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Sammanfattning
Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Att integrationen
sker på ett fördelaktigt sätt är viktigt för alla inblandade. Syftet med denna studie är att
undersöka betydelsen av varaktiga relationer och hur dessa kan förstärkas för att på så sätt
bidra till en bättre integration. Med hjälp av halvstrukturerade intervjuer har vi intervjuat nio
stycken ungdomar som alla kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.
Resultatet har analyserats utifrån våra teorier som är social identitet med flera. Resultatet
pekar på att ungdomarnas sociala nätverk har en stor betydelse för hur de integreras i Sverige.
Störst betydelse har kontakten med vänner som har samma nationalitet som ungdomarna
själva. Att skaffa svenska vänner var något som upplevdes som ett av de största hindren för att
bli en del av samhället. Vidare har det transnationella nätverket en stor påverkan på
ungdomarna även efter en lång vistelsetid i Sverige. Samtliga ungdomar upplevde sig själva
som vuxna och ville bli behandlade därefter.
Nyckelord: Ensamkommande barn och ungdomar, flyktingar, asylsökande, sociala nätverk, varaktiga
relationer, integration

Abstract
A large number of unaccompanied refugee children come to Sweden every year. Integration
of these children is an important concern for all involved. The purpose of this study is to
investigate the importance of lasting relationships and explore how these can be strengthened
in order to contribute to better integration. Using a semi-structured interview process, we
surveyed nine youth who came to Sweden as unaccompanied refugee children. The results
were analyzed according to established theories of social identity and other conceptual
frameworks. The results indicate that the social network of a young person has a major impact
on how they integrate in Sweden. Connecting with friends of a shared nationality was found
to be of great importance. Difficulty acquiring Swedish friends was something that was
perceived as a major hindrance to becoming part of the community. Furthermore, the
transnational network has a major impact on the youth even after a long stay in Sweden. All
the youth perceived themselves as adults and wanted to be treated accordingly.
Keywords: Unaccompanied children and youth, refugees, asylum seekers, social networks, enduring
relationships, integration
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Introduktion

1.1 Inledning
Sveriges befolkning består idag av människor med bakgrund från olika kulturer. Varje år tar
Sverige emot en stor grupp ensamkommande barn och ungdomar. Ett ensamkommande barn
är ett barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter
ankomsten står utan sådan ställföreträdare, enligt lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Det finns olika anledningar till varför en individ flyttar till ett annat land.
Att komma till Sverige som ung flykting kan bero på krig, förföljelse eller fattigdom i
hemlandet (Stretmo & Melander, 2013). En flykting är, enligt UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees), en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad
fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss
samhällsgrupp eller politisk uppfattning. Personen befinner sig utanför det land där han eller
hon är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända
till det landet (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011, s. 15). Antalet flyktingar som kommer till
Sverige har ökat, därmed kommer vi oftare i kontakt med olika kulturer, språk, religioner och
etniciteter. Under 2013 ansökte 3 852 ensamkommande barn om asyl i Sverige
(Migrationsverket, 2013, s. 1). Ett mångkulturellt samhälle kräver anpassning från alla
människor som lever i samhället. Dessa barn och ungdomar kommer i regel från en
kollektivistisk kultur med bärare av normer, värderingar och traditioner som präglas utifrån
varje individs ursprung.
Integration är relevant inom socialpsykologin då det angår alla, vi ska tillsammans integreras
med varandra. Social interaktion är en grundprincip för att kunna växa och utvecklas som
människa och enligt Nationalencyklopedin (2013) förklaras interaktionen som sker mellan
människor på följande sätt: ”Interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller
individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra”.
Hur ensamkommande barn och ungdomars första tid i Sverige är kan vara en avgörande
faktor för hur framtiden för individen kommer att se ut. Mottagandet är därmed en viktig
introduktion med syfte att öppna dörren till samhället för att det ensamkommande barnet ska
kunna bli en del av samhället. Sverige har under en lång tid tagit emot flyktingar och
asylsökande. Enligt Brunnberg, Borg och Fridström (2011) är det sedan 2006 kommunernas
ansvar att göra mottagandet så bra som möjligt med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).
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Ensamkommande flyktingbarn och även ensamkommande ungdomar är särskilt utsatta då
dessa innehar en låg ålder och ofta saknar trygghet och stöd från nära anhöriga. De
ensamkommande barnen har ofta inte någon information om var deras familjer befinner sig
eftersom de varit separerade från varandra under en längre tid. Ett mönster som återkommer i
de ensamkommande barnens berättelser är att pappan är försvunnen eller död. Själva flykten
kan ta från några månader till ett år och har i regel inneburit höga risker och svåra
umbäranden för de ensamkommande barnen. Många av dem lider av posttraumatisk stress och
psykisk ohälsa är ett grundproblem (Stretmo & Melander, 2013). En ökad kunskap om
integration och själva mottagandet kan leda till en mer framgångsrik och förbättrad
integrationsprocess. Detta är framför allt aktuellt idag då Migrationsverket från och med 1
januari 2014 kan tvinga kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn, enligt lag
(2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Därmed är
alla Sveriges kommuner i behov av uppdaterad kunskap inom området eftersom alla
kommuner ska ta emot flyktingbarn om behovet finns.
De ensamkommande barnen kommer i kontakt med olika myndighetspersoner och andra
personer som genom sitt uppdrag bistår i vardagen. Efter en utredning från socialtjänsten
placeras de ensamkommande barnen på hem för vård eller boende, så kallat gruppboende, i
familjehem eller hos släktingar. Att befinna sig i en asylprocess kan ta lång tid och vara
psykiskt påfrestande. Genom att erbjuda en så normal vardag som möjligt med skola,
fritidsintressen och umgänge med vänner blir tillvaron stabil och får en struktur. De relationer
som ensamkommande barn skapar med sin omgivning bidrar till trygghet och för att
integrationen i det nya samhället ska bli lyckad och framgångsrik är relationer till
omgivningen av betydelse. Enligt Stretmo och Melander (2013) fungerar de vuxna runt de
ensamkommande barnen som brobyggare för att möjliggöra för ungdomarna att bli socialt
inkluderade i sociala gemenskaper i föreningar eller arbetsliv. Svenska Röda Korset är ett
exempel på en frivilligorganisation som stödjer och hjälper ensamkommande barn. Genom att
erbjuda aktiviteter som ofta leder till nära kontakt mellan den som kommit ensam till landet
och den frivillige skapas kontakter som är till nytta för båda (Svenska Röda Korset, 2014).
För att integrationen i det nya samhället ska bli framgångsrik för den enskilda individen är det
sociala nätverket av betydelse. Relationer skapar trygghet och bidrar till en grund som hjälper
de ensamkommande barnen att integreras.
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1.2 Syfte
Syftet med vår studie är att öka förståelsen och medvetenheten för vilka relationer som är
bestående samt kring betydelsen av varaktiga relationer för ensamkommande flyktingbarn och
ungdomar i deras vardag. Vi hoppas att studien kan ge bättre förutsättningar till integration.

1.3 Frågeställningar


Hur skapar ensamkommande barn och ungdomar varaktiga relationer?



Vilka förutsättningar får ensamkommande barn och ungdomar för att skapa varaktiga
relationer?



Vem eller vilka bidrar till skapandet av varaktiga relationer?



Vilka relationer är bestående för ensamkommande barn och ungdomar efter 2-4 års tid
i Sverige?



Vilken betydelse får varaktiga relationer för ensamkommande barn och ungdomar?

1.4 Disposition
För att göra uppsatsen mer överskådlig presenteras här en kort disposition. I avsnitt två
behandlas de begrepp och teorier vi använt oss av. I avsnitt tre tar vi upp tidigare forskning
som är relevant för vår studie. I avsnitt fyra avgränsar vi vår studie. Vald metod och etiska
förhållningssätt redogör vi för i avsnitt fem. I avsnitt sex presenterar vi resultat och analys.
Till sist för vi en diskussion kring resultat och analys i avsnitt sju.
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp

Ett interaktionistiskt perspektiv är vår utgångspunkt inför valet av våra teorier. De teorier som
vi valt att använda i vår studie är: vikten av den andre, social identitet, ontologisk trygghet,
professionella kontakter kontra nära relationer samt erkännandeteorin.

2.1 Begrepp
2.1.1 Integration
Integration handlar om att en invandrare blir delaktig i det nya samhället men ändå har
möjlighet att behålla sin egen kulturella bakgrund om så önskas (Cronlund, 2004, s. 113). En
individ anses vara integrerad när denne har utvecklat sociala band mellan sig själv och en
annan grupp eller samhällets institutioner och genom detta känner tillhörighet som grundar sig
på någorlunda gemensamma normer (Madsen, 2006, ss. 135-136). Assimilering innebär dock
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att en invandrare identifierar sig med det nya samhället och lägger sin tidigare kulturella
identitet bakom sig (Cronlund, 2004, ss. 113-114).
2.1.2 Sociala nätverk
Människor söker sig till andra eftersom de har en strävan efter att skapa gemensamma normer
och värderingar. Ett socialt nätverk fungerar som en resurs för individen som genom nätverket
har tillgång till ömsesidiga relationer att dra nytta av. Det är också av betydelse hur nära
individen står de personer som ingår i det sociala nätverket. Det sociala nätverket har en
inverkan på hur socialt integrerad individen är i samhället. Dessa relationer skapas genom
sociala band och bygger på frivilligt initiativ och ömsesidig tillit. Ett bristfälligt socialt
nätverk kan leda till svårigheter för individen att möta olika utmaningar i samhället (Madsen,
2006, s. 140).
2.1.3 Varaktiga relationer
Vår definition av en varaktig relation är att det är en relation som är bestående över tid och
som är betydelsefull för individen. Detta skulle till exempel kunna vara en relation i ens
närhet som är viktig och som pågått under en längre tid, en bestående relation som är viktig
efter några års perspektiv.
2.1.4 Transnationella familjenätverk
Ensamkommande barn och ungdomar som ingår i ett familjenätverk kan få ett viktigt
emotionellt stöd från föräldrarna eller liknande via telefon eller dator. Med hjälp av denna
teknik hålls kontakten möjlig trots det geografiska avståndet och en rumslig begränsning då
barnen och föräldrarna befinner sig på skilda platser (Socialstyrelsen, 2013). Transnationella
nätverk fungerar som en viktig anknytningsgrund för ensamkommande barns etablering i
Sverige. De transnationella kontaktnäten och kunskaper om hemlandets kultur har en
avgörande roll för de ensamkommande barnen och ungdomarnas välbefinnande. Barn
försöker själva etablera transnationella länkar till familjen för att hitta någon de kan knyta an
till (Hessle, 2009). I resultat- och analysdelen refererar vi till transnationella relationer.
2.1.5 Transnationalism
Transnationalism inriktar sig på de band som migranter har (Stretmo & Melander, 2013, s.
28). I vår studie innebär detta att ensamkommande barn och ungdomar utvecklar band som de
knyter med det gamla landet såväl som det nya landet.
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2.2 Teoretiska utgångspunkter
2.2.1 Vikten av den andre
För att individen ska ingå i ett sammanhang och hantera sin omgivning kan man utgå från ett
symboliskt interaktionistiskt perspektiv där människan är en social varelse och det är i mötet
med andra som vi blir någon. Mead (1934) menar att ett medvetet jag, ett identitetsbygge, är
något som växer fram i ett samspel med signifikanta andra och generaliserade andre. Denna
sociala process sker i mötet då en individ ser sig själv utifrån hur den tror att andra uppfattar
och tolkar denne. Utifrån Meads begrepp I och Me, är I ett subjektsjag som är spontant och
Me ett objektsjag som är reflekterande och medvetet. Dessa faser existerar inte utan varandra.
Det är relationen mellan I och Me som utgör medvetandet och genom konversationen dem
emellan som personligheten byggs (Mead, 1934, ss. 121, 137-138). Enligt Berg (2006) är det i
leken, då barnet befinner sig i I – fasen, som identitetsbygget börjar, då barnet testar roller i
samspel med signifikanta andra, det vill säga föräldrarna. I spelet är det Me – fasen som
människan reflekterar över sina handlingar, utifrån samhället som utgör den generaliserade
andre, och på så sätt kan skapa en bild av sig själv (Berg, 2006, ss. 42-43).
2.2.2 Social identitet
För att bygga på teorin kring social identitet skriver Berger och Luckmann (1966) och även
Augoustinos, Walker och Donaghue (2006) att människor har en social identitet och en
personlig identitet. Den sociala identiteten varierar och den styrs framför allt av
grupptillhörighet, normer, representationer och processer, detta beroende på i vilket
sammanhang som individen vistas i. Den sociala identiteten är alltid kopplad till någon social
referens, vanligen en social grupp. Teorin har utvecklats sedan 1970-talet då Henri Tajfel
utvecklade social identitetsteori och skiljde mellan interindividuellt beteende och intergruppbeteende (Augoustinos et al, 2006, s. 26). Den personliga identiteten är individens erfarenhet
och personlighet, vilka nära relationer denne har samt hur kroppsspråket fungerar som en
markör för att förstärka individens identitet.
Berger och Luckmann (1966) menar att individen behåller sin identitet genom sociala
relationer som är hårt kopplade till en roll. Individen deltar i en social värld där denne
identifierar sig med sina handlingar och spelar sina roller, där vissa kan vara viktigare än
andra. Identiteten formas av sociala processer och styrs av sociala strukturer vilka hjälper till
att både forma och vidmakthålla identiteten (Berger & Luckmann, 1966, s. 201). Berger och
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Luckmann menar vidare att identiteten är ett fenomen som växer fram ur förhållandet mellan
samhälle och individ.
2.2.3 Ontologisk trygghet
Ett annat begrepp som är relevant i sammanhanget är ontologisk trygghet (Giddens, 2008). De
ensamkommande barnen kan ha upplevt ontologisk trygghet under sin uppväxt då tryggheten
växer fram genom den tillit ett barn har till sina föräldrar. Tilliten skapas i sin tur genom
kärlek och fasta rutiner. Begreppet handlar om hur individen upplever en känsla av att livet är
kontinuerligt och därigenom känner en tillit till framtiden. Identitetsproblem som kan uppstå
om den ontologiska tryggheten saknas är till exempel att individen har svårt att uppskatta sig
själv, känner existentiell ångest och en avsaknad av kontinuitet (Giddens, 2008, ss. 51-53). De
ensamkommande barnen och ungdomarna har gemensamt att de har varit skilda från sina
föräldrar under perioder av sina liv och levt ett liv där de fokuserar på en dag i taget.
Händelser i hemlandet, flykten från hemlandet och möten med det nya hemlandet kan påverka
individens känsla för kontinuitet, vilket även skapar en brist på tillit till andra människor i
samhället. Dessa identitetsproblem som kan uppstå får i sin tur individen att agera för att
undvika ångestsituationer.
2.2.4 Professionella kontakter kontra nära relationer
När man talar om stödjande relationer till ensamkommande barn kan dessa delas upp i två
olika huvudtyper: Nära relationer respektive professionella kontakter (Madsen, 2001). Den
nära relationen kan liknas med den privata sfären medan de professionella kontakterna sker
inom offentligheten; de har ett särskilt syfte och innehåller någon form av hierarki. Nära
relationer beskrivs genom; att vara spontana: där parterna definierar själva relationen, att
vara tillitsfulla: där relationen är buren av en ömsesidig tillit, att vara intima: där relationen är
präglad av känslomässig involvering, att vara specifika: där relationen är något särskilt, som
just de involverade parterna har med varandra, att vara personliga: där relationerna är
utformade av individer och inte genom rollinnehavare (Madsen, 2001, s. 181).
Professionella kontakter beskrivs i motsats till de nära relationerna genom; att vara
planerade: det finns en avsikt med relationen, som i slutändan går ut på att få den att upphöra,
att vara distanserade: relationen präglas av professionell kunskapsdistans, att vara
regelstyrda: relationen är styrd av fackliga och administrativa regler, och skapats utanför
relationen själv, att vara rollburna: den professionella aktören ingår i relationen i kraft av sin
yrkesroll och inte som person, att vara sakorienterade: det är saken som står i centrum och
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inte individerna, och samvaro är ett medel för att lösa en specifik uppgift (Madsen, 2001, s.
181).
Den nära relationen tillgodoser ömsesidiga mänskliga behov så som kärlek, vänskap,
sexualitet och gemenskap. Eftersom ensamkommande barn är just ensamma och har anlänt
utan sina föräldrar. Vilka konsekvenser detta ger för barnen och deras vidare liv är självklart
relaterat till vilka relationer som möjliggörs här.
2.2.5 Erkännandeteorin
Enligt Heidegren (2009) är erkännande en social mekanism som genererar social integration.
Heidegren refererar till tyska filosofen Axel Honneth som har bidragit till teorin och som
menar att förutsättningen för utvecklingen av en personlig identitet är ett samspel mellan en
positiv självrelation och olika former av erkännande (Heidegren, 2009, s. 28). Mänskliga
primärrelationer, rättsligt erkännande och social uppskattning är de tre formerna av
erkännande. För att möjliggöra ett individuellt självförverkligande och en positiv självrelation
behövs de tre formerna av erkännande som Heidegren väljer att utveckla och beskriva med
andra ord, det vill säga kärlek, rättigheter och solidaritet. Denna teori kan hjälpa till att förstå
de ensamkommande barnens olika erfarenheter av olika möten med till exempel boenden,
familjehem, socialsekreterare, skola och gode män. Enligt Stretmo och Melander (2013) kan
teorin tillämpas på relationer där förhållandet är ojämlikt och människor har mycket skilda
bakgrunder och erfarenheter.
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Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Studierna är
genomförda i Sverige samt i andra länder. Artiklarna behandlar bland annat ensamkommande
barn och ungdomars livssituation samt socialt stöd till flyktingar i allmänhet.

