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Namnet Människa 

 

De har inga namn. De är flyktingar. 

De har inget yrke. De är flyktingar. 

De har inget hem. De har läger. 

De saknar allt – utom tid. 

 

De är inte ovälkomna - men inte heller välkomna. 

De är inte gäster – men inte heller främlingar. De är flyktingar. 

Så heter deras folk, deras ras, deras yrke. 

Förstod vi deras språk skulle vi höra dem säga: 

Ge oss en fast punkt på jorden – och vi skall få den att blomma. 

En flod har sin bädd, ett träd har sin skog och en myra sin stack. 

Men vårt folk som kallas flyktingar har inte en handfull jord om vilken vi kan säga: den är 

vår. 

 

Så ge oss en handfull jord och ge oss en fast punkt och ge oss ett annat namn. 

Namnet Människa. 

 

Stig Dagerman  



 

 

 

Abstract 
 

Author: Malva Hessel Ljungberg 

Title: Everyone should talk with us, not about us!  

Supervisor: Weddig Runquist 

 

The intention of this study was to investigate how individuals who arrived to Sweden as 

unaccompanied children perceived their possibilities of using their strengths to achieve 

participation and autonomy. The questions posed in the essay aimed to capture the indivi-

duals’ experiences of how their participation and autonomy were affected by their abilities, 

needs and preconditions. The results of this study were reached through a qualitative app-

roach. Semi-structured interviews were held in 2015 with five young adults aged 19-21, who 

arrived to Sweden as unaccompanied children in the years 2010-2012. The material from the 

interviews was analyzed from three different theoretical perspectives – the sociology of child-

hood, resilience and recognition. It was concluded in the study that the five interviewees had 

the experience of taking responsibility when they arrived, and wanted to continue doing so in 

Sweden. They possessed qualities such as language skills, social competence, educational 

ambition and a will to succeed in their new country. However, they were lacking the tools 

necessary to implement these qualities and become autonomous. In the interviews, the young 

adults emphasized language skills, obtaining information, gaining recognition and having 

significant others as key elements in becoming autonomous. A gradually increasing level of 

autonomy is preferable, where the needs of the young adults are fulfilled, while their com-

petence and self-sufficiency is appreciated and confirmed. 

 

Keywords: unaccompanied children, participation, autonomy, self-determination, agency, 

resilience, vulnerability. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Bakgrunden till denna uppsats har sitt ursprung i den flyktingkris som ägde rum 2015, då 65,3 

miljoner människor befann sig på flykt från krig och konflikter (UNHCR, 2016). Fler män-

niskor än någonsin tidigare riskerade sina liv när de färdades i överfulla båtar över Medelha-

vet, många med Sverige som slutdestination. Majoriteten av de som anlände till Sverige kom 

från krigshärjade länder som Afghanistan, Syrien och Irak (Migrationsverket, 2017b). Under 

2015 ansökte 163 000 människor asyl i Sverige, vilket är den högsta siffran någonsin (Migra-

tionsverket, 2016b). Av dem var 35 369 ensamkommande barn, vilket kan jämföras med  

7 049 asylsökande barn år 2014 (ibid.). 

 

 

Figur 1. Det totala antalet asylsökande 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 (Migrationsverket, 2017b).  

 

Till följd av flyktingkrisen vidtogs under 2015 och 2016 en rad åtgärder av regeringen med 

syfte att minska antalet asylsökande och ”skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande” 

(Migrationsverket, 2016a). I november 2015 infördes tillfälliga gränskontroller och de svens-

ka asylreglerna anpassades till miniminivån i EU, med start juli 2016 och tre år framåt (ibid.). 

Asylreglerna reglerades i lag (SFS 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 

få uppehållstillstånd i Sverige. Lagstiftningen innebär att de som beviljas asyl får ett tidsbe-
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gränsat uppehållstillstånd (s.k. TUT) i 13 månader för s.k. skyddsbehövande eller tre år för 

flyktingar, med möjlighet till förlängning om skyddsskäl därefter kvarstår (se vidare Migra-

tionsverket 2017e). Dessa åtgärder reducerade kraftigt antalet asylsökande och år 2016 an-

sökte totalt 28 939 flyktingar om asyl (Migrationsverket, 2017d), varav 2 199 var ensamkom-

mande barn (Migrationsverket, 2017a).  

 

Figur 2. Ensamkommande barn per månad 2004-2017 (Migrationsverket 2017c). 

 

Trots att Sverige är ett av de stora mottagarländerna finns det relativt få svenska vetenskapliga 

studier om ensamkommande barn (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 124). Svensk och 

internationell forskning präglas av fokus på psykisk ohälsa, trauma och utsatthet, vilket med-

för en risk att ensamkommande barn förknippas med olika problem (Watters 2012, s. 58). En-

samkommande barn beskrivs som behövande, legitima mottagare av stöd och konstrueras som 

passiva, sårbara och beroende av vuxna (Stretmo 2014, s. 275, 278). Av Socialstyrelsens 

(2013b s. 16, 23, 24) vägledning från kring arbete med ensamkommande barn framgår det att 

barnen, oavsett sina upplevelser, inte mår bra av att betraktas som offer. Många ensamkom-

mande har tagit ett stort ansvar under en längre tid och flertalet beskrivs handlingskraftiga, 

självständiga och anländer med stora ambitioner att ta vara på sin chans i Sverige (ibid.). 

Istället för att framställa ensamkommande barn som offer bör deras resurser och förmågor 

förstärkas (Socialstyrelsen 2013a, s. 41-42). Ensamkommande barns delaktighet i frågor som 

rör dem själva är en fråga som på senare tiden har fått mer fokus och som förutsätter att bar-

nen ges reella möjligheter att föra sin egen talan, detta för att ge barnen möjlighet att ut-

vecklas till självständiga vuxna individer (ibid.).  
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1.2 Problemformulering  

Utifrån denna diskrepans är det relevant för det sociala arbetets utveckling att modifiera bil-

den av ensamkommande barns sårbarhet, resurser, motståndskraft och behov av delaktighet 

och självbestämmande. Flyktingsituationen innebär stora utmaningar för det sociala arbetet 

och det krävs en djupare kunskap och förståelse för att möjliggöra ett positivt mottagande. 

Barn som idag anländer till Sverige ställs inför liknande utmaningar i att anpassa sig till en ny 

verklighet som tidigare ensamkommande barn (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 40-41). 

Det finns en efterfrågan om studier kring vuxna som anlände till Sverige som ensamkom-

mande och en möjlighet att ta lärdom av tidigare erfarenheter (ibid., s. 121). Mitt forsknings-

ämne skall ses mot denna bakgrund, där jag anser att det är angeläget att undersöka de erfa-

renheter och kunskaper som tidigare ensamkommande ungdomar bär med sig kring sina 

resurser och möjligheter till delaktighet och självbestämmande.   

 

Denna uppsats påbörjades i september 2015 och intervjuerna gjordes under november och 

december samma år. De fem ungdomar som jag intervjuade anlände till Sverige mellan år 

2010–2012 och var då intervjuerna gjordes 2015 mellan 19 och 21 år.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur ungdomar som anlände till Sverige som 

ensamkommande barn mellan år 2010–2012 har upplevt att deras personliga resurser kunde 

användas till en delaktighet och ett självbestämmande vad gäller vissa av välfärdsstatens 

insatser (socialtjänst, god man, skola och boende).  

 

 Vilka personliga resurser och förutsättningar till delaktighet och självbestämmande 

upplever intervjupersonerna att de hade som ensamkommande ungdomar? 

 Vilka hinder och möjligheter upplever intervjupersonerna har påverkat 

förutsättningarna till delaktighet och självbestämmande? 

 Vilket behov av delaktighet och självbestämmande upplever intervjupersonerna att de 

hade som ensamkommande ungdomar?  

 I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever intervjupersonerna att behovet av 

delaktighet och självbestämmande har tillgodosetts?   
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1.4 Definitioner 

Ensamkommande barn: En person under 18 år som är åtskild från båda sina föräldrar eller 

från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för barnet (SOU 2003:51, 

s. 36). 

Personliga resurser: Definieras i uppsatsen som de individuella färdigheter och styrkor som 

har påverkat möjligheterna till delaktighet och självbestämmande. 

Självbestämmande: Används i studien som en synonym till autonomi d.v.s. rätten att 

bestämma om eller påverka egna angelägenheter (Mattsson 2002, s. 33).   

Delaktighet: Rätten att fritt utrycka sina åsikter i frågor som rör barnet självt (artikel 12 

barnkonventionen UNICEF 2017).  

Barnet som subjekt: Barnet erkänns som en egen individ med fullt människovärde, med egna 

behov, intressen och tillhörande rättigheter (Mattsson 2006, s. 21, 23). 

