

hantera och ta sig igenom svårigheter.   
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6.3 Framtiden 
 

6.3.1 Hoppet om framtiden och planer inför framtiden 
Hessle (2009) lyckas identifiera tre viktiga vändpunkter som betydande för barnens etablering 

i Sverige, vilka är svensk medborgarskap, sysselsättning i form av studie eller arbete samt 

huruvida de valt att etablera egen familj i Sverige. De flesta av informanter i min studie lever i 

övertygelsen om att de kommer att få stanna i Sverige, medan Alan är mycket orolig och har 

svårt att planera framtiden av den orsaken att han inte har fått uppehållstillstånd än. Han 

väntar och hoppas att inte tvingas återvända till sitt hemland, vilket saknar alla spår av 

barndomens idyll. Han har ett trivsamt arbete och trivs bra i Sverige trots att hans vardag 

präglas av väntan och ovisshet. Arian har fortfarande efter några år ankomst i Sverige ett 

ostabilt boende som försvårar situationen för honom, det vill säga att koncentra sig på det nya 

livet i Sverige och ta vara på de stora möjligheter som kan finnas för ungdomar i hans ålder. 

Han sliter även på ett arbete som han inte alls trivs med. Nima har i likhet med många andra 

flyktingar fått förenas med sin familj i Sverige. Han kämpar just nu med skolan och har i 

sidan av skolan ett arbete, vilket han trivs med. Poya är mycket tacksam över att ha fått 

möjligheten att komma till Sverige, möjlighet till utbildning samt arbete och kämpar hårt i 

skolan för att uppnå det bästa resultat som möjligt. Rahman trots alla svårigheter han 

tvingades uppleva uppskattar han sitt liv i Sverige. Han är mycket öppen om sitt tidigare liv 

och åker runt i Sverige och föreläser i olika skolor om vägen till ett normalt liv för ungdomar. 

Genom att berätta om sitt tidigare liv försöker han att hjälpa de barn som inte hittat rätt i livet. 

Han använder sig av sina kunskaper och erfarenheter för ett bättre liv för de som har hamnat 

eller riskerar hamna i en destruktiv livssituation.  

Alla informanter i studien anser att deras flykt påverkat deras syn på framtiden och i stort 

sätt deras syn på livet. Det nya landet har varit en utvecklande plats och en trivsam miljö 

oavsett alla svårigheter barnen har fått gå igenom.  
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7. Slutsatser  
Min studie visar att ensamkommande flyktingbarn har skilda bakgrund och kommer till 

Sverige av olika anledningar. Var och en har sin egen historia, sin egen väg till Sverige, varför 

deras upplevelser av hemlandet, flykten, Sverige och framtiden är varierande. Studien visar att 

händelser och situationer inte per definition är stressframkallande. Snarare är det individens 

personliga upplevelse av stress som är viktigt samt att det finns individuella skillnader i sättet 

att bemästra stress (Brattberg, 2008). Vidare visar studien att olika typer av påfrestningar har 

varierande betydelse med hänsyn till barnets kognitiva, emotionella och sociala utveckling. 

Om avsikten är att mobilisera bemästrande resurser hos de utsatta barnen är det således viktigt 

att man grundligt undersöker varje enskilt fall. Det behövs också bred kunskap om alla viktiga 

faktorer, från barnets ålderutvecklingsnivå till samhällsfunktion på olika områden. Två syskon 

i min studie har mött liknande svårigheter vid samma omständigheter men trots det upplevt 

situationen och uttryckt sig på två helt olika sätt. Det som framkommer i min studie vilket är i 

linje med tidigare forskning (Brattberg, 2008; Hessle, 2009) är att varje person och situation 

har sina egna resurser för bemästrande. Av dessa skäl är det av stor vikt att de 

yrkesverksamma i mötet med ensamkommande flyktingbarn har en individuellbaserad 

bemästrandestrategi snarare än att arbeta systematiskt och politiskt med dessa barn. Precis 

som Cederborg (2009) beskriver har dialogen med barnen en stor betydelse vid asylprocessen 

och för barnens öden. Det är under asylprocessen som besluten fattas och därför är det viktigt 

med så korrekt information som möjligt. På så sätt kan man undvika att resultaten från de 

formella hjälpinsatserna blir otillräckliga eller överdrivna. Därför bör mötet med 

ensamkommande flyktingbarn utformas utifrån deras behov av information och stöd. Det är 

således viktigt att individen sätts i centrum. En annan betydande faktor är att barnens 

kompetens och kunskaper ses som en viktig resurs i mötet med dem. Att ensamkommande 

flyktingbarn gemensamt kan bemästra trauma tycks vara en viktig aspekt som kom tydligt 

fram i min studie. Vidare visar min studie i likhet med tidigare forskning att det inte finns 

tillräckligt med kompetens när det gäller personal som har nära kontakter med flyktingbarnen. 