3.1 Ensamkommande barn och ungdomars livssituation
Stretmo och Melander har skrivit en rapport 2013 som syftar till att ge mer kunskap om
mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen under 2008.
Genom intervjuer undersöker författarna hur de ensamkommande barnen och ungdomarna
haft det under asylprocessen och vad som hänt efter beslut om permanent uppehållstillstånd
eller avvisning. Vidare lyfts erfarenheter upp från skola, hälso- och sjukvård, socialtjänsten,
boenden, familjehem och gode män. När det gäller relationsfrämjande kontakter skiljer
Stretmo och Melander mellan två olika typer av stödrelationer: nära relationer respektive
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professionella kontakter. De menar vidare att ensamkommande barn är en grupp barn och
ungdomar som kan sägas kännetecknas av frånvaro av nära relationer med tanke på att de
lämnat sitt ursprungsland och sociala sammanhang och kommit till Sverige utan sina föräldrar
och befinner sig i samhällets offentliga vård.
Författarna beskriver erfarenheter från skola, hälsosjukvård, socialtjänsten, boenden,
familjehem och gode män utifrån nära relationer respektive professionella kontakter och
betydelsen av relationer. Stretmo och Melander (2013) menar vidare att ett känslomässigt
engagemang som kan vara viktigt ur det ensamkommande barnets perspektiv inte behöver ha
stöd i lagtext eller officiell praxis och menar att när vi ställs inför ensamkommande barn i
deras vardagsliv utmanar det vår bild kring vad såväl ett professionellt som ett nära möte
innebär.
Denna studie är relevant för vårt uppsatsarbete eftersom författarna har ett brett perspektiv på
sin undersökning för att stärka mottagandet av ensamkommande barn samt presenterar
kritiska reflektioner och pekar på förbättringsområden bland professionella aktörer och
stödpersoner. Vi kommer också att titta på vilka relationer som är varaktiga, de professionella
eller de nära, då det även är en av våra teoretiska utgångspunkter.
I rapporten Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning belyser
Socialstyrelsen (2013) de ensamkommande barnens situation i Sverige. Dessa barn har många
stödpersoner runt omkring sig men det finns ändå en viss oro för att ingen tar det
övergripande ansvaret för barnet, vilket i slutändan kan leda till att barnet är och förblir
ensamt. För att lyckas tillfredsställa barnets behov och rättigheter krävs ett samarbete mellan
flera instanser. Socialstyrelsens rapport visar på att insatser så som vård, omsorg och
utbildning behöver en större individanpassning än vad som idag är fallet. Istället för att
placera ungdomar som fått uppehållstillstånd på ett särskilt boende och skilja dessa från barn
på asylboenden bör familjehemsplacering eller möjligtvis hem för vård eller boende föredras.
Det måste även läggas större fokus på ensamkommande barn och unga som avviker från
mängden eller exempelvis om de fått avslag på sin ansökan om asyl. Det emotionella stödet i
de ensamkommande barnens vardag behöver förstärkas ytterligare. Barn som lider av psykisk
ohälsa behöver lättare få åtkomst till psykiatriskt stöd eller behandling. Till sist behöver fler
krav ställas på den gode mannen som utöver de grundläggande kraven även bör ha juridisk
kännedom för att tillgodose barnets behov och rätt i samhället.
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Rapporten belyser att många ensamkommande känner sig ensamma trots att de har ett stort
nätverk av kontaktpersoner och ställer frågan om vem det är som egentligen tar det
övergripande ansvaret till sist. En av slutsatserna i rapporten är att det emotionella stödet
behöver förstärkas, vilket knyter an till vår studie. I vår studie kommer vi även att titta
närmare på om det krävs att en person ska gå utanför sitt uppdrag för att ett känslomässigt
stöd ska växa fram och varifrån det emotionella stödet kommer efter det att barnet fyllt 18 år.
Mels, Derluyn och Broekaert (2008) redogör i artikeln Social support in unaccompanied
asylum-seeking boys: a case study för vikten av socialt stöd för ensamkommande asylsökande
barn. De ensamkommande barnen saknar ofta ett socialt nätverk, vilket har en negativ
påverkan på det psykiska välbefinnandet och i sin tur negativa effekter på självkänslan. 12
stycken ensamkommande pojkar intervjuades om hur de upplevde olika typer av socialt stöd
och vad det sociala stödet hade för inverkan på dem. Personal på flyktingmottagningar och
den etniska gemenskapen visade sig vara de viktigaste källorna till stöd. Många av de
ensamkommande upplevde att de både fick emotionellt stöd och hjälp med praktiska frågor
från personal på flyktingmottagningen. Personer med samma etniska bakgrund upplevdes vara
ett verktyg för att utöka det sociala nätverket. Vidare ansågs socialt umgänge vara en mycket
viktig del för att hantera livssituationen. Majoriteten av de intervjuade såg de andra
ensamkommande barnen på ett vänskapsliknande sätt. Dock upplevde de sig ha begränsad
kontakt med andra infödda då det fanns få möjligheter att träffa infödda eftersom de i skolan
placerades med andra ensamkommande barn. Skolan var alltså inte ett ställe att träffa och
bekanta sig med nya vänner. När de ensamkommande barnen på fritiden träffade vänner med
samma etniska bakgrund var det för att skratta och ha roligt, inte för att diskutera personliga
problem. Några av de ensamkommande menade att de inte ville umgås med personer från sina
hemländer då de ville lämna det gamla livet bakom sig och fokusera på att bygga upp ett nytt
liv. En del ensamkommande hade även engagerat sig i olika fritidsaktiviteter men trots detta
inte hittat nya vänner. Slutsatsen som dras är att socialt stöd kan öka ensamkommande
asylsökande barns välbefinnande och att den psykosociala funktionen som personal har
därmed bör utökas på flyktingmottagningar. Det bör även finnas möjlighet för nyanlända att
träffa landsmän då dessa kan förse dem med instrumentellt och informativt stöd. Dock finns
det en ovilja bland beslutsfattare att både prioritera och stimulera integration för asylsökande
som fortfarande väntar på sitt asylbeslut.
Artikeln betonar att det viktigaste sociala stödet kommer från relationer med personal från
flyktingmottagningar samt personer med samma etniska bakgrund som flyktingarna. Dock har
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dessa grupper olika funktioner. Personal har en mer psykosocial funktion medan vänner med
samma etniska bakgrund ger uttryck för ett mer lättsamt umgänge samt bidrar till att utöka det
sociala nätverket. Vidare visar artikeln på att det saknas kontaktytor för flyktingar där de kan
träffa medborgare som är födda i landet. Många ensamkommande vill ha kontakt med nya
vänner för att lägga sina gamla problem bakom sig. Vi kommer att se på hur relationer till
svenska vänner ser ut samt boendepersonals relationer till de ensamkommande. Artikeln
knyter an till vårt syfte då den lyfter fram flera aspekter som är relevanta för vår studie.
Socialt stöd påverkar den ensamkommandes förutsättningar för ett meningsfullt liv i det nya
landet. Detta är intressant för oss och återfinns i våra frågeställningar.

3.2 Ensamkommande flyktingbarns etablering i det svenska samhället
I artikeln Unaccompanied young adult refugees in Sweden, experiences of their life situation
and well-being: A qualitative follow-up study följer Wallin och Ahlström (2005) upp hur
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har integrerats i samhället efter att ha varit
bosatta i Sverige under tio års tid. Författarna beskriver hur ensamkommande flyktingbarn
och ungdomar upplevde sin egen livssituation och sitt välmående sju år efter att de fått
permanent uppehållstillstånd. De flesta av de ensamkommande barnen hade hanterat olika
svårigheter med integration och vissa kände sig fortfarande inte som en del av samhället.
Deras sociala nätverk och umgänge bestod till stor del av vänner och bekanta med samma
etniska bakgrund som de själva. De ensamkommande ansåg själva att deras kontakt med
andra invånare var begränsad till kontakten med kollegor på arbetet. De upplevde dock att
deras välbefinnande var bra eftersom de för tillfället hade ett arbete, en familj och vänner. De
flesta ensamkommande visade sig vara nöjda med sina liv och hade börjat anpassa sig till det
nya samhället. Några kände sig ensamma och uttryckte förtvivlan och depression. De hade ett
litet nätverk och därmed ett begränsat socialt stöd. Att inte ha någon att prata med leder till
ensamhet och försämrat välbefinnande.
Artikeln lyfter fram betydelsen av nätverk och umgänge kopplat till etnisk bakgrund. I vår
intervjuguide ställer vi frågor om vad personer med samma nationalitet har för betydelse för
individens sociala nätverk. I tidigare forskning diskuteras även vikten av socialt stöd, att
många har en begränsad tillgång till socialt stöd och därmed känner sig ensamma. Vi
intresserar oss också för hur ungdomarna kan få tillgång till ett meningsfullt nätverk.
Hessle (2009) redogör i doktorsavhandlingen Ensamkommande men inte ensamma:
Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter
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som unga vuxna i Sverige bland annat för hur ensamkommande asylsökande barn hanterar
sina livssituationer och diverse utmaningar efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
Avhandlingen är en uppföljningsstudie där 100 ensamkommande barn intervjuades när de
först kom till Sverige, efter tio år var 68 av dem kvar varav 20 valdes ut för kvalitativa
intervjuer. Efter tio år har de ensamkommande barnen och ungdomarna etablerat sig i det
svenska samhället som unga vuxna. Hessle menar att de asylsökande barnen var ensamma när
de kom till Sverige men att de inte förblev ensamma. Majoriteten av de ensamkommande
barnen hade släktingar i Sverige som tog hand om dem medan de som inte hade släktingar
och bekanta sökte kontakter på egen hand. Hessle drar slutsatsen att tvärnationella nätverk
tycks ha en avgörande betydelse för hur de ensamkommande barnen socialiseras och etableras
i Sverige på ett fördelaktigt sätt.
I vår intervjuguide har vi frågor om hur ensamkommande barns relationer till sina familjer ser
ut. Vi vet dock inte om de ungdomar vi kommer intervjua har någon tidigare släkt eller familj
i Sverige. Artikeln tar upp tvärnationella nätverk, vilket även vi kommer att undersöka
betydelsen av.