Barnet som aktör/aktörskap: Barnet betraktas som en fri individ med gradvis stigande 

förmåga och rätt till deltagande, handling, yttrande och medbestämmande utifrån dess ålder 

och mognad (Mattsson 2006, s, 24, 219).  

Välfärdsstatens insatser: Definieras i studien som de insatser socialtjänst, boende, skola och 

god man utför för ensamkommande barn. 

 

I kapitel 2 Kontextuell bakgrund, kapitel 3 Aktuellt kunskapsläge samt kapitel 4 Teoretiska 

utgångspunkter, så använder jag begreppet ”barn” för att benämna ensamkommande barn.  I 

kapitel 6 Resultat och analys samt i kapitel 7 Avslutande diskussion – och delvis även i 

kapitel 5 Metod och metodologiska övervägande – har jag valt att istället använda begreppet 

”ungdomar”, eftersom min uppfattning är att intervjupersonerna snarare var ungdomar än 

barn när de anlände till Sverige. Genom att benämna dem ”barn” anser jag att deras självstän-

dighet och aktörskap hade förminskats. Jag har vidare valt benämningen ”ensamkommande 

barn” och ”ensamkommande ungdomar” i uppsatsen. Dessa benämningar har fått viss kritik 

och kan problematiseras (se avsnitt 3.3), men då de är vedertagna benämningar och används 

av myndigheter gör även jag det. En alternativ benämning som jag hade kunnat använda är 

”barn utan vårdnadshavare” (BUV), vilket är en benämning som har börjat användas i allt 

större utsträckning när man talar om ensamkommande barn.  
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1.5 Avgränsning 

För att avgränsa studien kommer jag inte att gå in på processen kring uppehållstillstånd och 

Migrationsverket som aktör. Jag har istället valt att fokusera på ungdomarnas upplevelser 

kring de aktörer som de är i kontakt med, dvs. socialtjänsten, skolan, god man och 

boendeenheten.  

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel 2 presenteras bakgrundsinformation om ensamkommande barns rättigheter och olika 

myndigheters ansvar. Kapitel 3 består av forskning om ensamkommande barn med fokus på 

barnens sårbarhet, aktörskap och resiliens. I kapitel 4 redovisas de tre valda teorierna, som 

sedan används för att analysera intervjumaterialet. I kapitel 5 redogör jag för uppsatsens 

metod samt metodologiska överväganden.  I kapitel 6 analyseras studiens resultat utifrån 

valda teorier och övrig empiri. Uppsatsen avslutas med ett sjunde kapitel där jag analyserar 

studiens resultat i relation till dess frågeställningar samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Kontextuell bakgrund 

I detta kapitel redogör jag närmare för de rättigheter ensamkommande barn har utifrån barn-

konventionen och socialtjänstlagen. Särskilt fokus läggs på barns rätt att komma till tals. Jag 

berör även de myndigheter och olika aktörer som ensamkommande barn kommer i kontakt 

med och deras olika ansvarsområden.  

 

Utifrån studiens syfte har jag valt att inte gå in på bakgrunden om varför familjer skickar sina 

barn till andra länder och den press det innebär för ett barn. Jag kommer inte heller gå in på 

hur den nya lagen (SFS 2016:752; se avsnitt 1.1) påverkar barnets möjligheter till att beviljas 

uppehållstillstånd och hur dess rättigheter till familjeåterförening påverkas. Vidare finns det 

en relevant diskussion kring ensamkommande barns möjligheter att komma till tals i asyl-

processen, vilket jag inte heller kommer att gå in på. Asylprocessen är även något som reg-

leras i flyktingkonventionen, utlänningslagen och artikel 22 i barnkonventionen.  

 

2.1 Ensamkommande barns rättigheter 

Utifrån studiens syfte att studera ensamkommande barns möjligheter till delaktighet och själv-

bestämmande är det relevant att redogöra för bestämmelser som reglerar detta. Här redovisas 

därför de artiklar och lagar som berör ensamkommande barns rätt att framföra sina åsikter, få 

tillgång till information och få sina rättigheter respekterade i barnkonventionen och social-

tjänstlagen.  

 

2.1.1 Barnkonventionen och ensamkommande barn 

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. barnkonven-

tionen. Som ett av de första länderna ratificerade Sverige konventionen den 21 juni 1990 utan 

förbehåll (SOU 2003:51, s. 35), vilket innebär att Sverige förband sig juridiskt att ”respektera 

och främja rättigheterna i konventionen” (SOU 2016:19, s. 89). I februari 2016 presenterade 

Barnrättsutredningen sitt betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), som 

föreslår att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag från och med den 1 januari 2018, men 

regeringen har ännu inte lagt fram någon proposition i denna fråga. Barnkonventionen är ett 

internationellt rättsligt bindande avtal med 54 artiklar som omfattar alla barn under 18 år 

(UNICEF 2017). Artiklarna inbegriper politiska, sociala, ekonomiska, kulturella och med-
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borgerliga rättigheter (SOU 2016:19, s. 90). Konventionen synliggör barn som subjekt och 

aktörer med egna behov, intressen och tillhörande rättigheter (Mattsson 2006, s. 21). Sam-

tidigt betonar konventionen barns särskilda utsatthet och behov av stöd och skydd (SOU 

2016:19, s. 91-92; Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 12, 74).  

 

Konventionen vilar på fyra vägledande grundprinciper, som återfinns i artiklarna 2, 3, 6 och 

12 och som skall beaktas i alla frågor som rör barn (SOU 2003:51, s. 35; UNICEF 2017): 

 

 Förbud mot diskriminering 

 Principen om barnets bästa 

 Rätten till liv och utveckling 

 Rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade  

 

Alla de 54 artiklarna är lika betydelsefulla och utgör tillsammans en helhet (UNICEF 2017). 

Utifrån uppsatsens syfte är följande artiklar relevanta att lyfta fram (här i förkortad form):   

 

Artikel 2 – Förbud mot diskriminering  

Enligt artikel 2 skall alla barn få de rättigheter som anges i konvention respekterade och sä-

kerställda, oberoende av barnets eller dess föräldrars ras, hudfärg, språk, religion, politisk 

åskådning, etniska ursprung etc. Detta innebär att alla barn skall ha samma människovärde. 

Vidare skall konventionsstaterna vidta åtgärder för att skydda barnet mot diskriminering eller 

bestraffning till följd av bl.a. familjemedlemmars åsikter eller tro (UD 2006, s. 10, 24-25). 

Artikel 2 skall som tidigare nämnt beaktas i övriga artiklar för att garantera alla barns rät-

tigheter. Det finns grupper av barn som löper större risk att utsättas för diskriminering och 

asylsökande barn är ett exempel på en sådan grupp (SOU 2016:19, s. 100).  

 

Artikel 3 – Barnets bästa 

Enligt artikel 3 skall barnets bästa komma i främsta rummet gällande alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Staten förbinder sig att ge barnet det 

skydd och omvårdnad som är krävs för barnets välfärd. Vidare skall staten säkerställa att 

institutioner som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller fastställda normer vad gäller 

säkerhet, hälsa och lämplighet m.fl. (UD 2006, s. 11; SOU 2016:19, s. 101). 
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Det finns ingen definition av vad barnets bästa innebär (Schiratzki 2005, s. 52). Det är ett 

flexibelt begrepp och behöver utredas i varje enskild situation. En av många faktorer att ta 

hänsyn till i helhetsbedömningen av barnets bästa är barnets egna åsikter. Det faktum att ett 

barn befinner sig i en sårbar situation innebär inte att det går att frånta barnet dess rätt att föra 

sin talan eller minska betydelsen av dess åsikter (SOU 2016:19, s. 103). 

 

Artikel 12 – Rätten att framföra sina åsikter 

Enligt artikel 12 har barn rätt att fritt utrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet själv. 

Barnets åsikter skall sedan tillmätas betydelse i relation till barnets ålder och mognad. I alla 

domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet skall barnet ges möjlighet att höras 

direkt eller genom företrädare.  

 

I artikeln lyfts barns rätt till delaktighet och inflytande upp. Artikeln kan kopplas till lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (20 §) enligt vilken ”den som har fyllt 16 år 

har rätt att själv för sin talan i mål och ärenden”. För att barnet skall ha möjlighet att skapa en 

åsikt förutsätter det att barnet får relevant information och kunskap om alla olika aspekter i 

frågan. I Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19, s. 108-110) framgår att staten 

har en skyldighet att skapa förutsättningar för barn som har svårt att utrycka sina åsikter, t.ex. 

på grund av språkliga svårigheter. Ensamkommande barn bör få bättre tillgång till och möj-

lighet att använda sina rättigheter.  

 

2.1.2 Socialtjänstlagen och ensamkommande barn 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, SoL) utgör grunden för socialtjänstens arbete och bygger på 

frivillighet. Socialtjänstens mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet (1 kap. 1 § första stycket SoL). 