För att personalen ska kunna ge dessa barn det stöd och hjälp de är i behov av krävs kunskap 

och kännedom om deras kultur och problematik som hänger samman med de eventuella 

traumatiska händelser de upplevt. Således krävs därför kulturkompetens och i många fall 

språkkännedom för att kunna hjälpa ensamkommande flyktingbarn i rätt tid och i rätt riktning. 

Min studie visar också att möjligheten till att få en trygg och känslomässig anknytning till 

de närmaste gör oss människor bättre rustade för att uthärda de påfrestningar som man möter. 

En känslomässig anknytning är helt avgörande för utvecklingen av en god självkänsla.  
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I mötet med alla informanter i min studie beskriver de upplevelser av maktlöshet och 

hjälplöshet. Känslorna av vanmakt och hjälplöshet hos barn måste mötas med att barnet 

bereds tillfälle att uppleva ökad inre kontroll och förmåga att påverka och styra. Barnen måste 

få möjlighet att använda sin kompetens, förbättra den och hjälpa andra. Att vara i skolan och 

träffa jämnåriga har de flesta informanter i sina berättelser tagit fram och uppskattat och 

beskrivit med glädje som det största stödet i deras vardag under de svåra tiderna. Detta har 

hjälpt informanterna i studien att få gå vidare i livet och tänka på något annan under skoltiden. 

Där har barnen fått möjligheter att ha kontroll över sina liv och även göra någonting för andra. 

Dock har studietiden också drivit fram en ytterligare känsla av separation, nämligen 

separationen av sitt eget språk, vilket har medfört känslor av ångest hos vissa av barnen men 

trots det har barnen upplevt skoltiden som positiv. Ensamkommande barn kan ha samma typer 

av problem som svenska barn men de har upplevt påfrestningar som svenska barn i regel inte 

har behövt gå igenom. Barnen som anländer i ett nytt sammanhang är i starkt behov av 

struktur, det vill säga fasta och trygga rutiner, eftersom det inuti många av dessa barn är 

ganska kaotiskt. Skolan kan vara den bästa platsen som kan ge dessa barn struktur och rutiner 

som de är i behov utav. Vidare är det av stor vikt att barnen så tidigt som möjligt får lämpliga 

boendeförhållanden samt de stödinsatser som krävs.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Hemlandet 

Kan du berätta om dig själv, Hur gammal är du? 

Kan du berätta om din uppväxt och din familj? 

Hur många ni var och hur hade ni haft? 

Vilken betydelse har hemlandet för dig? 

 
Flykten 

Varför flyttade du från hemlandet? 

Hur du tänkte och hur kändes att lämna landet? 

Hur har du upplevt resan till Sverige? 

 
Sverige 

Hur har du upplevt Sverige vid ankomsten? 

Vilka svårigheter har du upplevt? Vad som har varit svårt? 

Hur har du upplevt bemötandet av myndighetspersoner eller andra som du har träffat? 

Berätta om din boendesituation? Hur det gick till? Hur det kändes att bo på det sättet? 

Hur har du upplevt ditt sociala liv? Har du haft stort nätverk eller har du varit ensam? 

Hur har du upplevt det stöd och hjälp som du fick? 

 

Framtiden 

Hur ser du på framtiden? Vilka planer har du för framtiden? 

Upplever du att flykten har påverkat din syn på framtiden? På vilket sätt? 

Önskar du återvända till hemlandet? Har du den möjligheten?  
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev 

 
Jag är socionomstuderande, Afsar Sani, från Ersta Sköndal högskolan som nu går sista 

terminen. Under terminen ska jag genomföra min C-uppsats. Jag vill med en kvalitativ 

undersökning beskriva och förstå hur en grupp ensamkommande flyktingbarn har upplevt sin 

livssituation i Sverige och hur flykten har påverkat deras syn på framtiden. För 

undersökningen behöver jag intervjupersoner eftersom materialet för studien samlas i form av 

intervjuer. Intervjuer spelas in på band, tar ca 1 timme och du får bestämma var intervjuer 

kommer att ske. Intervjuer användas endast i forskningssyfte och intervjupersoner 

avidentifieras i undersökningen. Frågorna handlar om din presentation, när du har kommit till 

Sverige, dina erfarenheter innan och sedan flykten och hur du ser på framtiden.  Är du 

intresserad av att medverka i min studie bestämmer vi om en tid som passar bäst för dig under 

vecka 10 eller 11.  

 

 

Med vänliga hälsningar  
Afsar Sani 

 
 
 
 
 
 
 
Om du har några frågor går det bra att ring eller maila mig 
Afsar44sani@hotmail.com 
Tel: 076- 25 87 760 
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Bilaga 3 
 
Samtycke 
 
Härmed samtycker jag att medverka i en intervju som handlar om ensamkommandebarns 

upplevelse om sin situation i Sverige och deras syn på framtiden. 

 

Jag har blivit informerad om att min medverkan är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverka. Jag är medveten att den information jag har lämnat kommer att 

användas till C- uppsatsen. 

 

 

Stockholm, 2010-03-08 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

 
 
 
 