3.3 Vikten av socialt stöd och betydelsen av sociala nätverk
I artikeln Quality of life among Iranian refugees resettled in Sweden undersöker Ghazinour,
Richter och Eisemann (2004) livskvalitén bland iranska flyktingar bosatta i Sverige. De flesta
kvinnliga flyktingarna från Iran lever tillsammans med andra i en familj medan männen i
större utsträckning lever ensamma och mer för sig själva. Detta faktum är ett tecken på
betydelsen av socialt stöd vid traumatiska upplevelser. Att vara engagerad i betydelsefulla
sociala nätverk förser människor med sociala resurser i form av hjälp och stöd. Dessa sociala
resurser kan i sig leda till en minskad risk för att en person blir deprimerad och känner
hopplöshet. Ghazinour, Richter och Eisemann hävdar att en flykting som kommer till ett
främmande land kan få, om det finns erfarenheter från eventuellt trauma, en mycket
komplicerad tillvaro. Att hantera situationen som flykting i en främmande miljö innebär
ytterligare stressorer där personen behöver ha tillräckliga resurser för att hantera situationen.
En person som har låg grad av socialt stöd och social integration tenderar att få en lägre
självkänsla till följd av skam eller osäkerhet. Ghazinour, Richter och Eisemann (2014) menar
slutligen att det finns faktorer som positivt kan förbättra situationen för en flyktings
livskvalité. Betydande faktorer är bland annat en hög känsla av sammanhang, en känsla av
tillgivenhet, sociala band och socialt stöd.
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Artikeln poängterar att det finns fördelar för flyktingar att bo tillsammans med andra, att detta
skapar en trygghet och att risken för social ohälsa minskar. Sociala nätverk ger bättre
förutsättningar för ett gott mående. Artikeln visar på att sociala nätverk är viktiga för att ge
hjälp och stöd, vilket är en genomgående grundtanke i vår studie då vi undersöker om detta
bidrar till en bra integration.
Hombrados-Mendieta, García-Martín och Gómez-Jacinto (2013) har i artikeln The
relationship between social support, loneliness, and subjective well-being in a Spanish
sample from a multidimensional perspective intervjuat 2042 människor i åldern 18-95 år för
att undersöka sambandet mellan socialt stöd, ensamhet och välbefinnande. Studien visar på att
socialt stöd från partner, familj och vänner väsentligt minskar risken för känslor av ensamhet.
Däremot har stöd från samhället en liten effekt på att motverka en individs ensamhetskänslor.
Nära relationer och socialt nätverk visade sig ha en större inverkan på välbefinnandet än stöd
från samhället. Det viktiga var inte mängden socialt stöd från familj, vänner och partner, utan
det väsentliga var att personen var nöjd och tillfredsställd med det sociala stödet som gavs.
Känslomässigt stöd visade sig vara mer kraftfullt än informativt och instrumentellt stöd för att
motverka ensamhet och öka välbefinnandet. Dock har informativt och instrumentellt stöd
andra väsentliga funktioner. En av slutsatserna är att avsaknaden av socialt stöd gör att
individer upplever sig vara ensamma och det är i detta sammanhang som välbefinnandet
minskar.
Denna artikel intresserar oss då vikten av socialt stöd diskuteras. Vi kommer att titta på om
nära relationer eller professionella kontakter har störst påverkan på en individs upplevda
mående, detta för att se vilka relationer som är viktiga för individen.
I artikeln Social support as a moderator of acculturative stress among refugees and asylum
seekers har Renner, Laireiter och Maier (2012) undersökt effekter av fadderskap för flyktingar
och asylsökande från Tjetjenien och Afghanistan. Socialt stöd från en fadder eller
motsvarande minskar avsevärt risken för ångest, depression samt andra psykiska besvär. Det
har även en dämpande inverkan på stress som uppkommer vid en kulturell förändring för en
flykting, och förbättrar därmed flyktingars och asylsökandes psykiska tillstånd och anpassning
till ett nytt kulturellt system. Däremot kunde det inte bevisas att social kontakt med landsmän
eller att känslan av stöd och acceptans från det mottagande landet väsentligt förbättrade
situationen vid tidsfördröjda åtgärder när studien replikerades. Fadderskap eller en
motsvarande roll fungerar mer som en lindrande effekt för personer som befinner sig i
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riskzonen och effekten av socialt stöd för flyktingar och asylsökande kan jämföras med
psykoterapi. Slutsatsen som Renner, Laireiter och Maier (2012) drar är bland annat att
kvinnor gynnas mer vid sådana här åtgärder än vad män gör samt att effekterna är större för
vuxna än för unga. Faddrarna gick med på att hålla kontakten med sina klienter även då deras
frivilliga uppdrag som fadder formellt var avslutad, vilket kan ha bidragit till att
förbättringarna av det sociala stöd förblev stabila. Fadderskap är ett kraftfullt alternativ till
psykoterapi för flyktingar och asylsökande, framför allt om professionell hjälp är otillgänglig
eller oönskad. Fadderskap kan hjälpa flyktingar och asylsökande som lider av posttraumatiskt
stressyndrom men ifall inga tecken på stress finns kan effekten av socialt stöd vara skadlig.
Socialt stöd från en person utan professionell erfarenhet kan vara lika effektivt som vid stöd
från en professionellt yrkesverksam person inom området. Endast de deltagare som blivit
traumatiserade kunde dra nytta av fadderskapet.
Artikeln visar på att det inte behöver vara till exempel en psykolog som hjälper flyktingen till
att må bättre. En medmänniska som flyktingen träffar i sin vardag kan vara ett lika effektivt
stöd. Artikeln skriver om fadderskap, vilket kan vara ett sätt att stärka stödet till
ensamkommande. I vår studie undersöker vi om kontaktfamiljer kan vara ett bra alternativ
och ett kompletterande verktyg till en bestående relation. Det är möjligt att vi får svar på om
kontaktfamiljer skulle kunna vara en lyckad insats för de ensamkommande.
I artikeln Israeli adolescents' coping strategies in relation to terrorist attacks har Tatar och
Amram (2007) genomfört en enkätundersökning för att identifiera ungdomars strategier vid
återkommande terroristattacker. Tatar och Amram belyser hur ungdomar påverkas av att
utsättas för traumatiska och stressande upplevelser som till exempel en terroristattack, och
menar på att detta påverkar barn och ungas välbefinnande i mycket hög grad. Studien visar på
att israeliska ungdomar som utsatts för terrorism hanterar attackerna på ett produktivt sätt. En
del av ungdomarna i studien hade vant sig vid terroristattacker och på så sätt utvecklat ett
effektivt förhållningssätt. Däremot söker de sällan professionell hjälp för att hantera
situationen utan vänder sig hellre till personer i deras närhet för att få hjälp, till exempel familj
och vänner. Ungdomar har ofta ett bristande förtroende för vuxna men bör vid svåra händelser
uppmuntras till att söka professionell hjälp. Tatar och Amram menar vidare att det finns
könsskillnader i hur ungdomarna hanterar svåra och stressande händelser. De manliga
ungdomarna hade en större tendens att ignorera problemet och hanterade situationen på ett
sämre sätt jämfört med de kvinnliga ungdomarna som i större utsträckning använde sig av
socialt stöd som strategi. Flickor upplever mer stress, rädsla och ångest vid livshotande
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situationer, vilket får dem att söka socialt stöd. Pojkar kan däremot uppleva sökandet efter
socialt stöd som ett hot mot deras självbild. Det finns därmed vissa stereotypa föreställningar
om könsroller som kan försvåra sökandet efter hjälp. Socialt stöd leder ofta till en bättre
hantering av traumatiska händelser och kan även förhindra uppkomsten av posttraumatiskt
stressyndrom. Slutsatsen är att en stark känsla av livstillfredsställelse leder till att en individ
indirekt blir immun mot de psykologiska besvär som kan uppkomma vid stressande händelser.
Artikeln beskriver traumatiska upplevelser och hur ungdomar hanterar den stressande
situationen. De söker sig till vänner och familj istället för professionell hjälp då det finns ett
bristande förtroende för vuxna. I slutändan är det familj och vänner som verkar ha den största
betydelsen för individen. Studien visar att pojkar kan uppleva att socialt stöd har en negativ
effekt på självbilden. Detta intresserar oss eftersom våra frågeställningar bland annat söker
svar på vilka personer som ger stöd till den ensamkommande och vem eller vilka det är inom
det sociala nätverket som har betydelse.

3.4 Attityder gentemot flyktingar
Louis, Duck, Terry, Shuller och Lalonde (2007) undersöker i artikeln Why do citizens want to
keep refugees out? Threats, fairness and hostile norms in the treatment of asylum seekers
medborgares attityder och beteende som förstärker utfrysningen och bemötandet av
asylsökande och varför människor stöder utfrysningen av flyktingar och asylsökande.
Faktorer som bidrar till beteendet och attityden att stänga ute asylsökande är på grund av
osäkra relationer mellan ett lands medborgare och själva flyktingarna. Medborgarnas
uppfattningar om osäkra relationer med flyktingar och av ett normativt klimat av
ogynnsamma attityder var konsekvent kopplade till att förstärka ett negativt bemötande.
Slutsatsen är att det finns olika viktiga anledningar till varför vissa medborgare stänger ute
flyktingar. Bland annat kan medborgarna uppleva att deras nationella status hotas om
relationen med flyktingen är instabil och bidrar till färre statusfördelar inom gruppen. Även
uppfattningar om osäkra grupprelationer och normativt stöd kan leda till ytterligare stöd för
restriktiva åtgärder.
Artikeln lyfter fram att det finns svårigheter för landets medborgare att ha relationer med
flyktingar då detta inte ses som någon fördel för medborgaren. Detta kan vara ett tecken på en
brist på mötesplatser där spontana möten kan uppstå där individerna lär känna varandra. Det
kan finnas förutfattade meningar mot flyktingar som påverkar bemötandet och därmed kan
flyktingarna känna sig isolerade från det övriga samhället. Artikeln är användbar för oss
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eftersom vi kommer att undersöka om ensamkommande ungdomar skapar tillfällen att bygga
relationer med svenskar.

3.5 Vår studie i förhållande till vetenskaplig forskning
Det finns endast ett litet utbud av tidigare forskning och ett fåtal avhandlingar under åren
2000-2010 som berör kategorin ensamkommande barn och ungdomar kopplat till deras nya
situation i de nordiska länderna. Trots detta är Sverige ett av de länder som tar emot flest
ensamkommande barn i Europa (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Vi har valt att inrikta
oss på ensamkommande ungdomars varaktiga relationer och sociala nätverk. Enligt
Brunnberg et al. (2011) behövs det fler studier från Sverige om bland annat hur
ensamkommande barn knyter an till andra och hur deras kontakt med jämnåriga ser ut.
Vår uppdragsgivare gjorde en bedömning att forskning saknades kring ensamkommande
ungdomars varaktiga relationer och att det hos mottagningskommunerna finns ett önskemål
om att få en djupare förståelse för just hur varaktiga relationer skapas och vilken betydelse de
får för individen.
Vår studie belyser hur samhället och dess olika aktörer kan stötta ensamkommande att skapa
och behålla varaktiga relationer. Vidare kan det vara avgörande hur individen själv lyckas
agera i ett socialt sammanhang och knyta an till nya bekantskaper. Att integreras i Sverige
ställer krav på individens förmåga att bygga upp ett nytt liv med nya relationer och samtidigt
hantera det transnationella perspektivet.

4

Avgränsning

En avgränsning i vår studie har gjorts där vi valt att inte fokusera på ungdomarnas orsaker till
flykt, hur deras liv har varit under själva flykten samt hur den har finansierats eller
organiserats. Vi har inte som intresse att undersöka deras fysiska eller psykiska hälsotillstånd
så som eventuella trauman eller posttraumatiskt stressyndrom. Vi tittar inte heller på
erfarenheter av tiden före flykten utan vi har valt att avgränsa vår studie till tiden efter att de
ensamkommande barnen och ungdomarna anlänt till Sverige. Denna studie kommer att handla
om ensamkommande ungdomars relationer och sociala nätverk. Vi har endast intervjuat unga
män, detta är dock inget som vi valt själva utan detta har vår kontaktperson tagit hand om
genom att ta kontakt med verksamheterna. Respondenterna har varit mellan 18-20 år och alla
har som sysselsättning att de studerar, dock har några av våra respondenter under vissa
perioder haft ett extrajobb vid sidan av studierna.
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5

Metod

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår kvalitativa metod där vår empiri bygger på
halvstrukturerade intervjuer. Här presenteras också studiens urval av ensamkommande
ungdomar, vårt tillvägagångssätt och de etiska principer vi har förhållit oss till.

5.1 Metodval
Vi har valt kvalitativ metod som utgångspunkt för att undersöka våra frågeställningar.
Kvalitativ metod valdes då studien har som syfte att fokusera på intervjupersonernas egna
upplevelser av den livsvärld de lever i. Vi hade därmed inte som syfte att undersöka frekvens
eller förekomst (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 19, 45). För att samla in data användes
halvstrukturerade intervjuer där frågor har formulerats i förväg men att det ändå gavs
utrymme till följdfrågor ifall sådana behövde ställas, vilket leder till att skapandet av data sker
i form av ord (Bryman, 2002, ss. 35, 127, 272). Att följdfrågor kan ställas underlättar
intervjuarens tolkning av intervjupersonernas berättelser och detta leder i sin tur till att
missförstånd kan undvikas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 44). Halvstrukturerade intervjuer
har som fördel att följa en viss struktur samtidigt som intervjun är anpassningsbar och flexibel
utifrån intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 140). Med hjälp av
halvstrukturerade intervjuer ges större frihet till intervjupersonerna att utforma svar och ge
förklaringar på egen hand, och då får även den som intervjuar möjlighet att fördjupa sig i
svaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Eftersom intervjufrågorna från intervjuguiden
kunde ha framkallat både positiva och negativa minnen och därigenom känslor hos
intervjupersonerna såg vi det som en fördel att vi till viss del kunde använda oss av öppna
frågor då de som intervjuades kunde styra vad de ville berätta om. En kvalitativ metod var
lämplig att använda sig av då vi ville komma åt intervjupersonernas egna upplevelser kring
specifika teman, vi sökte information att analysera för att kunna dra en slutsats (Bryman,
2002, ss. 22, 35).

5.2 Empiriskt instrument
Vi har konstruerat vår intervjuguide utifrån våra frågeställningar med syfte att fånga upp
respondenternas olika kontaktytor och relationer så att de har möjlighet att berätta om sina liv
och erfarenheter, se Bilaga 1. Intervjufrågorna är indelade i olika temaområden som speglar
olika sociala sammanhang i respondenternas liv. Våra temaområden är socialt nätverk, fritid
samt boende. Intervjuguiden består till största del av frågor som behandlar socialt nätverk och
detta är därmed det tema som besvarar de flesta av frågeställningarna. I vårt första tema
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socialt nätverk ställer vi frågor som berör alla våra frågeställningar, till exempel frågan ”Hur
lär du känna nya vänner?” som kan kopplas till vår första frågeställning gällande hur
ensamkommande barn och ungdomar skapar varaktiga relationer. Det andra temat i
intervjuguiden är fritid, vilket kan kopplas till alla frågeställningar förutom en, nämligen den
tredje frågeställningen angående vem eller vilka som bidrar till skapandet av varaktiga
relationer. Intervjufrågan ”Är du med i någon idrotts- eller kulturförening och har du genom
föreningen träffat någon vuxen som betytt något för dig?” kan till exempel besvara vår andra
frågeställning som undersöker vilka förutsättningar som ensamkommande barn och ungdomar
får för att skapa varaktiga relationer. Vårt sista tema är boende, vilket tar upp intervjufrågor
som kan kopplas till alla frågeställningar förutom den första angående hur ensamkommande
barn och ungdomar skapar varaktiga relationer. Intervjufrågan ”Vilken betydelse har de
ungdomar som du träffat på boendet haft för dig?” kan exempelvis kopplas till vår femte
frågeställning angående vilken betydelse varaktiga relationer får för ensamkommande barn
och ungdomar.