Socialtjänsten skall arbeta för att barn ges möjligheten att växa upp och utvecklas under tryg-

ga förhållanden och tillgodose stöd och hjälp i de fall det behövs (5 kap. 1§). SoL omfattas av 

normaliseringsprincipen, vilken innebär att samma regler bör gälla alla barn i Sverige samt att 

alla barn skall ha tillgång till samma sociala omvårdnadssystem (prop. 2005/06:46, s. 41).  

 

Även i SoL används begreppet ”barnets bästa” och det skall vara avgörande vid beslut eller 

åtgärder som rör vård eller -behandlingsinsatser (1 kap. 2 § första och andra stycket SoL). Vid 

15 års ålder har barn rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden (11 kap. 10 § andra stycket), 
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s.k. processbehörighet (Mattsson 2006, s. 79). Barnet skall få relevant information och ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet själv. Dessa åsikter skall sedan till-

skrivas betydelse i relation till barnets ålder och mognad. (11 kap. 10 § första stycket). Att 

tillämpa ålders- och mognadsrekvisit för att avgöra barns bestämmanderätt kan vara förenat 

med praktiska svårigheter (Mattsson 2006 s. 81). Vad som anses med mognad och hur be-

greppet skall förstås preciseras vare sig i Barnkonventionen eller förarbetena till SoL (ibid.). 

Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 12) kan handläggare bedöma ett barns möjlighet till delak-

tighet och medinflytande genom att bl.a. studera barnets egenskaper, identitet, grad av medve-

tande, koncentrationsförmåga, språk och förmåga att hantera stress och förändringar. I de fall 

barnet inte framför sina synpunkter, skall dennes inställning utredas på annat sätt så långt det 

är möjligt (11 kap. 10 § första stycket).  

 

När barnet har fyllt 15 år förväntas alltså socialtjänsten att arbeta tillsammans med barnet och 

inte för barnet. Genom att ta tillvara på barns åsikter kan socialtjänstens planer bli mer håll-

bara, maktbalansen mellan barnet och den vuxna utjämnas, barnets självkänsla öka och dess 

återhämtning från svårigheter förbättras (Socialstyrelsen 2012, s. 15).  

 

2.3 Olika myndigheter och aktörers ansvar  

Då denna studie berör delaktighet och självbestämmande i relation till olika aktörer kommer 

jag här att belysa olika myndigheters ansvar för ensamkommande barn under och efter asyl-

tiden. För att skapa en helhetsbild kommer jag även redogöra för Migrationsverkets ansvar 

trots att uppsatsen inte berör dem som aktör.  

 

Migrationsverket 

Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn 

som söker asyl. Detta innebär att barnen registreras, får bo tillfälligt på en anläggning, får 

ekonomiskt bistånd i de fall det behövs och blir anvisad en kommun som skall ta ansvar för 

barnets omvårdnad och boende. Migrationsverket ansvarar därutöver för det som hör asylpro-

cessen till (SOU 2017:12, s. 43-44).  

 

Kommun/socialtjänst 

Anvisningskommunen ansvarar för de praktiska delarna under och efter asylprocessen. 

Socialtjänsten utreder barnets behov och ser till att barnet placeras på ett boende, får skol-
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undervisning och tillgång till eventuellt särskilt stöd. Därefter följer socialtjänsten upp de 

insatser som beviljats. Överförmyndaren i barnets kommun utser så snart det är möjligt en 

god man (Socialstyrelsen 2016a, s. 14-15).   

 

God man/Särskild förordnad vårdnadshavare 

Den gode mannen skall vara en länk mellan barnet och olika myndigheter. Denne agerar både 

som vårdnadshavare och förmyndare. Detta innebär ett ansvar för barnets personliga förhål-

landen, asylansökan och anmälan till skolan m.m. En god man har dock inte ansvar för bar-

nets försörjning eller dagliga tillsyn (Socialstyrelsen 2016a, s. 18-19; Socialstyrelsen 2013a, s. 

34). Uppdraget är temporärt och upphör när barnet får uppehållstillstånd eller fyller 18 år 

(SKL 2016). Om barnet är under 18 år och får uppehållstillstånd tillsätts en särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Dennes roll skiljer sig inte nämnvärt från den gode mannens och vårdnads-

havaren förväntas ta ansvar för barnets personliga angelägenheter. Utifrån barnets stigande 

ålder och mognad skall barnet ha möjlighet att påverka de beslut vårdnadshavaren tar (SKL 

2015)  

 

Boendeform 

Vid placering av ensamkommande barn skall möjligheten att bo hos släktingar eller annan 

närstående utredas i första hand, s.k. familjehemsplacering. Om denna möjlighet inte finns 

skall socialtjänsten utifrån barnets ålder, mognad, åsikter och behov ta beslut om en lämplig 

placering med barnets bästa i fokus (SOU 2017:12, s. 44, 47). Det finns olika typer av boen-

deformer; familjehem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende (Socialstyrelsen 

2016a, s. 28). Målet med placeringen är att barnet skall få tillräcklig stöttning i det dagliga 

livet och möjligheter att utvecklas. Familjehem innebär att barnet under en längre tid bor 

hemma hos en familj som ansvarar för den dagliga omsorgen (Socialstyrelsen 2016b, s. 13). 

På ett HVB-hem placeras barn som är i behov av omvårdnad, stöd, fostran och eventuell 

behandling. Om barnet är över 16 år och bedöms vara redo för att bo mer självständigt kan 

denne placeras på ett stödboende. Där har ungdomen ett eget boende med individanpassat 

stöd (IVO 2015). 

 

Skolgång 

Ensamkommande barn som söker asyl har enligt skollagen (SFS 2010:800) rätt att gå i skola, 

från förskolan till gymnasiet. Senast en månad efter barnets ankomst bör barnet få börja i 

skolan om det är lämpligt utifrån barnets personliga förhållanden (SOU 2017:12, s. 48). 
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Skolan utgör en viktig mötesplats där barnet får möjlighet att skapa nya relationer och få en 

känsla av normalitet och stabilitet (Socialstyrelsen 2016a, s. 26). En god skolgång är både 

hälsofrämjande och en stark skyddsfaktor för en positiv utveckling för ensamkommande barn 

(Socialstyrelsen 2013a, s. 24, 46). 
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3. Aktuellt kunskapsläge 

I detta kapitel redogör jag översiktligt för tidigare forskning om ensamkommande barn. 

Litteraturen har valts för att skapa en uppfattning om kunskapsläget kring barns sårbarhet, 

resurser och möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Kapitlet inleds med en 

redogörelse över tillvägagångssätt vid insamling av relevant forskningsmaterial. 

 

3.1 Litteratursökning 

Sökmotorn Lubsearch via Lunds universitet har använts vid insamlandet av tidigare forskning 

och jag har använt mig av de svenska sökorden: ensamkommande barn, delaktighet, hand-

lingsutrymme, aktörskap, konstruktion, autonom, medverkan, självbestämmande, medinfly-

tande, resiliens, motståndskraft. Engelska sökord som har använts är: unaccompanied child-

ren, independent child migration, resilience, agency, empowerment.  I min litteraturinsamling 

har jag fokuserat på studier som utgår från ensamkommande barns perspektiv. Jag har utgått 

från material publicerat under 2000-talet och inhämtat ytterligare källor från de publikationer 

som varit relevanta. Jag har även använt publikationer från Socialstyrelsen och forsknings-

översikter i böcker.  

 

3.2 Ensamkommande barns utsatthet och psykiska 

mående 

Brunnberg, Borg och Fridström (2011, s. 13, 121) har i en forskningsöversikt gått igenom 

nationell och internationell forskning från åren 2000-2010 om ensamkommande barn. De 

skriver att det finns mycket begränsad nationell forskning om ensamkommande barns psyko-

sociala situation i Sverige och att det 2012, när boken gavs ut, inte gick att skapa sig en ge-

nerell bild av detta. Utifrån ett internationellt perspektiv visar deras genomgång av forsk-

ningsläget att ensamkommande barn och ungdomar har en ökad sårbarhet och utgör en risk-

grupp i jämförelse med jämnåriga barn i mottagarlandet och barn som anländer i sällskap med 

föräldrar (ibid.). Enligt Stretmo (2014, s. 151) beror ensamkommande barns utsatthet på be-

hovet av en tillflyktsort, att de är barn och att de saknar vårdnadshavare som kan skydda dem 

från riskfyllda situationer. 
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Fazel och Steins (2002, s. 366–367, 369) framhåller att dessa barn löper en ökad risk för psy-

kisk ohälsa, inkluderat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressioner, sömnsvårigheter 

och ångest. Detta anser forskarna är en följd av de multipla riskfaktorer som barnen utsätts för 

i sitt hemland, under flykten och i det nya landet: 

 

1.  I sitt hemland kan barnen ha utsatts för traumatiska upplevelser i och med krig och kon-

flikter. De kan ha bevittnat våld och tortyr samt förlorat anhöriga och vänner. Under en 

längre period kan de ha saknat en stabil tillvaro och upplevt oroliga föräldrar, utebliven 

skolgång och en allmänt otrygg tillvaro.  

2.  Flykten till ett nytt land kan ta flera månader och under denna tid kan barnen ha utsatts för 

ytterligare livshotande faror. De kan ha separerats från sina föräldrar, varit i smugglares 

våld och blivit utsatta för vanvård och övergrepp.  

3.  I det nya landet kan barnen uppleva nya svårigheter i och med asylprocessen. De behöver 

nu legitimera sina asylskäl och återge traumatiska upplevelser. Barnen behöver även inte-

grera sig i ett helt nytt land med alla de omställningar det innebär. Det trauma barnen blivit 

utsatta för kan även komma att påverka deras känslomässiga, kognitiva och moraliska 

utveckling (ibid.).  

 

Cirka 70 procent av all forskningslitteratur om ensamkommande barn beräknas beröra frågan 

om deras psykiska hälsotillstånd (Watters 2012, s. 58). Detta medför en risk att barnen place-

ras inom förutbestämda problemkategorier (ibid.). Psykologiskt orienterad forskning har kriti-

serats för att skapa en begränsad förståelse av det vardagliga livet för dessa barn (Stretmo 

2014, s. 32). Detta har enligt Kohli (2006, 2007) lett till en endimensionell bild av barnen som 

särskilt sårbara, behövande, passiva offer och ”annorlunda” i jämförelse med andra barn (ref. i 

Stretmo 2014, s. 32, 274; de Lima & Whitehead 2012, s. 2). O’Connell Davidson och Farrow 

(2007, s. 11) menar att betoningen på sårbarheten hos ensamkommande barn behöver nyanse-

ras. Forskare måste tydligare framhålla att ensamkommande barn inte endast är ”offer” i sin 

situation och att migration inte nödvändigtvis behöver vara negativ för barnets psykosociala 

utveckling utan även kan innebära positiva effekter. Enligt O’Connell Davidson och Farrow 

tyder studier på att många barn själva är delvis positivt inställda till sina erfarenheter av mig-

ration i förhållande till vad de flyr ifrån (ibid.).  
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3.3 Ensamkommande barn som subjekt och aktör 

Forskning om ensamkommande barn har också kritiserats för att fokusera allt för lite på bar-

nens aktörskap utifrån deras livssituation (Eide & Broch 2010). För att skapa en mer sam-

manhållen förståelse för barnens liv är det viktigt att studera deras rättigheter, delaktighet och 

självständighet (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 119). Studier där ensamkommande 

barn lyfts fram som aktörer är ett numera växande forskningsområde (Stretmo & Melander 

2013; Socialstyrelsen 2013a, s. 11).  

 

I skrivande stund pågår avrapportering av ett forskningsprojekt under ledning av professor 

Philip Lalander vid Malmö högskola, som handlar om ensamkommande barns aktörskap och 

nätverk i en hypersammansatt värld (Malmö högskola 2017). Under två år har han och Björn-

gren Cuadra och Herz intervjuat och genomfört deltagande observationer av 20 ensamkom-

mande ungdomar i åldern 13–18 år. Forskningsarenorna har bl.a. varit ungdomarnas hem, 

skola, virtuella mötesplatser, där fokus har legat på ungdomarnas reflektioner över sitt hand-

lingsutrymme och vardagsliv. Kunskapen från projektet hoppas forskarna kunna bidra till att 

”unga tillskrivs en större betydelse och en mer aktiv roll i olika myndigheters planering vad 

gäller deras livssituation” samt i den samhälleliga debatten där ungdomarna ofta framställs 

som offer (ibid.).  

 

I den första och hittills enda publikationen från studien diskuterar Herz och Lalander (2017) 

bl.a. porträtteringen av ensamkommande barn som ensamma och hur denna porträttering på-

verkar deras möjlighet till aktörskap. Resultatet av deras studie visar att känslor av ensamhet 

kan uppstå till följd av uppbrottet från familjen, när ungdomarna saknar en känsla av kontroll 

över sina liv och när de upplever att ingen genuint bryr sig om dem. Ensamhet pekas ut som 

en riskfaktor för isolering, depression och passivitet, alltså motsatser till aktörskap. Studien 

visar dock att de flesta ungdomarna hittar sätt att hantera känslan av ensamhet genom att bl.a. 

knyta nya relationer eller hålla kontakten med sin familj. Omvärlden lägger stor vikt vid att 

barnen anländer ensamma, vilket återspeglas i benämningen ensamkommande. Ungdomarna i 

studien berättade att etiketten ”ensamkommande” är något som ytterligare förstärker känslan 

av ensamhet och påverkar ungdomarnas självbild, identitet och ”emotionella status”, eftersom 

ensamhet anses vara något problematiskt. Etiketten är även något som skapar känslor av att 

vara alienerad, objektifierad och annorlunda. Utmaningen för aktörer som arbetar med ensam-
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kommande är att inte försöka återskapa en ”normal” barndom utan istället ge ungdomarna 

möjligheten att själva definiera sina egna behov, sitt aktörskap och sin identitet (ibid.).  

 

Att ta flyktingbarn på allvar som kompetenta uttolkare av sina egna liv är ett av de sju målen 

som den brittiska forskaren och antropologen Charles Watters (2012) har satt upp för att ska-

pa ett mer flexibelt mottagande. Watters anser att utgångspunkten måste vara att barnen uti-

från sin mognad själva är bäst på att tolka och förstå de problem och utmaningar som de mö-

ter. Detta förutsätter att barnen betraktas som resursstarka och handlingskraftiga. Watters lyf-

ter även fram barnens egenmakt och deltagande och menar att de bör ha en aktiv roll i plane-

ringen av sitt liv utifrån ålder och mognad med tanke på den väldokumenterade kopplingen 

mellan deltagande/engagemang och psykiskt välmående. För att skapa möjligheter till flyk-

tingbarns utveckling och frihet behöver deras egen kapacitet och förmåga stärkas (ibid., s. 59–

60).   

 

Den norske sociologen och forskaren Ketil Eide har under flera år forskat kring ensamkom-

mande barns situation i Norge och Sverige. Tillsammans med den svenske barnläkaren och 

professorn Anders Hjern har han skrivit en vetenskaplig artikel om ensamkommande barns 

sårbarhet, acklimatisering i det nya landet och möjligheter till aktörskap (Eide & Hjern 2013). 

Forskarna lyfter fram att många ensamkommande barn anländer resursstarka och med en tyd-

lig vision över hur de vill att deras framtid skall se ut i det nya landet. För att stärka barnens 

drivkraft är det viktigt att lägga ett större fokus på att främja en positiv utveckling snarare än 

att lyfta fram barnens sårbarhet. Detta kräver en förståelse för den situation barnet befinner 

sig i och en medvetenhet kring risken att barnen blir marginaliserande genom att betrakta dem 

som offer (ibid.).  

 

Nyckeln till att stärka barnet i dess kompetens handlar i stor utsträckning om att identifiera 

och skapa skyddande faktorer både hos barnet självt och i barnets miljö (Eide & Hjern 2013). 

Av den anledningen är det viktigt för aktörer som arbetar med ensamkommande barn att ta 

del av forskning kring skyddsfaktorer (se avsnitt 4.4). Dessa faktorer innefattar effektiva stra-

tegier, trygga skolmiljöer och stabila psykosociala omvårdnadssystem (ibid.). I Socialstyrel-

sens (2013a, s. 12) kartläggning av ensamkommande barns behov framgår att Sverige bör ha 

ett mottagningssystem som är lyhört för ensamkommande barns tankar, reflektioner, önske-

mål, behov samt vad barnen själva upplever som utmanande. Detta är förutsättningen för att 

ensamkommande barn skall kunna få en verklig möjlighet att påverka sina liv (ibid.).  



 

16 

 

 

Ett flertal forskare poängterar vikten av att inte beskriva ensamkommande barn enbart som 

offer eller självständiga aktörer (Kohli 2007). Ensamkommande barn är en heterogen grupp 

med stora inbördes skillnader vad gäller livshistoria och bakgrund (Eide 2012, s. 17), 

erfarenheter, styrkor och behov av stöd, varför bilden av ungdomarna bör nyanseras och pro-

blematiseras (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 104). 