5.3 Urval
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med nio manliga respondenter, däremot var våra
urvalskriterier inte styrda av kön. Samtliga respondenter har kommit till Sverige som
ensamkommande flyktingbarn och nu fått permanent uppehållstillstånd. De var över 18 år och
räknades då som vuxna och kunde därigenom ha fått en större förståelse och ett bredare
perspektiv kring sina liv. Det var också utifrån studiens syfte fördelaktigt om respondenterna
var över 18 år eftersom de då har flyttat ut från eventuellt hem för vård eller boende, så kallat
gruppboende, och påbörjat sitt självständiga liv. Dessutom kan de ha lättare för att hantera
själva forskningsprocessen och att de är en del av en studie. Vidare behövde inte god man
eller vårdnadshavare godkänna respondenternas deltagande i studien. Ungdomarna bor inom
Västra Götalandsregionen och hade vid intervjutillfället varit bosatta i Sverige mellan två till
fyra år. Således hade de fått några års perspektiv från det att de kom till Sverige.
Respondenterna behövde ha tillräckliga kunskaper inom det svenska språket då intervjuerna
hölls på svenska. Respondenterna fick på förhand information om studien och kunde därmed
på eget initiativ avgöra om de ville delta. Med hjälp av vår uppdragsgivare, en kontaktperson
från Skaraborgs Kommunalförbund, blev vi tilldelade de respondenter som visat intresse och
som matchat de krav vi ställt upp. Detta var därmed ett målstyrt urval då vi på ett strategiskt
sätt valt ut de respondenter som var relevanta för att besvara våra frågeställningar (Bryman,
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2011, s. 392). Trots att vi har använt oss av ett målstyrt urval kommer alla våra respondenter
från samma land.
För oss som forskare har de etiska premisserna varit viktiga eftersom en del av de
intervjufrågor som vi ställt kan ha varit av känslig karaktär samt att respondenterna är unga.
Vårt syfte var från början att intervjua tio stycken respondenter. Det har funnits en tröghet i att
få tag på respondenter på grund av olika faktorer som vi inte kunnat påverka. Därmed var
processen att hitta respondenter utdragen och tidsödande. Vi har dock intervjuat nio
respondenter och anser att vi har tillräckligt med underlag för analys och finner en empirisk
mättnad i vårt insamlade material. I resultat- och analysdelen refererar vi till ungdomar på
grund av respondenternas nuvarande ålder.
5.3.1 Persongalleri, respondenter
I uppsatsen har respondenterna avidentifierats genom fingerade namn. Det görs heller ingen
närmare presentation av respondenterna, detta för att ytterligare undvika identifiering.
Fingerade namn har även använts för att ge läsaren en mer berättande känsla.
Ashkan har varit i Sverige i 3 år. Han är ensamstående. Han har ingen kontakt med sin familj.
Han har många vänner i Sverige men ingen bästa vän.
Milad har varit i Sverige i 4 år. Han har en flickvän. Han har kontakt med sin familj. Han har
många vänner och flera bästa vänner.
Pedram har varit i Sverige i 4 år. Han är ensamstående. Han har kontakt med sin familj. Han
har många vänner som också är hans bästa vänner.
Farzad har varit i Sverige i 3 år. Han är ensamstående. Han har kontakt med sin familj. Han
har många vänner och flera bästa vänner.
Poya har varit i Sverige i 3 år. Han är ensamstående. Han har kontakt med sin familj. Han har
några vänner i Sverige men ingen bästa vän.
Hamid har varit i Sverige i 2 år. Han är ensamstående. Han har mycket nära kontakt med sin
familj. Han har några vänner och två bästa vänner.
Hossein har varit i Sverige i 2 år. Han är ensamstående men på väg att bli tillsammans med en
tjej. Han har kontakt med sin familj. Han har flera vänner och två bästa vänner.
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Amir har varit i Sverige i 3 år. Han är ensamstående. Han har kontakt med sin familj men inte
så ofta. Han har många vänner och en bästa vän.
Rostam har varit i Sverige i 3 år. Han är ensamstående. Han har kontakt med sin familj. Han
har många vänner men ingen bästa vän.

5.4 Etiska överväganden
De etiska principerna sammanfattas enligt Bryman (2011) på följande sätt: Informationskravet
där undersökningens syfte informeras om samt vilka moment som ingår i undersökningen,
samtyckeskravet där deltagarna själva bestämmer över sin medverkan, konfidentialitetskravet
där personuppgifter förvaras utan att obehöriga kommer åt dem samt nyttjandekravet där
insamlat material endast används för forskningsändamålet (Bryman, 2011, ss. 131-132).
Inför intervjuerna med respondenterna som är ensamkommande ungdomar ställdes det höga
krav på tydlighet kring syftet samt att materialet kommer att användas konfidentiellt och etiskt
korrekt. Respondenterna informerades om de etiska principerna så som att deras deltagande
var frivilligt. Efter att respondenterna blev informerade om de etiska kriterierna gav de sitt
samtycke för att delta i studien. Inledningsvis behövde respondenterna tillfrågas ifall intervjun
kunde spelas in. Respondenterna informerades om att deras identitet inte kommer att avslöjas
och att det inspelade materialet kommer att förstöras efter att transkriberingen är gjord samt
att endast vi har tillgång till materialet. Att delta i vår studie var frivilligt och kunde när som
helst avbrytas ifall respondenten så önskade. Ungdomarna som deltog i vår studie var fyllda
18 år och kunde självständigt bestämma ifall de ville delta. I intervjuformulärets
bakgrundsfrågor fanns inga frågor som kunde röja respondenternas identitet (Bryman, 2011,
ss. 131-133).

5.5 Förförståelse
Den ena av oss har ingen tidigare erfarenhet av gruppen ensamkommande barn medan den
andra för närvarande arbetar som behandlingssekreterare med ensamkommande barn och
ungdomar och har gjort det på olika gruppboenden i fyra år. Detta ger en kunskap om gruppen
och det mottagarsystem som de ensamkommande ungdomarna omfattas av. Vi anser att detta
har fungerat bra eftersom vi kompletterar varandra i våra roller som forskare. Eftersom det
redan finns en relation till några av respondenterna hos en av oss, som dock inte är pågående,
har detta skapat ett igenkännande vilket även kan ha bidragit till en känsla av trygghet. Vi ser
dock inte att detta har påverkat vår analys utan vår strävan har varit att diskutera, synliggöra
och medvetandegöra detta inför varandra. Därför har de etiska kriterierna varit viktiga och
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ställt krav på ett förtydligande kring rollen som forskare och uppsatsens syfte. Detta för att
skapa ett ömsesidigt förtroende och skydda ungdomarnas integritet.

5.6 Validitet och reliabilitet
Validitet ställer krav på att forskaren kontrollerar att studien undersöker det som den har som
syfte att undersöka. Detta förutsätter att undersökningen speglar det fenomen som är av
betydelse. En slutsats är giltig när den korrekt återspeglar respondentens utsagor (Kvale &
Brinkmann, 2009, ss. 264, 270). Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att validering är
beroende av forskarens förmåga att ta hand om sin undersökning genom att kontrollera,
ifrågasätta och tolka sina resultat på ett teoretiskt sätt. En annan aspekt att ta hänsyn till är
huruvida den intervjuade ger en sann bild av sin subjektiva upplevelse. Kvale och Brinkmann
(2009) talar om validering på sju stadier. Dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift,
analys, validering samt rapportering. De olika stadierna tar bland annat upp vikten av att
studiens teorier är kopplade till forskningsfrågorna, att insamlingen av data är anpassat för
studiens syfte, att studiens forskningsdesign ska leda till ny kunskap samt att intervjuer
genomförs på ett noggrant och omsorgsfullt sätt för att säkra kvaliteten (Kvale & Brinkmann,
2009, s. 267).
Inom kvalitativ forskning, till exempel inom fenomenologin, ställs forskningen inför fem
frågor för att säkerställa validiteten. Vi anser även att dessa går att applicera på vår studie och
stärker därmed vår validitet eftersom vi har förhållit oss till dessa. Den första frågan handlar
om huruvida intervjuaren har påverkat innehållet i deltagarnas berättelser på så sätt att
beskrivningarna inte längre visar på deltagarens egentliga upplevelse. Det är även viktigt att
transkriberingarna är korrekta och återspeglar det som sagts under intervjun. I analysarbetet
bör forskaren se om det finns andra slutsatser att dra som inte framkommit under intervjun.
Forskaren behöver vara uppmärksam på att den ursprungliga upplevelsen tas tillvara hos den
som intervjuas så att innehållet stämmer med den övergripande beskrivning som görs. Den
sista frågan som är av betydelse är om beskrivningen är situationsspecifik eller om
upplevelserna kan överföras till andra situationer (Polkinghorne, 1989, i Creswell, 2013, ss.
259-260).
Genom att spela in intervjuerna och transkribera dessa ord för ord får vi med ungdomarnas
egna berättelser vilket garanterar att allt som respondenterna säger fångas upp. Ungdomarna
som vi intervjuat har varit i Sverige mellan två till fyra år och har ett annat modersmål än
svenska. Då intervjuerna genomfördes på svenska utan tolk har ungdomarnas vistelsetid i

22

Sverige varit avgörande för validiteten för att säkerställa att de förstår våra intervjufrågor. Vi
har även lagt ner mycket arbete på intervjuguiden, att frågorna ska besvara våra
frågeställningar. Om respondenten inte förstått intervjufrågorna vi ställer, har vi ställt om
frågorna i en enklare form, detta kan dock leda till att vi tappar innebörden av vad vi är ute
efter och att misstolkningar kan uppstå.
Kvale och Brinkmann (2009) talar om vikten av reliabilitet som ett sätt att se över hur
tillförlitligt resultatet av en forskning är, det vill säga om en studie får samma resultat
oberoende av vem som är forskare och när undersökningen genomförs. Det som forskaren
måste fundera över är om respondenterna skulle förändra sina svar ifall någon annan ställde
frågorna. Detta kan ta sig i uttryck genom att respondenten framställer sig själv på ett
fördelaktigt sätt och därmed riskerar att inte skildras objektivt (Kvale & Brinkmann, 2009, ss.
246, 263).
Enligt Creswell (2013) bör forskaren säkerställa reliabiliteten genom att ha en tillförlitlig
inspelningsutrustning för att genomföra en korrekt transkribering. För att en forskning ska
uppnå ett legitimt resultat bör transkriberingarna kodas av flera personer för att sedan
jämföras med varandra. Därefter kan koderna delas in i större teman som också analyseras av
flera personer för att därefter sträva efter ett gemensamt förhållningssätt (Creswell, 2013, ss.
253-255).
I vår studie har vi varit två personer som intervjuat ungdomarna. För att säkerställa
reliabiliteten har vi fyra ögon som kan granska datan och analysera den. Då en av oss har
tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar och även träffat en
del av de ungdomar som vi har intervjuat, ställs det höga krav på ett förhållningssätt som är så
objektivt som möjligt. Eftersom det redan finns en etablerad relation behöver hänsyn tas till
detta och på vilket sätt det eventuellt kan påverka intervjun. För att säkerställa reliabiliteten
har även vi som forskare varit flexibla gällande intervjuplats då respondenterna själva fått
bestämma var vi ska träffas. Detta för att intervjusituationen ska bli så bekväm som möjligt
och genomföras på ett tryggt sätt.
Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna i förväg eftersom vi ville undvika att de
skulle förbereda svar till våra frågor. Vi strävade efter att skapa ett spontant möte med de
ensamkommande ungdomarna där följdfrågor kunde ställas då vi valt en halvstrukturerad
intervjuform. Dock fick vi en förfrågan om att skicka intervjuguiden till en enhetschef för ett
boende för att ge en bild av vad vårt syfte med intervjun var.
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5.7 Tillvägagångssätt
Vi kontaktade respondenterna via telefon och bokade in intervjuer. Vi gav förslag på dag och
tid för intervjuerna och lät sedan ungdomarna bestämma plats för intervju. Respondenterna
har själva fått välja plats för intervjuerna eftersom det har varit viktigt från vårt perspektiv att
de har känt sig bekväma och trygga. Innan intervjuerna startade förklarade vi grundligt vårt
syfte med uppsatsen genom att visa det brev som skickats ut i förväg, hur lång tid intervjun
kommer att ta samt att en av oss kommer att föra anteckningar. Vi har frågat om intervjuerna
kan spelas in och varit tydliga med att det endast är vi som har tillgång till inspelningen samt
att den raderas efter transkribering. Vi har även förtydligat att det är frivilligt att delta, att
respondenterna när som helst kan avbryta intervjun och att vi inte kommer skriva ut deras
namn. Vi har även visat upp en tidigare C-uppsats för att öka förståelsen för hur det empiriska
materialet i slutändan presenteras.
I de flesta fall har intervjuerna varit mellan 40-50 minuter långa och genomförts hemma hos
ungdomarna i deras lägenhet eller på gruppboendet och i ett fall på ett bibliotek. När
intervjuerna har ägt rum hemma hos ungdomarna har de bjudit på kaffe eller te och kakor. När
vi träffade ungdomarna turades vi om att intervjua dem. Våra roller har varierat då den ena
har fört observationsanteckningar medan den andra har intervjuat. Vi har kompletterat
varandra under intervjuerna då den som observerat även kunnat ställa frågor för att inte gå
miste om relevant information som den som intervjuar kanske inte följer upp. Det har
förekommit vissa störningsmoment under intervjuerna, till exempel att mobiltelefoner har
ringt vid några tillfällen. I vissa fall har även ljud utifrån stört ljudinspelningen. Vid ett
intervjutillfälle var respondentens kompis närvarande under intervjun. Dock hade denne en
passiv roll men kan ändå ha påverkat intervjupersonens svar när han uttryckte sig kring
vänskap eftersom de redan hade en etablerad vänskapsrelation. Trots detta anser vi att dessa
störningar inte har påverkat insamlingen av vår empiri.

5.8 Val av analysmetod
Vi utgår ifrån tematisk analys som används vid bearbetning av kvalitativ data med syfte att
komma fram till viktiga teman i det insamlade materialet (Bryman, 2008, s. 655). Vi har valt
tematisk analys för att analysera data där fokus läggs på att identifiera teman genom att
kategorisera innehållet i intervjuerna (Bryman, 2008, s. 551). Tematisk analys utgår från fem
till sju teman som skildrar det centrala i vad deltagarna berättat under intervjuerna (Creswell,
2013, s. 186).
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Tematisk analys är lämplig för vår studie då vi har haft som avsikt att fördjupa oss i
respondenternas berättelser för att på så sätt få en större förståelse för återkommande teman
som berörs under intervjuerna. I vår studie har ungdomarna gemensamt att de kommit till
Sverige som ensamkommande flyktingbarn. De inleder nya relationer som utgör grunden till
ett nytt socialt nätverk i Sverige. Bryman (2008) hänvisar till Ryan och Bernard (2003) som
har utvecklat förslag för hur intervjuer i en studie kan organiseras och analyseras. Inför
analysen i vår studie transkriberades intervjuerna för att få fram olika teman som sedan
analyserades. För att säkerställa våra val av teman har vi läst igenom transkriberingarna ett
flertal gånger och därigenom fått fram grupper av teman som går att koppla till våra
frågeställningar. Dessa teman är återkommande i alla intervjuer och framträder tydligt. När
transkriberingarna bearbetades och analyserades lades stor vikt vid både likheter och
skillnader kring upplevelserna i deras berättelser, hur respondenterna diskuterat i anknytning
till dessa teman och på vilket sätt de har format deras liv. Utifrån dessa teman har vi valt ut
citat som speglar respondenterna på ett representativt sätt (Bryman, 2008, s. 528-530).

5.9 Transkriberingsprocessen
Vi transkriberade intervjuerna relativt omgående efter det att intervjuerna var genomförda.
Transkriberingarna har sedan utgjort själva grunden för analys i arbetet. Enligt Bryman (2011)
är kvalitativa forskare intresserade av både vad intervjupersonen säger och hur det sägs. För
att inte glömma bort hur respondenterna uttrycker sig har vi vid sidan av transkriberingarna
även tagit hänsyn till de fältanteckningar som gjorts under intervjuerna. Syftet med
fältanteckningarna var att fånga upp våra egna reflektioner av respondenternas utläggningar
samt deras icke-verbala kommunikation då detta kan ha bidragit till information som varit
avgörande för analysen.
Under transkriberingsprocessen har reflektioner angående innehållet i intervjuerna dykt upp.
Vi har transkriberat samtliga intervjuer ordagrant med hjälp av diktafon och dator.
Respondenternas eventuella felaktiga meningsuppbyggnad i det svenska språket har därmed
inte justerats, utan vi har återgivit deras citat utifrån hur de har formulerat sig. Dock har vi i
resultatdelen ibland utelämnat vissa mumlanden och upprepningar för att lyfta fram och
belysa det väsentliga i respondenternas berättelser. När känslolägen under intervjuerna
förändrats har detta antecknats i transkriberingarna, till exempel har vi skrivit ut *skratt* när
respondenterna uttryckt en sådan sinnesstämning. Transkriberingarna kodades genom att det
centrala i respondenternas berättelser togs fram. Vi tittade på de gemensamma upplevelserna
för att sedan dela in dessa i olika teman. När vi presenterar resultaten har vi valt att hoppa
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över vissa ord eller meningar som varit överflödiga i sammanhanget. För att markera detta har
vi använt oss av [...] med syfte att öka läsbarheten.