 

3.4 Ensamkommande barns resiliens   

Brunnberg, Borg & Fridström (2011, s. 100) påpekar i sin litteraturöversikt att det är av stor 

vikt att både undersöka riskfaktorer och skyddande faktorer (resiliens) för att kunna öka bar-

nens motståndskraft och minska deras lidande. Enligt Kohli (2007, s. 38) är ensamkommande 

barns kapacitet och förmåga att hantera den stressfulla situation som det innebär att vara 

flykting, i relation till forskning om barnens sårbarhet underrapporterad. Utifrån ett inter-

nationellt perspektiv visar studier att ensamkommande barn trots erfarenheter av traumatiska 

upplevelser har en mycket god motståndskraft (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 13, 

117).  

 

Kohli och Mathers (2003) forskningsgenomgång bekräftar barnens psykosociala behov och 

utsatthet liksom deras styrkor, förmågor och starka vilja, vilka kan hjälpa dem att återhämta 

och leva i det nya landet. Författarna framhåller att ungdomarnas process att landa i ett nytt 

land just handlar om balansgången mellan att vara sårbar och resilient och att synen på dem 

bör vara holistisk med utrymme för såväl rädslor och oro som hopp och styrkor. Processen 

handlar också om att återfå en riktning samt en känsla av tillhörighet och kontroll över sitt 

eget liv. Möjligheten att fatta egna, aktiva beslut kan motverka känslor av maktlöshet. Barnen 

har stora personliga tillgångar vad gäller att återhämta sig och finna sig tillrätta i det nya hem-

landet men är i behov av att identifiera sina styrkor, få bekräftelse och verktyg att utvecklas 

(ibid.). 

 

De skyddsfaktorer som bl.a. lyfts fram i forskning är ett stöttande nätverk, en driven person-

lighet, en välfungerande skolgång samt sociala system som stärker barnets egen kapacitet 

(Malmsten 2012, s. 59; Eide & Hjern 2013, s. 667; Fazel & Stein 2002, s. 367). Barns nätverk 

kan bl.a. bestå av personal, vänner eller familjen. Det viktiga är att relationen är ömsesidig 

och att barnet känner en känslomässig gemenskap och tillhörighet (Kohli & Mather 2003). 
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Genom skolan får barnet rutiner i vardagen, möjlighet att lära sig språket, lära känna nya vän-

ner och får lov att vara ett vanligt barn (Malmsten 2012, s. 59; Eide & Hjern 2013, s. 667).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de tre teoretiska utgångspunkter som valts för att analysera inter-

vjumaterialet i studien. Barndomssociologi innebär bl.a. att barn betraktas som egna, kompe-

tenta aktörer (Halldén 2007 s. 34–35). Då studien syftar till att fånga ensamkommande ung-

domars erfarenheter och reflektioner är det nödvändigt att utgå från ett inifrånperspektiv. 

Barndomssociologi kan även användas för att problematisera konstruktionen av barn (se 

avsnitt 1.1 och kapitel 3) och lyfta fram dem som individer med förmågor till delaktighet och 

självbestämmande. Resiliens, som i korthet handlar om barns motståndskraft mot riskfyllda 

situationer (Helmen Borge 2011, s. 16), används för att analysera ungdomarnas resurser, 

anpassningsförmåga och skyddsfaktorer. Detta utmanar också bilden av ensamkommande 

barn som offer och försvarslösa. Honneths teori om Erkännande handlar om de tre typer av 

erkännande som behövs för att utveckla en positiv självrelation och identitet (Heidegren 2009, 

s. 28). Honneths teori används i studien för att analysera de aspekter som varit viktiga för att 

skapa förutsättningar till delaktighet och självbestämmande.   

 

4.1 Barndomssociologi  

Barndomssociologi är en tvärvetenskaplig forskningsansats med både samhällsvetenskapliga 

och humanistiska perspektiv (Halldén 2007, s. 174). Forskningsfältet utvecklades i början av 

1990-talet som en motreaktion mot den dåvarande barnforskningen som präglades av 

utvecklingspsykologi. Ansatsen inom barndomssociologin var istället att dekonstruera de 

begrepp som tidigare hade använts, där barn beskrevs som något ofullkomligt och i 

utvecklandet till att bli något färdigt – en vuxen. Inom barndomssociologin har 

barnperspektivet en stark ställning, då avsikten är att studera barnets verklighet utifrån dess 

eget perspektiv (ibid., s.31 + passim). 

 

Inom barndomssociologi framhävdes barnet initialt som being snarare än becoming, vilket in-

nebär att man tog ett steg bort från att betrakta barndomen som en transportsträcka till vuxen-

livet (Halldén 2007, s. 34-35). Att betrakta barnet som being innebär att det sågs som en 

kompetent, egen individ med förmågor till ett socialt aktörskap och inte som en kontrast till 

vuxna. Under utvecklingen av barndomssociologin kom såväl barn som vuxna senare att 

betraktas som både being och becoming med tanke på att människan ständigt utvecklas och 

inte kan anses bli ”färdig” vid vuxen ålder. Genom denna utveckling av begreppen förnekar 
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man inte barnets beroende och behov av vuxna för att kunna utvecklas, men detta står inte 

heller i kontrast till att lyfta fram barnet som en egen, kompetent aktör (ibid., s. 28 + passim). 

 

Några av de tidiga förespråkarna för barndomssociologi var Allison James och Alan Prout 

som 1990 publicerade antologin Constructing and Reconstructing Childhood. I boken presen-

teras ett nytt paradigm att betrakta barn, med avsikt att ge barnet en egen röst (1997, s. 7-8). 

Barndomen beskrivs i boken som en social konstruktion. Detta innebär att den inte kan 

betraktas enbart ur ett biologiskt perspektiv, utan även som ett resultat av olika sociala 

strukturer och kulturella komponenter. Enligt James och Prout går det inte att tala om en 

barndom i singular utan att ta hänsyn till inverkan av variabler så som klass, kön och etnicitet. 

Barndomen bör och kan enbart studeras i relation till dess sammanhang och samhälle (ibid.).  

 

4.2 Resiliens  

Resiliens är ett paraplybegrepp och en översättning av det engelska ordet recilience. Begrep-

pet har sina rötter i vetenskapen om mänsklig utveckling (Helmen Borge 2011, s. 15 + pas-

sim) och förknippas ofta med ord som motståndskraft och bemästring (Bekkhus 2008; Gjae-

rum m.fl. 1999 ref. i Helmen Borge 2011, s. 16). Det finns inte någon allmänt vedertagen de-

finition av begreppet, men den brittiska barnpsykiatrikern Michael Rutters definition är van-

ligt förekommande inom forskningen:  

 

Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredställande resultat, trots att 

barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla 

problem eller avvikelse. (Rutter 2000, översättning av Helmen Borge 2011, s. 18) 

 

Forskning om relationen mellan riskfyllda situationer och resiliens har utvecklats under 1900-

talet. I början av 1900-talet antog många forskare att en problematisk barndom per definition 

ledde till psykiska problem senare i livet. Efter andra världskriget fokuserade forskningen på 

symtom, störningar och avvikelser och i studier delades barn in i grupperna sårbara och 

osårbara, utan hänsyn till individuella variationer. I början av 1970-talet upptäckte forskare 

att överraskande många barn till föräldrar med svår psykisk problematik inte själva utveck-

lade psykiska besvär. Detta gjorde att forskare började fokusera på vilka processer som bidrar 

till en positiv utveckling och tänkbara skyddsfaktorer.  
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Idag är det inom forskningen belagt att mer än hälften av de barn som upplevt riskfyllda situa-

tioner inte utvecklar egen svår psykisk problematik. Upplevelsen av krig och katastrof är 

exempel på mycket riskfyllda situationer. Att fly till ett nytt land innebär en stor utmaning i 

att hantera rädsla, fysisk utmattning och anpassning till en ny kultur. Trots detta utvecklas 

majoriteten av barn i krig och exil i en positiv riktning (Helmen Borge 2011, s. 15 + passim).  

Riskfyllda situationer och miljöer leder inte per automatik till problem och barn kan utvecklas 

genom att ta sig igenom stora utmaningar (Helmen Borge 2011, s. 78, 86). Varken risk eller 

resiliens är enskilda faktorer, utan det handlar om processer som varierar i form, intensitet och 

varaktighet (Helmen Borge 2011, s. 18; Rutter 1987, s. 317). En riskfylld situation behöver i 

sig inte innebära att ett barn utvecklar problematik, men de kedjereaktioner som följer kan 

orsaka en sådan utveckling (Rutter 1987, s. 317). Ett barn kan vara skyddat mot en riskfylld 

situation men sårbar inför en annan (Helmen Borge 2011, s. 145).  

 

Resiliens handlar enligt Rutter (1987, s. 316) om fyra olika processer: reducering av risk och 

negativa kedjereaktioner, etablering och upprätthållande av självförtroende samt förmågan att 

öppna upp för nya möjligheter. Förmågan till resiliens är ett resultat av ett komplicerat sam-

spel mellan olika faktorer i barnets personlighet och dess miljö (Helmen Borge 2011, s. 121). 

Skyddsfaktorer som kan finnas i barnets personlighet är bl.a. en positiv självkänsla och tilltro 

till den egna kapaciteten att hantera stress. Dessa sidor kan stärkas genom uppmuntran och 

beröm från barnets omgivning. (ibid., s. 20, 47, 117). I barnets närmiljö påverkar bl.a. famil-

jens uppfostringssätt, barnets sammanhang, dess skola och tillgången till sociala skyddsnät 

som kan stödja barnets egna resurser (Helmen Borge 2011, s. 47, 62; Rutter 1978, s. 316). 

Barnets förmåga till resiliens påverkar i sin tur barnets utveckling till att bli vuxen (Helmen 

Borge 2011, s. 29).  

 

4.3 Erkännande  

Ursprungligen lanserades begreppet ”erkännande” år 1794 av filosoferna Johann Gottlieb 

Fichte och Friedrich Hegel. Det har därefter utvecklats av bland annat George Herbert Mead 

och Erving Goffman (Heidegren 2009, s. 13–14). Den tyske filosofen Axel Honneth utar-

betade sin teori om kamp för erkännande i slutet av 1980-talet med målet att utveckla en 

kritisk samhällsteori. Honneths grundtanke var att människor behöver få ett flerdimensionellt 

erkännande från andra människor för att kunna utveckla en personlig identitet och en positiv 

självrelation (Honneth 2003, s. 7–8, 27).  
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Enligt Honneth består den personliga identiteten av tre former av positiv självrelation; själv-

förtroende, självaktning och självuppskattning. För att uppnå dessa krävs tre former av er-

kännande; kärlek, rätt och solidaritet (Heidegren 2009, s. 28, 31). Dessa tre former av erkän-

nande befinner sig i ett ständigt spänningsförhållande där ingen är överordnad den andre 

(Honneth 2003, s. 109). Utan det tredimensionella erkännandet är det inte möjligt att utveckla 

en personlig identitet som i sin tur krävs för att uppnå självförverkligande. Den positiva 

självrelationen riskerar dock att förhindras eller brytas ner av tre former av missaktning: 

fysiska övergrepp, rättsberövande respektive förnedring/kränkning (Heidegren 2009, s. 28, 

31–32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tre former av erkännande som tillsammans möjliggör individuellt självförverkligande. 

 

Kärlek/omsorg – fysiska övergrepp 

Den första formen av erkännande får människor genom primärrelationer, dvs. nära känslo-

mässiga bindningar till t.ex. föräldrar (Heidegren 2009, s. 28). Individens behov och önsk-

ningar erkänns och värdesätts av en annan människa som visar omsorg (Honneth 2003, s. 

106). Genom erkännandet och vetskapen om dess existens blir individen mer självständig och 

mindre bunden till primärrelationen. Individen utvecklar därmed en positiv självrelation i 

form av ett självförtroende som i sin tur möjliggör ett självförverkligande (Heidegren 2009, s. 

28–29). Om individen utsätts för fysiska övergrepp förlorar individen sin trygghet och tilliten 

till att dennes behov har ett värde i andras ögon (Honneth 2003, s. 102). Världen framställs 

som en osäker plats och individens självförtroende bryts ner (Heidegren 2009 s. 32). 

 

Rätt – Rättsberövande 

Den andra formen handlar om ett rättsligt erkännande, och karakteriseras av universell lika-

2. Rättigheter 3. Solidaritet 1. Kärlek 

Självaktning Självförtroende 

Individuellt självförtroende 

Personlig identitet 

Självuppskattning 
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behandling (Honneth 2003, s. 160). Individen erkänns som ”moraliskt tillräknelig”, alltså 

innehavare av en rad förmågor som gör denne till en fullvärdig samhällsmedlem (Heidegren 

2009, s. 29). Det rättsliga erkännandet skapar möjligheten till en positiv självrelation i form 

av självaktning (Honneth 2003, s. 101; Heidegren 2009 s. 30). Detta skapar i sin tur möjlig-

heten att utveckla ett självförverkligande (Heidegren 2009, s. 36). Genom att förneka indivi-

den dess rättigheter och inte bemöta denne som moraliskt tillräknelig bryts individens själv-

aktning och förmåga till ett självförverkligande ner (Heidegren 2009, s. 32; Honneth 2003, s. 

102). 

 

Solidaritet – förnedring/kränkning 

Den tredje formen av erkännande handlar om social uppskattning. Individens egenskaper och 

prestationer erkänns och ges ett värde av dess omgivning. Erkännandet sker utifrån en gemen-

sam referensram och gemensamma värden. Genom erkännandet möjliggörs en positiv självre-

lation i form av självuppskattning (Honneth 2003, s. 101, 106; Heidegren 2009, s. 30–31) 

Genom att inte erkänna värdet av individens förmågor skadas individens självuppskattning 

och känslan av att vara viktig i en gemenskap går förlorad (Honneth 2003, s.102). 
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5. Metod och metodologiska överväganden 

Detta kapitel avhandlar inledningsvis val av forskningsmetod och processen kring urval av 

intervjupersoner. Vidare redogörs mitt tillvägagångssätt vid insamlingen av empirin och stu-

diens tillförlitlighet. Därefter förs en diskussion kring bearbetning och analys av materialet för 

att slutligen resonera kring forskningsetiska överväganden.  

 

5.1 Val av metod  

Utifrån uppsatsens frågeställningar och syftet att fånga och förstå intervjupersonernas subjek-

tiva upplevelser av delaktighet och självbestämmande har en kvalitativ forskningsmetod valts, 

då målet har varit att göra en djupare och tätare analys över intervjupersonernas erfarenheter 

och uppfattningar (Bryman 2011, s. 370). Ambitionen har varit att förstå intervjupersonernas 

tankar i förhållande till den kontext de befinner sig i vilket är vanligt inom den kvalitativa 

forskningen (ibid., s. 364). 

 

Jag har valt att använda mig av s.k. semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 413). Detta 

innebär att intervjun är strukturerad till den grad att den utgår från en intervjuguide (se bilaga 

2) med en rad förhandsformulerade teman och intervjufrågor. Frågorna i intervjuguiden behö-

ver dock inte ställas ordagrant eller i en specifik ordning. Denna intervjumetod har gett mig 

möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupningar inom intressanta områden. Nackdelar med 

en kvalitativ intervju är att intervjuaren påverkar svaren genom sin blotta närvaro. Av den 

anledningen har jag varit medveten om min egen påverkan och försökt att inte ge uttryck för 

någon personlig värdering under intervjuerna som hade kunnat påverka riktningen. Den 

personliga närvaron kan även vara positiv genom att intervjupersonen har möjlighet att få 

förtydligande kring enskilda frågor, vilket skedde löpande i mitt fall (ibid., s. 411–413).  

 

Genom mitt val av metod kunde jag fokusera på förändringen och utvecklingen i intervjupe-

rsonernas liv under deras period som ensamkommande ungdomar och jag behövde inte för-

hålla mig gentemot en snäv tidsram (ibid., s. 363). På så sätt har jag kunnat fokusera på kom-

plexiteten i den förändring som kan ske gällande behov och självständighet över tid. En annan 

metodfördel är flexibiliteten. I forskningsprocessen har jag inte utgått från en färdig hypotes 

som inom den kvantitativa forskningen, vilket gav mig möjlighet att justera frågeställningarna 
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och studiens innehåll utifrån intervjumaterialet - s.k. induktivt angreppssätt (Bryman 2011, s. 

28).  

 

5.2 Urvalsprocess  

I studien har jag använt mig av ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 390). Detta innebär att 

jag har valt intervjupersoner utifrån studiens frågeställningar (ibid.). Vid insamlandet av em-

piri reagerade jag med viss förvåning över att relativt få tidigare studier utgick från ensam-

kommande ungdomars perspektiv. För mig kändes det angeläget att lyfta fram ungdomarnas 

röster, för att på så sätt även stärka deras aktörskap. I målinriktade urval bör det finnas tydliga 

kriterier för att avgöra vilka fall som är relevanta för studien (Bryman 2011, s. 390). De 

kriterier som jag har använt mig av vid urvalet är: 

 

 Intervjupersonerna skall ha anlänt till Sverige som ensamkommande barn. 

 Intervjupersonerna skall ha permanent uppehållstillstånd, för att undvika missförstånd att 

intervjun skulle kunna påverka ett eventuellt asylbeslut. 

 Intervjupersonerna skall på grund av etiska skäl vara över 18 år. 

 Det måste ha gått tre år sedan intervjupersonen anlände till Sverige, så att ungdomarna 

skall ha fått en distans till sina erfarenheter.  