6

Resultat och analys

I det här avsnittet kommer vi presentera de resultat från våra intervjuer som är relevanta för
studiens syfte. Resultatet och analysen redovisas tillsammans och integreras i varandra. Vårt
resultat visar på betydelsen av varaktiga relationer för ensamkommande ungdomar. Vi har
valt fem olika teman utifrån transkriberingsprocessen där vi presenterar vårt resultat. Dessa är:
transnationella relationer, relationer med landsmän, nya svenska relationer, professionella
kontakter samt självständighet och frigörelse från professionella kontakter.

6.1 Transnationella relationer
Majoriteten av respondenterna, alla förutom en, har fortfarande kontakt med sin familj via
telefon eller Internet. Detta visar på att familjen, trots det geografiska avståndet, har en fortsatt
betydelse för ungdomarna. De som arbetar med ungdomarna har som uppgift att underlätta
och se till att ungdomarna får en återupprättad kontakt med sina familjer.
Pedram uttrycker på följande sätt när han får frågan vad familjen betyder för honom:
”Mycket. Asså jag tänker mest på dem än vad jag tänker på mig själv”. (Intervju 3)

När Farzad får samma fråga uttrycker han sig på följande sätt:
”För att... jag är från den familj så, jag är deras barn och det betyder mycket för
mig. Jag gillar alla mina syskon och mamma, pappa [...] Den viktigaste personen
är min mamma [...] men det är omöjligt att de kommer hit”. (Intervju 4)

Poya berättar att familjen betyder mycket för honom:
”Man vet att de är föräldrar [...] man älskar dem”. (Intervju 5)

Hossein beskriver kärleken till sin familj så här:
”[...] ja, jag älskar dem, min familj, särskilt min mamma [...] ja, mycket känslor
[...] jag älskar min mamma [...] min mamma är jätteviktig för mig”. (Intervju 7)

Amir ger en målande beskrivning av vad familjen betyder för honom samt om dilemmat med
att hålla kontakt:
”Familj... familj, det betyder samma det... allt för mig till exempel om du har inget
hjärta eller fungerar inte ditt hjärta så känner du... eh som du är sjuk eller så det
är helt... det betyder allt för mig, min familj, speciellt föräldrar, mamma [...] det
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viktigaste är min familj så de... tyvärr min familj är inte här i Sverige men mina
kompisar är här som min familj... för vi måste hjälpa varandra [...] det kostar för
mycket om man tankar telefonen och ringer till dem [...] det är väldigt svårt att få
kontakt med dem”. (Intervju 8)

Rostam tycker däremot att frågan är svår och verkar ha blandade känslor när han tänker på
familjen:
”Ja, man kan säga det är viktigt men... asså ibland jag hatar min familj men ibland
när jag tänker, nej varför jag gör så”. (Intervju 9)

Barn som kommer till Sverige som flyktingar och utan sina föräldrar eller annan anhörig
kallas ensamkommande barn eller ungdomar. Detta begrepp förefaller en aning komplext och
missvisande då kontakten med familjen förefaller viktig och sker kontinuerligt hos alla våra
respondenter utom en. När ett nyanlänt ensamkommande barn söker asyl är det vanligt att
kontakten till familjen har varit avbruten en tid. Om det ensamkommande barnet tilldelas
permanent uppehållstillstånd bör gruppboendet underlätta och stödja barnet i att försöka
återupprätta kontakten med sin familj igen. De ensamkommande barnen som kommer hit
anländer ensamma till Sverige men de fortsätter inte att vara ensamma utan berättar själva att
de viktigaste personerna i deras liv är deras familj, vilket Amir uttrycker ”det betyder allt för
mig, min familj, speciellt föräldrar, mamma [...] det viktigaste är min familj”. De
respondenter som vi har träffat har regelbunden kontakt med sina familjer och vänder sig till
dem för att få känslomässigt stöd, vilket Hossein beskriver ”ja, jag älskar dem, min familj,
särskilt min mamma”. Föräldrarna och syskonen bor i andra länder men detta hindrar inte att
en regelbunden kontakt sker via telefon eller via Internet med hjälp av Skype. Här kommer
det transnationella perspektivet in när kontakten med familjen inte styrs av fysiska möten utan
sträcker sig över nationsgränser och är oberoende av plats.
Mead (1934) menar att människans, i detta fall barnets, identitetsbygge sker i samband med
andra och där föräldrarna kallas signifikanta andra och samhället är den generaliserade
andre. Genom att ensamkommande barn och ungdomar har en fortsatt relation med sina
föräldrar eller åtminstone en av föräldrarna kvarstår interaktionen, och enligt Berg (2006) är
det i identitetsbygget när barnet testar sin roll gentemot föräldrarna som barnet skapar sig en
bild av sig själv. Konsekvensen av att det fysiska mötet uteblir med föräldrarna, de
signifikanta andra, kan vara att ungdomarnas identiteter under tonårsperioden påverkas
negativt eftersom de bland annat inte kan få samma sorts bekräftelse då kontakten istället
upprätthålls via telefon och Internet. Ontologisk trygghet går också att applicera på våra
respondenter eftersom den transnationella kontakten präglas av en fortsatt kontinuitet enligt
27

Giddens (2008). Ungdomarna har en upprättad relation till sina föräldrar men i Sverige möter
de många nya okända vuxna personer som i de flesta fall har en formell roll. Detta kan leda
till misstänksamhet då ungdomen kan ha svårt för att lita på och känna förtroende för dessa
vuxna eftersom de kan ha befunnit sig i utsatta situationer. De har ofta tvingats lämna sitt
hemland för att överleva på grund av traumatiska händelser och förföljelse. De kan sedan
eventuellt ha upplevt hotfulla och våldsamma situationer under flykten till mottagarlandet.
Ungdomarna befinner sig vidare i en känslig period i livet, och det som kan hända när
ungdomarna får sitt permanenta uppehållstillstånd är att de känner sorg och saknad då beslutet
som tagits är definitivt. Följden blir att deras framtid är trygg men det är inte säkert att de
kommer träffa eller återvända hem till sina föräldrar, och i och med detta blir kontakten till
föräldrarna och möjligheten att identifiera sig med dem utan kontinuitet.

6.2 Relationer med landsmän
Majoriteten av respondenterna uttrycker att de flesta av deras vänner är från samma land som
de själva, och att det även är dessa personer som de kommit närmast sedan de kom till
Sverige.
Pedram berättar att nästan alla hans vänner kommer från samma land som honom. När han får
frågan vad hans vänner betyder för honom och om nationaliteten är viktig svarar han följande:
”Allt asså de är egentligen som min familj här eftersom jag har ingen några släkt
eller nånting asså det är bara de som jag har här, det är de som jag kan prata om
med allt med [...] Ja, nästan... Asså vi har massa saker gemensamt som kan tänka
på, som kan prata om... Jag tror att det är de sakerna som mest... gör det att vi vill
vara tillsammans. Asså... det är väldigt svårt, jag var med en gäng svenskar också,
en kort tid 6-8 månader, det vara bara på helgerna som vi var ute och festa, men
det gick inte bra till sist... man kan inte vara vän med några bara för att festa”.
(Intervju 3)

Även Farzad har bara vänner som kommer från samma land som honom. Han får frågan vad
hans vänner betyder för honom och vad det var som gjorde att han blev vän med just dessa
personerna:
”De betyder också mycket för att här jag har bara de vänner så vi kan umgås och
vi kan prata, jag har bara dem så [...] Vårat moral är lika och samma, vi tänker
samma sätt”. (Intervju 4)

Poya berättar att han vill ha mer kontakt med olika människor men inte de som är från samma
land som honom. Han menar att han vet hur människor från hans hemland är. Han vill träffa
andra att prata svenska med. Poya berättar att han tycker det är dåligt att låta ungdomar från
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ett och samma land bo tillsammans på boende när de kommer till Sverige eftersom de då inte
kommer att prata svenska:
”Man vill lära känna andra [...] Jag tycker att de måste blanda ungdomar från
olika länder [...] Olika länder bör ungdomarna komma ifrån [...] efter två månader
de kommer prata svenska [...] Jag tycker att vi invandrare vi förstår varandra
exakt”. (Intervju 5)

Hamid får frågan vad det betyder för honom att träffa personer med samma nationalitet:
”Det ja... är också bra för mig ja om man träffar [landsmän] och de hälsar till
varandra... om man känner inte ändå de hälsar varandra... ja de hälsar ’hej hej
hur mår du’ och sånt och de frågar ’var bor du’ och sånt”. (Intervju 6)

Amir reflekterar över vad vännerna betyder för honom:
”Ja måste man skapa vänskap annars det blir väldigt svårt om man lever utan sin
familj, för att man ensam här och hela tiden om man sitter hemma så man blir
orolig och bara tänker de om man träffar kompisar och skapar vänskap så det blir
jättebra om man känner sig bekväm [...] jag bara tänker på alltid på mina
kompisar och jag aldrig kommer lämna mina kompisar så bara jag tänker att det
mina kompisar de som är bäst så de betyder till mig som min familj”. (Intervju 8)

Rostam berättar att han inte umgås med kompisar med samma nationalitet:
”Nää... Asså vi människor är lika värda men jag vill inte träffa mina kompisar från
mitt land för att när jag sedan här eller nånstans eller jag går i skolan de pratar
hela tiden [...] de här språken som jag talar, kanske jag kommer glömma min
svenska därför jag vill umgås med de som är från andra länder [...] Jag har många
vänner men jag kan inte säga min hemlighet eller min problem... för kanske en dag
de kommer skämma ut mig [...] jag kan inte lita på mina kompisar som är från mitt
hemland”. (Intervju 9)

För de flesta av respondenterna blir kontakten med landsmännen här i Sverige den relation
som består och blir varaktig efter några års perspektiv då relationen innebär en fysisk och
vardaglig närhet. Ingen av våra respondenter har kontakt med landsmän från tidigare
transitboende, där de kort bodde första tiden i Sverige. Ingen av respondenterna säger att de
har någon kontakt med vänner från sitt hemland. Detta kan bero på att de var unga när de
lämnade sitt land och eventuellt bott i flera olika länder vilket försvårar en kontinuerlig
kontakt med tidigare sociala umgängen. Vi får en uppfattning att ungdomarna inte tycker att
det är värt besväret att söka upp vänner från hemlandet. Familjen är däremot ett undantag
eftersom den är ovärderlig och har ett norm- och värderingsmässigt värde i form av
signifikanta andra som Mead (1934) redogör för. De ensamkommande ungdomarna som vi
intervjuat har alla bott en längre tid på ett gruppboende och träffat sina vänner där. Den
gemensamma kulturen, normerna och värderingarna samt det gemensamma språket utgör
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kittet mellan ungdomarna vilket bidrar till trygghet, vilket Farzad uttrycker ”Vårat moral är
lika och samma, vi tänker samma sätt”. I intervjuerna beskriver ungdomarna relationen till
varandra och liknar den med en familj, vilket Pedram uttrycker ”de är egentligen som min
familj här eftersom jag har ingen några släkt”. Vi tolkar ungdomarnas beskrivningar av
interaktionen med varandra som ett slags broderskap. Vissa ungdomar uttrycker dock att deras
kunskaper i det svenska språket blir lidande eftersom de inte pratar svenska med sina
landsmän. En av respondenterna berättar att han glömt mycket av svenskan trots att han varit
här i fyra år, detta eftersom han pratar sitt modersmål med sina kompisar i skolan och på
fritiden. Vi tolkar det som att det kan bli en effekt av att ungdomarna flyttar ut till en egen
lägenhet och på fritiden umgås mer med personer som talar deras eget språk till skillnad från
tidigare när de på gruppboendet haft det svenska språket runt omkring sig. Skolan är en annan
plats där de genom olika aktiviteter träffar nya vänner.
Den sociala identiteten styrs av grupptillhörighet och normer, och enligt Augoustinos et al.
(2006) är den sociala identiteten alltid kopplad till någon social referens, vanligen en social
grupp. Respondenterna talar om hur viktiga och betydelsefulla deras kompisar och vänner är
för dem och detta kan tolkas så som Berger och Luckmann (1966) menar, nämligen att
individen deltar i en social värld där denne identifierar sig med sina handlingar och spelar sina
roller. Individen behåller sin identitet genom sociala relationer och formar sin identitet genom
sociala processer. Eftersom de ensamkommande ungdomarnas familjer bor i andra länder och
bland de som vi har intervjuat är det en ungdom som skiljer sig från detta mönster, blir
relationen till landsmän betydelsefull och den grupp som ungdomarna identifierar sig med.
Ungdomarna som vi har intervjuat har gemensamt att de anlänt till Sverige utan någon
tidigare koppling hit. Kontakten med landsmän kan vara avgörande och innebära en form av
trygghet då den nya omgivningen med dess kulturella koder är helt nya och svåra att ta in och
begripa. När eventuella missförstånd och problem uppstår är den egna gruppen i form av
landsmän den grupp som ungdomarna kan luta sig mot för att reflektera kring det som händer.
Flera berättar att de använder Facebook och Skype varje dag för att underhålla kontakten med
landsmän som de träffat i olika sammanhang sedan de kom till Sverige.
Våra respondenter resonerade själva om fördelar och nackdelar med att bara umgås med
landsmän, vilket de inte alltid ansåg vara optimalt. En nackdel är att svenskan försämras men
de tänker ändå att detta kommer bli bättre när de i framtiden kommer ut i arbetslivet. De säger
att de vill ha svenska vänner men att de inte kommer utveckla språket och komma in i
samhället om de enbart har kontakt med landsmän. Detta tolkar vi som ett uttryck för
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ambivalens då respondenterna identifierar sig med sina landsmän, beskriver hur viktig deras
kultur är då de umgås, lyssnar på musik, dansar och samtidigt reflekterar över hur de ska få
tillträde till det svenska samhället.