 

Jag hade inga krav på ungdomarnas härkomst, utan utgick ifrån att varje ungdom skulle kunna 

tillföra mycket till ämnet oavsett vilket land de migrerade från. Fyra av fem ungdomar kom-

mer ursprungligen från Afghanistan och den femte kommer ifrån Somalia. Samtliga intervju-

personer är killar. Detta var inte ett medvetet val utan beror på att de kommer betydligt många 

fler ensamkommande pojkar än flickor till Sverige. Detta innebär att resultatet i studien bör 

ses utifrån att intervjupersonernas bakgrund och kön.  

 

Till följd av svårigheter att få tag på intervjupersoner tillämpades ett s.k. snöbollsurval, vilket 

innebär att en intervjuperson tipsade om en annan person som jag kunde intervjua (Bryman 

2011, s. 432). Nackdelen med denna urvalsmetod är att intervjupersoner kan komma att tipsa 

om vänner som har liknande åsikter vilket gör att uppsatsen riskerar att inte blir lika mångsi-

dig. Efter fem intervjuer gjorde jag dock bedömningen att jag att hade samlat in tillräckligt 

mycket material till studien och därmed uppnått en teoretisk mättnad (ibid., s. 393; Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 156).  
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Som tack för medverkan i studien fick intervjupersonerna två biocheckar var, som en 

symbolisk gest. Jag har svårt att tro att dessa hade en avgörande roll i ungdomarnas beslut att 

låta sig intervjuas och flera ungdomar uttryckte att de inte behövde checkarna när intervjun 

var genomförd.  

 

5.3 Tillvägagångssätt vid insamling av empirin  

För att finna intervjupersoner kontaktade jag ett flertal HVB-hem för ensamkommande ung-

domar i Göteborg. Jag presenterade studien och mejlade över informationsbrevet (se bilaga 1) 

som skulle ges vidare till ungdomarna på boendeenheten. När jag inte fick svar ringde jag och 

påminde. Trots mina ansträngningar kom jag inte i kontakt med några intervjupersoner genom 

detta tillvägagångssätt. Parallellt med detta kontaktade jag Sveriges Ensamkommandes Fö-

rening och fick lov att publicera en förfrågan på dess Facebooksida. Genom den kom jag i 

kontakt med en ungdom som jag intervjuade. Han tipsade mig om en annan kille som i sin tur 

tipsade om en tredje. Övriga två intervjupersoner fick jag genom en kontakt som arbetar med 

ensamkommande ungdomar.  

 

När jag hade kommit i kontakt med intervjupersonerna mejlades informationsbrevet till dem. 

I informationsbrevet presenteras bl.a. information om studien, praktisk information om inter-

vjun samt kortfattat om forskningsetiska principer. För att försäkra mig om att de hade tagit 

del av och förstod denna information valde jag att även muntligt gå igenom informationen 

med ungdomen innan intervjun inleddes. Då ungdomarna var över 15 år var det möjligt att få 

deras eget informerade samtycke (Vetenskapsrådet 2011), både i muntlig och skriftlig form, 

vilket är en förutsättning för deras medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9; se vidare 

Andersson & Swärd 2008 s. 240). Ungdomarna fick själva bestämma vart intervjun skulle äga 

rum och dessa skedde således på olika bibliotek, gymnasium och hemma hos ungdomen själv.  

 

Under intervjun som pågick under en timmes tid utgick jag från intervjufrågorna i intervju-

guiden (bilaga 2), men lät ungdomen själv styra samtalet i stor utsträckning. Jag ställde 

följdfrågor och försökte fördjupa de svar jag fick. Jag var noga med att inte ställa ledande 

frågor eller leda intervjun i en riktning eller till en slutsats som överensstämde med min egen. 

Samtliga intervjuer genomfördes utan tolk och jag var noga med att försäkra mig om att 

intervjupersonerna förstod mina frågor (ibid.), vilket ibland ledde till stor fantasi i att förklara. 

Under en av de fem intervjuerna uppstod relativt stora språksvårigheter och intervjupersonen 
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hade svårt att förstå mina frågor. Jag har i det fallet enbart använt mig av de citat där jag fullt 

ut förstod vad intervjupersonen menade. Av den anledningen finns det färre citat i kapitel 6 

ifrån intervjuperson 5.  

 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon efter godkännande av intervjupersonerna. Under 

den andra intervjun slutade inspelningen att fungera efter 14 minuter och resterande 45 min 

blev inte inspelat. I det fallet gjorde jag direkt efter intervjun minnesanteckningar och jag har i 

efterhand kontrollerat med honom att jag har tolkat honom korrekt. 

 

Efter varje genomförd intervju reflekterade jag över hur den hade gått, justerade språket efter 

språkmissar och tog bort frågor som jag inte längre uppfattade som relevanta (Bryman 2011, 

s. 421). Innan intervjuerna genomfördes hade jag en föreställning utifrån tidigare studier att 

många ensamkommande barn upplever att de inte har fått tillräckliga möjligheter till delaktig-

het och självbestämmande. Denna föreställning bekräftades under den första intervjun. Under 

den andra intervjun beskriver intervjupersonen att han hade fått många möjligheter till delak-

tighet och självbestämmande. Jag valde då att fokusera mer på hur detta inflytande hade på-

verkat honom. Vidare ändrade jag mina frågor till att även inbegripa vilka aspekter som har 

varit viktiga för att skapa förutsättningar till delaktighet och självbestämmande. 

 

5.4 Bearbetning och analys av materialet  

Efter avslutad intervju transkriberade jag ordagrant intervjun tämligen omgående för att inte 

förlora nyanser och övriga intryck (Bryman 2011, s. 422). För att levandegöra citaten har jag 

valt att använda mig av följande talspråksmarkörer: asså, typ, dan, dom, mej, dej, sej (ibid. s. 

427).  

 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade påbörjades kodningen av 

utskrifterna (Bryman 2011, s. 512, 524). Kodning innebär att intervjumaterialets innehåll 

struktureras efter lämpliga huvud/underteman och nyckelord. Syftet är att synliggöra mönster, 

likheter och skillnader för den fortsatta analysen. Risken med att koda är att sammanhanget 

för samtalet går förlorad genom att det styckas upp på olika huvud- och underteman. Efter en 

första kodning jämförde jag därför med uppsatsens syfte/frågeställningar och lade till en frå-

geställning utifrån vad som framkommit i intervjuerna samt bortsåg från de delar som låg 

utanför uppsatsens syfte. Jag kodade om materialet ett flertal gånger tills jag hade skapat en 



 

27 

 

tydlig översikt över materialet. I framställningen av intervjumaterialet har jag inte ställt 

ungdomarnas citat mot varandra utan snarare försökt visa på en bredd och ungdomarnas 

individualitet (ibid.).  

 

5.5 Studiens tillförlitlighet 

För att läsaren skall få en uppfattning om studiens kvalitet är det av vikt att reflektera över 

dess tillförlitlighet i olika avseenden. Jag har utgått från begreppsparet validitet och 

reliabilitet, trots att de huvudsakligen används inom studier som baseras på kvantitativ metod 

(Bryman 2011, s. 350).  

 

Begreppet reliabilitet undersöker studiens tillförlitlighet. I kvantitativt inriktad forskning 

avses här möjligheten att replikera undersökningens resultat vid senare tillfälle och uppnå 

liknande resultat, oberoende av vem som utför den (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). Detta 

är i princip omöjligt att uppnå inom kvalitativ forskning, då sociala miljöer är ständigt förän-

derliga vilket påverkar utförandet och dess resultat (Bryman 2011, s. 350). Syftet med min 

studie är att förstå intervjupersonernas egna uppfattningar och dessa kan ändras över tid och 

svaren kan påverkas av vem som ställer frågorna. Jag har därför tillämpat frågan om studiens 

reliabilitet mer extensivt och anpassat det till min egen kvalitativa studie, som jag anser ha en 

hög reliabilitet: dels är forskningsprocessen noggrant redovisad, dels är intervjuerna inspelade 

och ordagrant transkriberade, dels har min handledare haft en kritiskt granskande funktion 

genom hela forskningsprocessen.  