6.3 Nya svenska relationer
Att hitta svenska vänner att umgås med är någonting som upplevs som svårt av
respondenterna. Vi frågar om de har någon svensk vän och i så fall hur relationen ser ut och
vad detta betyder för dem.
Ashkan får frågan om han tycker det är svårt att hitta vänner i Sverige:
”Asså... Ska man prata svenska så är det bättre att ha sådana vänner som kan
prata svenska [...] Jag ska inte ha sådana kompisar som är från mitt land som ska
prata samma språk som jag pratar”. (Intervju 1)

Pedram berättar att han inte har någon svensk kompis och att han heller inte försökt skaffa
någon. Han tycker att det finns skillnader mellan kulturerna som gör att det är svårt att ha
svenska kompisar. Vi frågar honom om det finns någonting som skulle få honom att känna sig
mer integrerad i Sverige:
”Asså i Sverige... Integration, jag tror det behöver mer tid, inte mer person asså
det där, när man kommer in i Sverige så visar vägen som man måste gå, det
behöver tid verkligen men nu när jag tänker att jag har inte svenska vänner och så,
det är inte konstigt för mig eftersom jag är säker på att när jag börjar arbetslivet
och sen jag kommer att träffa många faktiskt och det blir en helt annan relation än
nu, nu jag träffar bara några i skolan och sen ingenting mer.. asså det måste vara
någonting gemensamt som man kan göra eller hur... för att bli vänner asså man
kan inte gå direkt ’jag vill bli vän med dig’ det fungerar inte så”. (Intervju 3)

Farzad tycker också det är svårt att hitta svenska vänner och berättar att han gärna vill ha
svenska vänner men att han inte försökt bli vän med någon svensk. Vi frågar honom också om
det finns någon som kan hjälpa honom att hitta svenska vänner:
”Svenska ungdomar jag tror att de gillar inte att ha umgås med oss [...] Till
exempel det är tre år så men jag har ingen svenska vänner [...] och jag tror det är
språkproblem också, vi kan inte så mycket språk så, det är också svårt [...] Nä, jag
tror inte. Ingen kan hjälpa mig att hitta nån vän asså det beror på mig själv, jag
kan våga prata med andra personer [...] För att med svenskar jag gillar att vara
kompis men det är svårt så mitt språk är inte så bra och jag vågar inte prata med
dem så därför det är svårt att bli vän med svenska ungdomar”. (Intervju 4)

Poya berättar också att han inte har några svenska kompisar. Han medger att det hade varit
lättare att lära känna svenskar om han hade gått i samma klass som andra svenskar. Poya har
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försökt ta kontakt med svenskar när han varit på en pub. Han berättar om sina upplevelser av
svenskar:
”Jag önskar inte men det blir bra om man har svenska kompisar [...] svenskar lite
privat [...] de vill inte bli kompis med nån invandrare [...] svenskar vill inte bli
kompis med någon de inte känner [...] Svenskar blir snäll när de dricker vodka [...]
när svenskar har druckit börjar de prata om vill bli vän [...] när de dricker, blir
full de vill snacka”. (Intervju 5)

Hamid menar att man måste träna på någon klubb eller träffas i skolan för att lära känna
andra. Vi frågar honom varför han tycker det är svårt att träffa nya människor här i Sverige:
”[...] att få kompisar, svensk kompisar att prata med dem men det ja... det går inte
[...] om man är i [hemlandet] om man känner inte någon person om man går på en
skola... det är klart de sitter med varandra, de pratar... ja, de pratar ’var bor ni’
ja... ’vad heter din pappa och mamma, din familj’... de pratar om men här i Sverige
det är inte så men jag vet inte varför... de är blyg kanske [...]”. (Intervju 6)

Hossein berättar också att det har varit svårt att få kontakt med svenskar:
”Lite konstigt tycker jag, de pratar inte så mycket, de ser inte på varandra, nej nej,
de är väldigt tyst [...] det är väldigt svårt kontakt eller prata eller umgås med en
svensk till exempel en tjej”. (Intervju 7)

Amir berättar om hur det är att ha svenska kompisar:
”[...] svenskarna de är mycket nyfiken när man träffar dem, de är först rädda att
de vill inte träffa, de är mycket lugnt så det tar mycket lång tid och man känner...
så det är jätteroligt jag har massa kompisar svenskarna och man lära känna olika
kulturer och det är viktigaste att man lära känna språket och att man lära sig
språket”. (Intervju 8)

Rostam tycker det är svårt att lära känna andra i Sverige men har ändå tre svenska kompisar.
Han berättar till sist att han hade velat ha en svensk flickvän:
”[...] för mig betyder mycket för att kanske jag bott här i Sverige tre år [...] om jag
har kontakt med svenskar då man förstår allt hur fungerar den här kulturen i
Sverige [...] Jag tänker på mig så här, kanske kan inte svenska så bra eller jag kan
inte tala bra, kanske de skrattar därför [...] jag vill gärna men jag är blyg [...] jag
haft inte svensk tjej jag träffa en annan tjej från andra länder. Om jag hade den
här tjejen kanske jag kunde få till kulturen, kanske jag träffa hennes pappa mamma
släktingar [...]”. (Intervju 9)

De flesta av våra respondenter försöker ta kontakt på samma sätt som de är vana vid i sin egen
kultur och tycker att svenskar är svåra att nå eftersom de förklarar att svenskar är
individualistiska och tillbakadragna. En del av ungdomarna försöker inte ta kontakt alls med
svenskar på grund av olika anledningar, till exempel språksvårigheter och kulturskillnader,
vilket Farzad uttrycker ”mitt språk är inte så bra och jag vågar inte prata med dem så därför
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det är svårt att bli vän med svenska ungdomar”. Vi antar trots allt att ungdomarna uttrycker
en önskan om att ha mer kontakt med svenskar men att det inte finns några naturliga
mötesplatser där de kan lära känna varandra. I till exempel skolan integreras de inte eftersom
de ofta går i en klass som har som syfte att fokusera på språket till att börja med men detta
förändras om ungdomen börjar på gymnasiet. Ungdomarna har ett personligt ansvar att hitta
vänner, det är inget skolan eller någon annan kan ordna för dem. Detta är deras egen
reflektion. Flera av respondenterna beskriver sig som sociala men upplever inte att detta har
hjälpt dem när de söker kontakt med andra svenska ungdomar.
Berger och Luckmann (1966) talar om att en individs sociala identitet formas av relationer i
samhället. Ungdomarna som intervjuades hade mycket att berätta om hur svenskar lever och
beter sig. Vi tolkar ungdomarnas upplevelser av möten med svenskar som ett tecken på att
ungdomarna har en låg grad av kontakt med svenska ungdomar. Några av ungdomarna
uttryckte exempelvis att de inte tror att svenskar vill vara vän med dem. Den sociala
identiteten hos ungdomarna kan påverkas på så sätt att deras grupptillhörighet, kategorin
ensamkommande flyktingbarn alternativt etniciteten, förstärks och detta leder eventuellt till
utanförskap när de i Sverige lever ett liv skilt från landets övriga medborgare.
Några av ungdomarna uttryckte att de identifierade sig med sitt hemlands kultur. Vi tolkar
detta som att de inte är integrerade i den svenska kulturen eftersom den sociala identiteten
präglas av både grupptillhörighet och normer. En del av respondenterna både sade sig tillhöra
en annan kultur än den svenska samt beskrev att de föredrog den egna kulturen på grund av
faktorer som till exempel moral, tankesätt och beteende. Vi kopplar detta till att deras uppväxt
är präglad av föräldrarna, de signifikanta andra, och den kulturella kontext som de då befann
sig i. Dessa normer och värderingar som ungdomarna är bärare av har påverkat deras liv och
det som de identifierar sig med. Här i Sverige möter de ett nytt samhälle och en helt annan
kultur, vilket vi förmodar kräver sin tid att vänja sig vid för att så småningom ta in den
generaliserade andre, det vill säga det nya samhället.
Madsen (2001) beskriver i sin teori professionella kontakter kontra nära relationer där den
förstnämnda innefattar en formell kontakt medan den sistnämnda innefattar en informell
kontakt. Ungdomarnas huvudsakliga kontakt med svenskar bestod till stor del av så kallade
professionella kontakter där relationen hade ett uttalat syfte. Vi tolkar det som att de
ungdomar som har svenska vänner endast har en ytlig bekantskap då ingen av respondenterna
sade sig ha en svensk person som bästa vän, det vill säga en nära relation. Därmed tolkar vi
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det som att ingen av respondenterna har en varaktig relation med svenskar då deras kontaktnät
till största del består av formella relationer med svenskar. Konsekvensen av detta blir att det
är svårt för de ensamkommande ungdomarna att träffa vuxna personer som inte har en
professionell roll i sitt utövande. Andra vuxna personer att lära känna och identifiera sig med
kan vara de med kopplingar till idrott, kultur eller frivilligorganisationer. Dessa eventuella
bekantskaper sker inte över en dag utan kräver ett tålamod och ett ömsesidigt intresse för att
kunna utveckla en hållbar relation.

6.4 Professionella kontakter
De ensamkommande ungdomarna får under sin första tid i Sverige kontakt med olika personer
som genom sin roll har en stödfunktion och kännetecknas av att de är professionella i sitt
uppdrag. I vår studie frågar vi om betydelsen av relationen till boendepersonal, god man eller
tillförordnad vårdnadshavare samt lärare.
Poya berättar om sin upplevelse av personalen på det tidigare gruppboendet:
”De sade att de ville hjälpa oss men det var deras fel att vi bråkade [...] man
tjafsar med dem för att man är arg på nåt annat”. (Intervju 5)

Hamid berättar vad boendepersonalen betyder och att han hälsar på boendet även när han
flyttat ut till egen lägenhet:
”Ja jag kan träffa personalen... det är som vi bodde här... som familj faktiskt det är
som jag... några personal som jag pratar sitter ner med allihop men med några
personal som man kan mest ja... som man känner mer mycket eller... ja det är
personal som vi bodde samma familjen som familjen”. (Intervju 6)

Farzad beskriver det stöd som boendestödjaren ger och betydelsen av den hjälp ungdomar får
som flyttat ut till egen lägenhet:
”Han hjälper med läxor och andra grejer [...] Till exempel räkningar och
lägenheten och sådana grejer [...] Det betyder mycket för att vi har kommit nyss i
Sverige så vi förstod inte allt därför vi behöver en person som kan hjälpa oss och
det är väldigt bra [...] Om vi behöver vi ringer till honom så. Läxläsning så vi
behöver att läsa två gånger i veckan, tisdag och torsdag”. (Intervju 4)

Ashkan berättar om sin före detta gode man och förklarar hur de håller kontakt:
”Jag har ingen kontakt just nu med honom. Så det bara när jag var 18 innan 18
jag hade kontakt [...] han hjälpte mig med sådana saker som jag behövde hjälp till
exempel att gå till Migrationsverket med papper och sådana grejer, ibland gå hos
honom och sitta, käka [...] Jag kan inte kanske träffa honom, stan eller någonstans.
Så jag kan Facebook”. (Intervju 1)

Milad beskriver kontakten med sin vårdnadshavare:
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”Vi... brukar väl... mm prata, äta middag och vidare [...] Jodå vi handlar ibland
och badar [...] Och... käkar mat på pizzeria eller... ja eller... på en restaurant så ja
[...] Hon är som en... mamma nu”. (Intervju 2)

Rostam berättar om sin erfarenhet av sin före detta vårdnadshavare och vad denne har betytt
för honom:
”Ja... asså hon kom två gånger till mig en gång jag hade det var min födelsedag
och en annan gång jag behövde nån hjälp. Men nu jag har inte henne [...]
Ingenting [...] jag hade en vårdnadshavare man kan säga det kontaktfamilj men
efter sex sju månader hon sade jag är inte längre din vårdnadshavare för att du
blev 18 år [...] Men när hon sade jag får inte pengar eller jag vet inte, här i
Sverige handlar mycket om pengar”. (Intervju 9)

Hamid beskriver vad en lärare har betytt för honom och vilket stöd hon har gett:
”Ja, det finns några lärare... det jag hade en svenskalärare men hon är jätteduktig
på svenska men hon är gravid nu hemma [...] Nej, nej ibland jag kanske pratade
om min familj och sånt ja... ibland jag kunde inte koncentrera mig på svenska sen
jag sade till henne att det har problem med familjen och sånt... ja”. (Intervju 6)

De flesta ungdomar som vi har träffat menar att deras lärare i skolan har betytt mycket för
dem, som Amir uttrycker sig:
”Ah, när man kommer till Sverige när man kommer ny till Sverige så man kan
ingenting. Man kan inte skriva eller prata svenska men den första läraren de hon
som de som lära eleverna så, man kan aldrig glömma första läraren, ja de är
jättebäst för att de lär”. (Intervju 8)

De sociala relationer som i de flesta fall har haft stor betydelse är kontakten med
boendepersonal och god man eller vårdnadshavare. Det som framgår tydligt är att ju längre
ungdomen har bott i Sverige desto mindre betydelse får kontakten med boendepersonal. Det
praktiska stödet till ungdomar som bor i lägenhet kan variera och organiseras på olika sätt i de
kommuner där vi träffat ungdomarna. De personer som finns i ungdomarnas omgivning har
en stödjande funktion som till exempel lärare eller boendepersonal. Då ungdomarna beskriver
dessa relationer och vad de betyder för dem, kan vi se att det finns en slags vänskap kopplat
till detta. Hamid beskriver vad personalen på det tidigare gruppboendet betyder ”några
personal som jag pratar sitter ner med allihop men med några personal som man kan mest
ja…som man känner mer mycket”. När det gäller kontakten med vårdnadshavare eller god
man är det ett uppdrag som upphör när ungdomen fyller 18 år. De flesta ungdomar uttrycker
att de kan ringa till sin före detta vårdnadshavare eller att de har kontakt med varandra på
Facebook. Det ungdomarna själva lyfter och vill framhålla är att de klarar sig själva bra
eftersom de har fyllt 18 år och känner sig vuxna. När det gäller kontakt med vuxna i
idrottsföreningar har dessa relationer inte haft någon stor betydelse utanför själva idrotten. De
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flesta av ungdomarna som vi har intervjuat är aktiva utövare av någon form av träning så som
fotboll eller gym. Vi tolkar att deras relation till tränaren bara omfattar själva idrotten. Ingen
har heller haft kontakt med någon frivilligorganisation som kan bidra till integration, däremot
är några av ungdomarna engagerade i en egen kulturell förening.
Enligt Madsen (2001) kan man tala om två olika stödjande relationer till ensamkommande
barn: professionella kontakter och nära relationer. De professionella kontakterna har som
syfte att vara planerade, det finns ett mål med relationen och den har som avsikt att i
slutändan upphöra. Till dessa kan vi koppla ungdomarnas relationer till sina gode män eller
vårdnadshavare, lärare och boendepersonal. När ungdomarna träder in i vuxenlivet och blir
myndiga vet de att uppdraget från vårdnadshavaren tar slut. De allra flesta ungdomar som vi
har träffat uttrycker att de gärna har en fortsatt kontakt via till exempel Facebook eller telefon.
Det finns gode män eller vårdnadshavare som på frivilligt initiativ väljer att fortsätta ha
kontakt trots att det förhållningsättet faller utanför själva uppdraget. Vi ser att detta skiljer sig
åt mellan gode män eller vårdnadshavare eftersom att vissa väljer att finnas kvar hos
respondenterna efter de blivit myndiga medan andra ser sitt uppdrag som avslutat. Vi ser även
att Heidegrens (2009) erkännandeteori går att koppla till relationen mellan god man eller
vårdnadshavare och de ensamkommande ungdomarna. De ungdomar som vi har träffat ser sig
själva som vuxna och i sin strävan efter att utveckla den personliga identiteten är samspelet
mellan positiv självrelation och olika former av erkännande viktiga förutsättningar för att nå
dit. I detta fall kan det visa sig att god man eller vårdnadshavare tar på sig de olika formerna
av erkännande, nämligen mänskliga primärrelationer, rättsligt erkännande samt social
uppskattning för att kunna möjliggöra ungdomarnas självförverkligande.

6.5 Självständighet och frigörelse från professionella kontakter
Respondenterna har flyttat ut från eventuellt gruppboende för att påbörja sitt självständiga liv.
Deras nya tillvaro präglas av många situationer som kräver eftertänksamhet men också
mycket frihet. Integration handlar om individens förmåga till anpassning till det nya
samhällets normer och kultur. Vissa av ungdomarna vi intervjuade ger uttryck för att de
känner sig hemma i den svenska kulturen.
Ashkan får frågan om han hade velat fortsätta ha kontakt med sin gode man efter det att han
fyllde 18 år:
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”Jag tror inte så jag kan klara mig, efter 18 jag kommer klara mig så, jag behöver
inte mer hjälp. Jag kan komma klara mig. Och sen när man blir 18 god man
kommer sluta så kommer inte hjälpa mig, bara till 18 år”. (Intervju 1)

Milad berättar att han besöker sitt tidigare gruppboende trots att han flyttat ut till eget boende:
”Ja, jag lagar mat ibland om jag vill bara, annars är jag här [...]”. (Intervju 2)

Pedram berättar om sitt nuvarande liv efter fyra år i Sverige:
”Asså jag har fått allting som jag behövde verkligen här. Allting. Jag kan klara
mig jättebra här [...] när man flyttar ut så, man bestämmer själv [...] när man
flyttar in i en lägenhet, asså den typ man behöver verkligen hjälp asså. Man
kommer in i samhället [...] Men när vi kommer ut, jag tror vi har mycket mer
problem som vi måste fråga dem, vad ska vi göra... med många saker [...] sen om
man får lite information om allting, sen resten man kan klara sig själv [...] mina
vänner asså det är ingen som känner sig ensam men ibland man behöver verkligen
vara ensam, tänka lite på saker”. (Intervju 3)

Farzad svarar på frågan vilken kultur han känner sig mest hemma i:
”Jag tillhör till [nationalitetens] kultur. Men vi försöker att passa oss med svenska
kulturen också för att nu bor vi i Sverige så [...] det är viktigt att ha en nån svenska
kontaktfamilj eller svenska vänner att känna bättre samhället och människor”.
(Intervju 4)

Poya berättar om hur det är att bo själv och beskriver sin nya tillvaro så här:
”Städar, lagar mat, kompisar, handlar [...] När man bor själv man måste tänka på
allting [...] jag är på väg [...] jag kunde stå upp själv [...] jag känner mig myndig
[...] om man har god man så kommer man ringa till dem och de kommer att lösa
det, man lär sig inte”. (Intervju 5)

Hamid funderar över sina framtida utmaningar:
”[...] svenska det är svårt [...] man kan inte leva i Sverige man måste lära svenska
och... läsa gå vidare... och man kan få jobb... ja”. (Intervju 6)

Hossein uttrycker att han känner sig vuxen nu:
”[...] jag vill inte kontakt med personalen, det är tråkigt tycker jag, de tycker att
jag är inte vuxen eller myndig och behöver hjälp... alltid jämt men det är inte så
[...] jag kan klara själv [...] Alla ungdomar vill flytta härifrån till någon
annanstans [...] för att det är en liten stad [...] finns ingen som jag kan kontakt
eller ingen vän ingen kompis det är skitsvårt”. (Intervju 7)

Amir berättar att han inte längre anser sig behöva så mycket hjälp från andra:
”Så måste man stå på sitt fotena framtiden måste man vara stark, så jag vill inte
tänka bara på att hela tiden få hjälp, jag bara tänker att jag ska stanna på foten
och vara stark på framtiden”. (Intervju 8)
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Rostam funderar över sin situation och sin önskan att assimilera sig till svensk kultur:
”[...] jag klarar mig själv. Om jag kan inte kanske jag kommer ringa nån kompis
eller kanske den här boendet som jag bodde förut för de kan hjälpa mig ett år till
sen jag måste klara mig själv [...] Det enda som jag har bara dem här i Sverige.
Annars om jag hade inte dem då kanske handikappsboendet eller jag vet inte alltså
när man bor ensam och har inga föräldrar eller inga kompisar man blir så [...] jag
glömde min kultur exempel svenskar vill dricka mycket kaffe det blev också jag,
förut asså jag kunde inte dricka kaffe men nu varje dag jag dricker kaffe fem eller
sex kopp kaffe. Jag tänker att jag tillhör nu till svensk kultur”. (Intervju 9)

Majoriteten av de ungdomar vi intervjuade ser på sig själva som vuxna och anser på så sätt att
de kan klara sig själva. De uttryckte att de inte vill ha mycket kontakt med vuxna som hjälper
till utan istället önskar de sig mer frihet där de får lära sig att klara sig på egen hand. Dock var
det en del av ungdomarna som inte tyckte det var så roligt att behöva ta hand om sitt eget
hushåll då de nu själva behövde laga mat, handla och städa. När ungdomarna har flyttat ut står
gruppboendet för en plats de kan återvända till, en kontinuitet eller eventuell trygghet. Hit
vänder sig ungdomarna om problem eller frågor uppstår eller om de vill träffa personal och
kompisar. Denna trygghet hjälper förmodligen ungdomarna att till viss del inte känna sig
ensamma. En ungdom beskriver dock att han inte är välkommen att besöka boendet. Vi tolkar
ungdomarnas svar som att de inte tycker om när andra bestämmer över dem och inför regler
som även ska gälla när de blivit myndiga. Vår tolkning är att ungdomarna istället vill
bestämma över sig själva men att det ändå ska finnas utrymme för stöd och hjälp utifrån men
då på ungdomens eget initiativ.
Heidegren (2009) talar om erkännande som ett sätt att skapa en bra integration. För att
ungdomarna ska få en positiv relation till sig själva behövs det, enligt vår mening, bekräftelse
och uppskattning från omgivningen, exempelvis i form av att boendepersonal och andra
betydelsefulla vuxna tror på att ungdomarna själva kan skapa sig ett meningsfullt liv. Vi tror
att ungdomarna först då kan skapa sig en personlig identitet och på så sätt förverkliga sig
själva. Pedram uttrycker på följande sätt ”sen om man får lite information om allting, sen
resten man kan klara sig själv”. Poya ger en liknande beskrivning av detta men ur en annan
vinkel ”om man har god man så kommer man ringa till dem och de kommer att lösa det, man
lär sig inte”. Enligt vår mening tyder dessa citat på att ungdomarna uppfattar sig själva som
självständiga och vill ta egna beslut eftersom de fyllt 18 år och blivit myndiga. Denna period
kan upplevas som känslig och tvetydig eftersom de förväntas klara sig på egen hand och
självständigt integrera sig i ett svenskt system då de är vuxna och inte längre har rätt till någon
vårdnadshavare. Erkännandeteorin av Heidegren (2009) kan ge stöd i mötet mellan den som
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representerar den formella rollen eller verksamheten och den självständiga individen då
relationen mellan dem i grunden är ojämlik. Detta ställer i sin tur krav på tålamod, öppenhet
och förmåga till empati samt en förståelse för varandra och till sin omgivning.
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7

Diskussion och slutsatser

Syftet med den här studien är att öka förståelsen och medvetenheten kring ensamkommande
flyktingbarn och ungdomars varaktiga relationer med syfte att skapa bättre förutsättningar till
integration. I det här avsnittet presenterar vi våra svar på forskningsfrågorna i relation till
resultat från tidigare forskning.
Hur skapar ensamkommande barn och ungdomar varaktiga relationer?
I vår studie kan vi se att respondenterna skapar relationer och knyter vänskapsband med andra
ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande. De ungdomar som vi intervjuat
kommer alla från samma land vilket gör att de identifierar sig med sina landsmän och skapar
varaktiga relationer med dessa. Samtliga ungdomar beskriver att de har träffat sina vänner och
lärt känna dem på de gruppboenden som de bott på. Två respondenter avviker från de andra
och beskriver hur de inte längre umgås med vänner med samma nationalitet. Respondenterna i
vår studie skapar relationer genom att de träffar andra ungdomar i skolan samt att de på
fritiden engagerar sig i olika fritidsaktiviteter. Majoriteten av våra respondenter påpekar att
det är deras egna ansvar att ta kontakt med nya människor. De tror inte att andra kan hjälpa
dem att hitta nya vänner.
Ungdomarnas sociala nätverk bestod av nära relationer till landsmän, ungdomar med andra
nationaliteter och ytliga bekantskaper till svenskar, närmare bestämt de formella relationerna
med bland annat boendepersonal. Detta överensstämmer med Mels, Derluyn och Broekaerts
(2008) studie om att den etniska gemenskapen gav mest stöd och kunde användas som
verktyg för att utöka det sociala nätverket. Även i vår studie kan vi se att respondenterna
skapar relationer och knyter vänskapsband med andra ungdomar som kommit till Sverige som
ensamkommande. Facebook och Skype används av alla ungdomarna och genom den
möjligheten har deras sociala nätverk utvidgats och relationerna har kommit att omfatta andra
landsmän som likt dem kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vårt resultat
pekar på att respondenternas kontakt med svenskar är begränsad på grund av brist på
mötesplatser i vardagen där de kan träffas, vilket är i enlighet med Mels, Derluyn och
Broekaerts (2008) forskning. Respondenternas åsikter går isär angående om de ville ha
fortsatt kontakt med personer med samma nationalitet. Detta var på grund av att några av våra
respondenter ville fokusera på att bygga upp ett nytt liv i Sverige. Det fanns en tendens bland
ungdomarna att dra sig undan från sina vänner när de kände sig ledsna. Även detta är i lag
med resultaten från Mels, Derluyn och Broekaerts forskning.
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Vilka förutsättningar får ensamkommande barn och ungdomar för att skapa varaktiga
relationer?
Respondenternas sociala nätverk var begränsade. Det saknas kontaktytor för ungdomarna där
de kan träffa svenskar. Vi tycker det är ett problem när ungdomarna som vi intervjuat inte
vågar ta kontakt med svenskar med anledningen av att de är rädda att de ska skämma ut sig
för att de kanske tror att de ”förlorar ansiktet”. Med det menar vi att ungdomarna kommer
från en kollektivistisk kultur där gruppen är normbärande och där individerna uppmanas att
inte sticka ut, de blir mer försiktiga i sitt agerande i Sverige och följden kan bli att de sällan
vågar ta egna initiativ. Enligt Hessle (2009) är känslan av ensamhet hos de asylsökande
barnen en period som senare upphör med hjälp av stöd från bland annat närstående så som
släktingar i Sverige. Till skillnad från Hessles studie har respondenterna i vår studie inte haft
någon anhörig i Sverige som kunnat stödja dem. Dock har majoriteten av respondenterna
transnationella kontakter med sina familjer, vilka bor kvar i hemlandet eller i ett närliggande
grannland. Eftersom familjen inte finns i deras närhet kan de inte heller hjälpa de
ensamkommande ungdomarna att socialiseras in i det svenska samhället. En respondent
skiljer sig dock markant åt eftersom hans föräldrar och syskon nyligen anlänt till Sverige.
Några av respondenterna i vår studie hade blivit tilldelade kontaktfamiljer efter det att de fyllt
18 år och flyttat ut från gruppboende till egen lägenhet. Att få den här möjligheten till inblick
i kontaktfamiljens liv i Sverige anser vi vara en god hjälp för att skapa en varaktig relation
och därmed en bra förutsättning till integration. En kontaktfamilj eller kontaktperson kan
fungera som brobyggare in i det svenska samhället. Renner, Laireiter och Maier (2012)
beskriver hur fadderskap kan hjälpa flyktingar att anpassa sig till ett nytt kulturellt system. De
menar att effekten av socialt stöd från en person som saknar professionell erfarenhet kan
fungera lika bra som stöd från till exempel en psykolog. Vi menar att en kontaktperson kan
likställas med en fadder och på detta sätt vara ett kompletterande verktyg för att skapa en
bestående relation.
När respondenterna i vår studie anlände till Sverige kände de inte någon och behövde därför
stöd från omgivningen för att orientera sig. Louis, Duck, Terry, Shuller och Lalondes (2007)
studie tar upp att ett lands medborgare inte ser relationer till flyktingar som fördelaktiga och
därför väljer att inte inleda relationer med dem. Detta ligger i lag med att ungdomarna i vår
studie upplevde att det var svenskarna som inte ville ha kontakt med dem.
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Vem eller vilka bidrar till skapandet av varaktiga relationer?
Eftersom ensamkommande barn ofta blir utplacerade på ett gruppboende när de ankommer till
Sverige träffar de andra barn och ungdomar i liknande situationer som de själva. De
ungdomar som de bor tillsammans med blir även de som de håller kontakten med även efter
att de flyttat ut från gruppboendet. På så vis blir de först introducerade för andra ungdomar på
boendet som eventuellt kan bli deras vänner men det är först när ungdomarna flyttar ut som
ansvaret ligger på att de själva tar egna initiativ till att behålla kontakten och därmed skapa en
varaktig relation. Professionella kontakter i form av gode män eller vårdnadshavare och
boendepersonal kan stötta ungdomarna gnom att fungera som brobyggare i samhället och de
kontaktytor som är svåra för de ensamkommande ungdomarna att få tillträde till. Stretmo &
Melander (2013) talar om vikten av denna betydelse för att stödja dessa ungdomar att
integreras på ett framgångsrikt sätt. Även en professionell kontakt i form av lärare kan bidra
till att de ensamkommande ungdomarna träffar och inleder relationer med nya vänner som
kan leda till varaktiga relationer. De respondenter som vi har träffat talar dock om att de själva
har ett ansvar att ta kontakt och träffa nya vänner.
Vilka relationer är bestående för ensamkommande barn och ungdomar efter 2-4 års tid
i Sverige?
Vår studie pekar på att de relationer som är varaktiga över tid för ungdomarna är kontakten
med landsmän, vilket instämmer med Wallin och Ahlströms (2005) studie om att
ensamkommande flyktingbarn och ungdomars sociala nätverk till största delen består av
vänner med samma nationalitet som de själva. Wallin och Ahlström menar även att de
ensamkommande barnen upplever svårigheter med att integreras i det nya samhället, vilket
även vi kan se i vår studie. Anledningen till detta kan vara att kontakten med landets övriga
invånare är begränsad.
I de allra flesta fall beskriver ungdomarna hur de vänder sig till sin tidigare personal på
gruppboendet efter att de flyttat därifrån. Anledningen kan vara att de söker socialt stöd eller
behöver hjälp med något praktiskt. Enligt Stretmo & Melanders (2013) studie är ett stödjande
nätverk i form av vuxna relationer nödvändigt för att lotsa barnet in i vuxenvärlden. Den
professionella kontakten innebär ett emotionellt avståndstagande. Stretmo och Melander
menar att den anställda boendepersonalen därmed känslomässigt skyddas ifall det
ensamkommande barnet till exempel försvinner eller utvisas. Det som riskerar att hända ifall
personal engagerar sig känslomässigt i barnet är att det blir en kollision med den
professionella rollen. Här väljer vi att gå emot Stretmo och Melanders forskning genom att
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hävda att en professionell kontakt i sitt uttryck till det ensamkommande barnet eller
ungdomen bland annat kan vara fylld av gemenskap, ömhet, bekräftelse och gränssättande. Vi
tror att när ungdomarna som vi har intervjuat återvänder till sitt gamla gruppboende och den
personal som de redan har en etablerad relation med, söker efter just dessa känslomässiga
uttryck.
Vilken betydelse får varaktiga relationer för ensamkommande barn och ungdomar?
I vår studie har vi kunnat se att varaktiga relationer har en betydelse för våra respondenters
psykiska hälsa. Ghazinour, Richter och Eisemann (2014) menar att socialt stöd och sociala
band kan förbättra flyktingars livskvalité. Detta överensstämmer med vår studie på så sätt att
vi kunnat se att det finns ett samband mellan de ensamkommande ungdomarnas
välbefinnande kopplat till ifall de har någon bästa vän. I enlighet med Ghazinour, Richter och
Eisemanns (2014) studie anser vi att en dålig självkänsla hos flyktingar bosatta i Sverige kan
vara ett uttryck för brist på socialt stöd.
Att ställa frågor om betydelsen av varaktiga relationer resulterade i en osäkerhet från
respondenternas sida. Detta eftersom de formella relationerna inte ansågs vara varaktiga och
därmed inte innefattade någon betydelse för ungdomarna. De informella relationerna till bland
annat landsmän och andra som fanns i deras omgivning upplevdes dock ha en viss betydelse.
Den relation som var mest varaktig var dock relationen till deras egna familj som av vissa
beskrevs som en del av dem själva som gått förlorad. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det
viktigt att de ensamkommande barnen får stöd i att upprätthålla kontakter med sina familjer
från hemländerna för att på så sätt stärka ungdomarnas hälsa och välbefinnande. De
transnationella familjenätverken har en stor betydelse och stöttar ungdomarna emotionellt på
distans. Vi har i likhet med detta i vår studie sett att respondenternas familjer upptar en stor
del av deras tankar även fast de påbörjat sitt nya liv i Sverige och lever åtskilda från varandra.
Eftersom familjen upplevdes vara så viktig för ungdomarna var det många av dem som mådde
dåligt på grund av att de inte hade familjen inom räckhåll. Det fanns därför en önskan bland
ungdomarna att få hit sin familj till Sverige. Eftersom de var över 18 år fanns det inte längre
någon möjlighet för dem att få hjälp med att få hit sin familj, vilket har att göra med
asylprocessen och på det beslut som deras permanenta uppehållstillstånd grundas på. Detta
ledde till att det istället var vänskapen till landsmän som fick ersätta denna tomhet. Vårt
resultat angående att de formella relationerna inte har en stor betydelse för ungdomarna
stämmer överens med Hombrados-Mendieta, García-Martín och Gómez-Jacintos (2013)
forskning där de menar att stöd från samhället har en liten inverkan på en individs
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välbefinnande och känslor av ensamhet. De menar att det istället är socialt stöd från familj
och nära vänner som är av betydelse för individen, vilket även vår studie pekar på.
Tatar och Amrams (2007) studie visar på att socialt stöd kan leda till en bättre hantering av
traumatiska händelser. Respondenterna i vår studie berättar hur de söker sig till en vän de litar
på när de behöver stöd. Dock kan vi inte säga något om könsskillnader kopplat till hur
ungdomar med traumatiska upplevelser söker stöd eftersom vi i vår studie endast intervjuat
manliga respondenter.

7.1 Egna reflektioner
Efter att ha genomfört studien ser vi att det finns ett behov av att vidta vissa åtgärder för
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar angående deras relationsskapande. Det är av
betydelse var ungdomen får sin placering. Eftersom Migrationsverket ansvarar för utplacering
av ensamkommande barn och ungdomar i kommunerna blir det en slump vilken kommun de
blir hänvisade till. Vissa kommer till storstäder medan andra kommer till mindre orter med
begränsat utbud. Att bli placerad på en mindre ort kan upplevas som svårt att acceptera utifrån
ungdomarnas perspektiv. Flera av de ungdomar som vi träffade och som fått sin placering i
små samhällen klagar på att de inte har något att göra och att de känner sig ensamma. Det blir
en stor kontrast från tidigare hemland där de eventuellt bott i en storstad med flera miljoner
invånare. Vi tror att det är viktigt att stödja ungdomen i den här upplevelsen så att
vistelsetiden blir så bra som möjligt i mottagningskommunen. En annan aspekt är att det i
större städer i Sverige finns fler resurser i form av frivilligorganisationer som har arbetat fram
fungerande verksamheter, där ensamkommande ungdomar är en av målgrupperna. Svenska
Röda Korset har till exempel flera olika aktiviteter för ensamkommande flyktingar, och har
lättare att rekrytera volontärer till dessa verksamheter i storstäderna.
När det gäller ungdomarnas vistelse på gruppboenden föreslår vi följande: Utifrån
ungdomarnas perspektiv kan det vara lämpligt att tillåta vänner att övernatta på gruppboenden
ur den aspekten att det kan vara ett sätt att underlätta socialt umgänge för ungdomarna och
möjligheten till att utveckla relationerna till sina vänner. Vissa av respondenterna har vänner
kvar från transitboendet, där de först blev placerade vid ankomsten till Sverige. Kontakten
med dessa vänner sker via Facebook och Skype. Ungdomarna beskriver också att de har
samma typ av kontakt med vänner som flyttat från de gruppboenden de bott på. Vi anser
därför att de som arbetar i ungdomarnas närhet och de som möter dem, bör jobba med att
stärka deras självförtroende. Kraven blir då högre för till exempel boendepersonal att arbeta
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på ett strukturerat och planerat sätt från början för att underlätta integration i form av
varaktiga och bestående relationer. För att stödja ungdomarna i denna situation och kunna ha
fortsatt kontakt med betydelsefulla personer kan det vara en god idé att från början tänka
långsiktigt och stödja ungdomarna i deras nätverksskapande. Som boendepersonal kan det
vara en bra idé att arbeta med nätverkskartor efter att ungdomarna fått permanent
uppehållstillstånd. Detta för att underlätta för dem när de flyttar ut till eget boende och starta
en tankeprocess. Några av de respondenter som vi har träffat uttrycker en känsla av ensamhet.
För att bemöta ungdomarna i detta utanförskap och samtidigt deras egen strävan att vara
självständiga och tackla vuxenrollen i ett samhälle som är mycket olikt det man är van vid
krävs tålamod. Kontaktfamiljer eller kontaktpersoner kan vara ett bra alternativ då flera av
våra respondenter ger uttryck för ensamhet. De informella kontakterna behöver stärkas och
säkras upp för ökad trygghet och lyckad integration.
Vi har ett antal synpunkter på vårt eget arbete. Under studiens gång märkte vi att två års
vistelsetid i Sverige inte var tillräckligt lång tid för ungdomarna att hinna skaffa sig en
överblick över sitt sociala nätverk. Anledningen är att vi inte tycker att de hunnit bygga upp
varaktiga relationer till sin omgivning. De kan inte i samma utsträckning reflektera över sin
egen tid utan det behövs en viss tidsperiod för att varaktiga relationer ska byggas upp.
Därmed fick vi inte så utförliga svar från de ungdomar som hade varit här i två år. Detsamma
gäller även de språkliga kunskaperna eftersom de som varit i Sverige i två år inte hade
tillräckliga kunskaper inom det svenska språket, vilket var en nackdel för både oss och dem.
De saknade ibland ord och hade svårt att formulera sina svar och förstå vissa av frågorna.
Därför omformulerade vi frågorna och sökte efter enklare ord, vilket ledde till att våra
intervjufrågor riskerade att bli ledande. Vi insåg också att det var svårt att få tag på
respondenter som hade varit i Sverige i två till tre år men när vi ändrade kravet för vistelsetid
blev vår målgrupp bredare. Vi ändrade därmed en av våra frågeställningar från tre år till fyra
år. Det var även en av respondenterna som inte ville bli inspelad på band. Detta kan ha
påverkat transkriberingen då det var omöjligt att hinna anteckna allt respondenten berättade.
Dock transkriberades intervjun direkt efteråt för att även använda minnet som hjälp. Detta kan
dock påverka validitet och reliabilitet eftersom det kan uppstå misstolkningar.
Det kan också ha varit en fördel att vi intervjuade ungdomar som fått permanent
uppehållstillstånd eftersom vi inte har kunnat påverka deras asylprocess och möjligheter till
att få stanna i Sverige. Under intervjuerna berättade respondenterna om relationer till
familjen, vilket ofta är av betydelse för asylprocessen då de kommit till Sverige som
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ensamkommande. Då det inte längre fanns en risk att det de berättade under intervjuerna
kunde påverka deras situation tror vi att respondenterna hade lättare för att vara ärliga och på
ett öppet sätt berätta om sina erfarenheter. Vi tolkade deras kroppsspråk som att de var
avslappnade i intervjusituationen och därmed inte misstänksamma mot oss som intervjuare.
Till sist har vi ett förslag till vidare forskning. Då våra respondenter ger uttryck för ensamhet
och samtidigt upplever sig själva som självständiga och på väg in i vuxenlivet kan det vara
intressant att undersöka processen av detta. Det är flera professionella kontakter som avtar när
ungdomarna klipper banden till gruppboenden och vårdnadshavare. För att tackla rollen som
ung vuxen och avskild från sina signifikanta andra kan andra former av stöd vara lämpliga.
Kontaktpersoner, kontaktfamiljer eller värdfamiljer kan vara tänkbara alternativ för att
motverka ensamheten och underlätta integrationen.
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Bilaga 1 – Intervjuguide
Bakgrundsfrågor


Kön



Ålder



Civilstånd



Nationalitet



Sysselsättning



Aktivitet på sociala medier



Datum för ankomst till Sverige



Datum för permanent uppehållstillstånd

Socialt nätverk


Har du någon kontakt med din familj eller någon nära släkting och hur ofta?



Vad betyder din familj och dina nära släktingar för dig?



Har du fortfarande kontakt med någon från din första tid i Sverige, t.ex. någon från
transitboende? Hur ser er relation ut och hur ofta hörs ni?



Har du någon kontakt med vänner från tiden innan du kom till Sverige och tiden du
var på flykt? I så fall – vilken typ av kontakt och hur ofta?



Vilka är de viktigaste personerna i ditt liv?



Vem i din närhet ger mest stöd till dig? Var träffades ni? Hur ofta ses ni?



Vem skulle du vända dig till om du får problem?



Hur ofta träffar du dina vänner och har du någon bästa vän? Vad betyder dessa för
dig?



Hur lär du känna nya vänner?



Har du några svenska vänner? Hur länge har ni varit vänner? Vad betyder dessa för
dig?



Har det funnits svårigheter med att lära känna andra och hitta vänner? I så fall – vilka?
Kan du koppla detta till det nya språket du lär dig?



Hur ser kontakten ut med personer med samma nationalitet eller religiösa bakgrund
som dig? När träffades ni och vad betyder dessa för dig?



Vilken kultur känner du dig som mest hemma i?



Vilka relationer saknar du för att känna dig bättre integrerad?



Finns det någon lärare i skolan som betyder eller har betytt något för dig?



Hur kan skolan hjälpa dig att träffa nya vänner?

Fritid


Vad gör du på fritiden?



Är du med i någon idrotts- eller kulturförening och har du genom föreningen träffat
någon vuxen som betytt något för dig?



Har du träffat nya vänner genom ditt fritidsintresse? Vad betyder de för dig?



Har du haft kontakt med någon frivilligorganisation som hjälpt dig i vardagen? I så
fall – vad har det betytt för dig?

Boende


Hur upplevde du mottagandet i den kommun du placerades i?



Hur ser kontakten ut med ditt tidigare boende?



Finns det någon personal på boendet som betyder extra mycket för dig och är det
någon personal som du umgås med eller har kontakt med?



Vem kan du kontakta om du behöver hjälp med socialt stöd eller praktiska frågor?



Vilken betydelse har de ungdomar som du träffat på boendet haft för dig?



Hur kan boendet hjälpa dig att skapa nya relationer och stötta nuvarande relationer?



Vad har kontakten med god man och/eller vårdnadshavare betytt för dig? Hur ser er
relation ut idag?



Hade du velat fortsätta ha kontakt med god man och/eller vårdnadshavare?



Har du någon fråga till oss?

Bilaga 2 – Informationsbrev till enhetschef och boendepersonal
Förfrågan om medverkan i C-uppsats

2014-03-26

Informationsbrev till enhetschef och boendepersonal
Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som just nu skriver ett examensarbete om
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Vi planerar att genomföra intervjuer med
ett antal ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn för 2-3 år
sedan.
Syftet med intervjuerna är att diskutera de erfarenheter barn och ungdomar har från att
vara ensamkommande och hur de har upplevt sin situation, sitt boende och det sociala
stödet. Fokus kommer att läggas på deras relationer till omgivningen och vilka relationer
som är varaktiga och betydelsefulla efter 2-3 år i Sverige. Vi behöver lyssna till deras
erfarenheter för att lära oss mer om hur det är att komma till Sverige som
ensamkommande utan anhörig och få bättre förutsättningar till integration.
Deltagandet i studien är frivilligt, ungdomarna skall ha fyllt 18 år och bott i Sverige 2-3
år. Intervjun kommer att hållas på svenska och spelas in men det är endast vi två
studenter som kommer att lyssna på det under arbetets gång. Namnen på ungdomarna som
deltar kommer inte att skrivas ut i vår uppsats och de kan när som helst avbryta intervjun.
Vi hoppas att studien kommer att öka vår kunskap om varaktiga relationer och dess
betydelse.
Vi har möjlighet att träffa ungdomarna för enskilda intervjuer under följande dagar: [lista
på datum]. Vi är flexibla gällande tid och plats.
Vi skulle bli glada om ni vill hjälpa oss att förmedla informationen och brevet i bilagan
som är riktat till ungdomarna.
Vid eventuella frågor kan du kontakta ******@******
Vänliga hälsningar
Kristin Karlsson & Maria Sjödahl Andréasson
Högskolan i Skövde

Bilaga 3 – Informationsbrev till ungdomar
Brev gällande intervjuer

2014-03-26

Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som skriver en C-uppsats i socialpsykologi.
Detta är vårt examensarbete efter 3 års studier på högskolan och vi heter Kristin Karlsson
och Maria Sjödahl Andréasson.
Vi skriver om unga flyktingar som har kommit till Sverige utan anhöriga och fått
permanent uppehållstillstånd. Vi har en önskan att få träffa några av er och ställa frågor.
Det vi är intresserade av handlar om vilka relationer till andra personer som är viktiga för
er och hur ni skapade dessa relationer.
För att delta i vår intervju ska du ha fyllt 18 år. Det är frivilligt att delta i vår intervju och
era namn kommer inte att användas i uppsatsen.
Vår förhoppning är att vårt examensarbete ska hjälpa unga flyktingar att skapa kontakter
och relationer som är viktiga för framtiden.
Vi har möjlighet att träffa er följande dagar: [lista på datum].
Det skulle vara bra om ni vill ställa upp och träffa oss!
Vid eventuella frågor kan du kontakta ******@******

Vänliga hälsningar
Kristin Karlsson och Maria Sjödahl Andréasson

De är egentligen som min familj här
– en studie om ensamkommande flyktingbarns
och ungdomars varaktiga relationer i Sverige.
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige är
sedan några år kraftigt ökande. Att integrationen sker på ett
fördelaktigt sätt är viktigt för såväl barnen som för samhället
i övrigt. I denna studie har nio ungdomar som kommit till
Sverige och Skaraborg som ensamkommande intervjuats utifrån vilka relationer som upplevs som viktiga och hur dessa
påverkar den sociala identiteten.
Studien har genomförts i samarbete mellan Skaraborgs
Kommunalförbund och Högskolan i Skövde och har även publicerats som ett examensarbete inom det socialpsykologiska
programmet.
Författare är Kristin Karlsson och Maria Sjödahl Andréasson.
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