 

Validitet avser i vilken utsträckning forskaren har undersökt det som är syftet att undersöka 

(Bryman 2011, s. 349). Enligt min och handledarens samstämmiga uppfattning svarar stu-

diens syfte och forskningsfrågor mot forskningsdesignen, intervjuguidens utformning baseras 

på studiens övergripande frågeställningar, och avslutningsvis utgår mina slutsatser från in-

samlad empiri som har analyserats utifrån relevanta teorier och tidigare forskning. Vidare har 

jag i kapitel 6 återgivit illustrativa citat ur intervjuerna för att intervjupersonerna skall komma 

till tals och inte enbart refererat till deras utsagor, men också för att läsaren skall kunna göra 

sina egna tolkningar. Sammantaget anser jag att studien därmed uppvisar en hög validitet. 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 

Då jag har valt att intervjua ungdomar som har anlänt till Sverige som ensamkommande barn 

har jag lagt ner mycket tid på att överväga forskningsetiska aspekter. Min utgångspunkt har 

varit att lyfta fram ungdomarnas egna perspektiv och deras rätt att komma till tals samtidigt 

som hänsyn har tagits till formaliserade forskningsetiska principer. Vid varje vetenskaplig 

undersökning skall en bedömning göras kring eventuella negativa konsekvenser för de 

medverkande i relation till värdet av undersökningens kunskapstillskott (Vetenskapsrådet 

2002, s. 5). VR:s forskningsetiska principer tar sikte på informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, och nedan berör jag kortfattat deras innebörder 

och hur jag har tillämpat dem under forskningsprocessen. 

 

1. Informationskravet 

Denna princip innebär att forskaren skall förhandsinformera de medverkande om studiens 

syfte och om villkoren för deras medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Detta inbegriper 

bl.a. information om att undersökningen inte kommer att användas i annat syfte än vad som 

uppgivits samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas (ibid.). Detta krav 

har tillgodosetts genom både informationsbrevet (bilaga 1) och den muntliga information som 

upprepades innan intervjun påbörjades.  

 

2. Samtyckeskravet  

Denna princip innebär att studiens deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Innan undersökningen påbörjas måste forskaren inhämta ett s.k. 

informerat samtycke från den medverkande forskningspersonen. Om den medverkande är 

under 15 år kan i vissa fall samtycke inhämtas från vårdnadshavare (ibid.). Då intervjuperso-

nerna i min studie var över 15 år var det tillfyllest med deras eget samtycke. I informations-

brevet framgår det vad intervjupersonerna samtycker till och detta undertecknades innan 

intervjun påbörjades. Som framhållits ovan upprepade jag denna information innan intervjun 

inleddes för att säkerställa att ungdomen förstod innebörden av sitt samtycke. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

Denna princip innebär att medverkande i studien skall ges största möjliga konfidentalitet 
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(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Utomstående personer skall så långt som möjligt inte kunna 

identifiera de medverkande utifrån det materialet som publiceras i studien (ibid.).  Med 

hänsyn till denna princip uppges intervjupersonerna inte vid namn i studien och detaljer i 

citaten som skulle kunna avslöja deras identitet har tagits bort. Jag var även noga med att 

informera varje intervjuperson om att ingen i deras närhet som t.ex. boendepersonal eller 

andra myndighetsföreträdare skulle få vetskap om vad de berättat om i intervjun. Under 

forskningsprocessen har enbart jag och min handledare haft tillgång till intervjuerna. 

Efter att uppsatsen har godkänts i samband med examinationen kommer ljudfiler och 

utskrifter av intervjuerna att förstöras.  

 

4. Nyttjandekravet 

Denna princip innebär att insamlade uppgifter enbart får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Insamlad empiri har enbart använts för att kunna genomföra 

denna studie.  

 

5. Andra etiska ställningstaganden 

Utöver ovannämnda principer har jag under forskningsprocessen även gjort andra etiska 

ställningstaganden. Jag funderade inledningsvis om jag skulle intervjua ensamkommande 

ungdomar eller personal som arbetar med ensamkommande. Risken med att intervjua 

ensamkommande ungdomar är att jag genom mina frågor kan väcka obearbetade trauman. 

Utifrån att det i dagsläget finns relativt få studier som utgår från ensamkommande ungdomars 

perspektiv upplevde jag det som meningsfullt att intervjua ungdomar istället för personal. 

Dock funderade jag mycket på hur jag kunde säkerställa att jag inte orsakade någon skada hos 

intervjupersonerna. 

 

Jag beslöt på ett tidigt stadium att inte intervjua ungdomar under 18 år, då jag inte upplevde 

det som nödvändigt utifrån studiens syfte. Att ungdomarna är över 18 år innebär också att de 

inte längre är aktuella ”brukare”, vilket gjorde intervjuerna mycket mindre känsliga. Jag valde 

ett syfte som jag inte trodde skulle väcka starka känslomässiga reaktioner eftersom min studie 

inte får riskera att leda till någon typ av ”skada” för intervjupersonerna (Bryman 2007, s. 

443). Istället ville jag formulera ett syfte som kunde leda till att stärka ungdomarnas självbild 

och valde därför att fokusera på deras styrkor som utgångspunkt för uppsatsen. För att inter-

vjupersonerna skall ha någon typ av distans till sina erfarenheter har jag enbart intervjuat 
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ungdomar som hade anlänt till Sverige minst tre år innan min undersökning inleddes. Detta 

medförde även att jag hade möjlighet att genomföra samtliga intervjuer utan tolk.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av intervjuerna med ungdomarna utifrån 

studiens tre huvudteman.  

 

6.1 Ensamkommande barns resurser och synen på dem 

som barn  

Detta avsnitt behandlar ensamkommande ungdomars förutsättningar till delaktighet och 

självbestämmande. Vuxnas sätt att betrakta barn och unga påverkar hur de blir behandlade 

och i sin tur deras möjligheter till aktörskap. Av den anledningen kommer jag föra en 

diskussion kring synen på ensamkommande barns ålder och mognad. Ungdomarnas sätt att 

betrakta sig själva påverkar också deras möjligheter till aktörskap, varför en diskussion kring 

de kulturella övertygelserna kring rätten att komma till tals är intressant. Avslutningsvis 

redogör jag för ungdomarnas resurser och resiliens.  

 

6.1.1 Ensamkommande ungdomar - barn? 

I Sverige, liksom i barnkonventionen artikel 1, definieras barn som individer under 18 år 

(UNICEF 2017). Definitionen av ensamkommande barn varierar dock runt omkring i Europa 

(Kohli 2007, s. 5). I Sverige definieras ensamkommande barn som individer under 18 år som 

anländer utan sällskap av en förälder eller motsvarande (SOU 2003:51, s. 36). I Tyskland 

anses enbart ensamkommande barn under 16 år vara omyndiga – övriga ensamkommande 

behandlas i likhet med vuxna (Kohli 2007, s. 5). Flera av de intervjuade ungdomarna anser 

inte att ensamkommande ungdomar kan betraktas som barn: 

 

Dom kommer som ensamkommande här till Sverige. Dom är inte barn, dom är vuxen. 

Det är klart ålder är barn men förmågan och tankar är vuxen. (IP2) 

 

Forskning kring ensamkommande barn har kritiserats för att betrakta ensamkommande ung-

domar som anhöriga i relation till sin familj och som en binär till vuxna (Stretmo 2012, s. 

274–275). Detta innebär en uppfattning av barnen som passiva, sårbara och beroende av 

vuxna i förhållande till förståelsen av vuxna som självständiga (ibid.). Att betrakta barn som 
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något ”ofullkomligt” på väg att bli vuxen och fullkomlig är ett synsätt som barndomssociolo-

gin motsätter sig (Halldén 2007, s. 31, 33–34). Enligt James och Prout (1997, s. 7–8) är 

barndomen en social konstruktion, vilket innebär att man inte kan betrakta barn utan att ta 

hänsyn till det sammanhang barnet lever i. I de intervjuade ungdomarnas ursprungsländer 

hade samtliga tagit ett stort ansvar och utgjort en avgörande roll i familjen. Intervjuperson 1 

berättar följande: 

 

Efter min pappa (försvann) det var jag som var ansvar för min hela familjen, för jag var 

den äldsta efter min mamma och min pappa och du asså kvinnor de som ni vet de är 

värda ingenting där i Afghanistan så det är den äldsta sonen som har ansvarigheter för 

hela familjen. (IP1) 

 

Barn och unga som utsätts för politiskt våld intar ofta en vuxenroll och kan bete sig mycket 

ansvarsfullt och moget (Helmen Borge 2011, s. 177). Intervjuperson 5 berättar att han istället 

för att gå i skolan arbetade och bidrog ekonomiskt till familjen. Upplevelser av separation i 

tidig ålder, att behöva arbeta för familjens överlevnad och utsättas för traumatiska prövningar 

står i kontrast till vad som anses vara en normal och hälsosam barndom i västvärlden (Enge-

brigsten 2002; 2007, ref. i Stretmo 2012, s. 32). Dessa erfarenheter gör ensamkommande ung-

domar äldre än sin biologiska ålder (Stretmo 2012, s. 162). Många av ungdomarna upplever 

att det var en stor skillnad mellan dem själva och jämnåriga barn i Sverige vad gäller erfaren-

heter av att ta ansvar: 

 

Jag var sexton år här, bland mina (foster)föräldrar sa, för jag när jag lagade mat de sa är 

du sexton och lagar mat? Ja sa, ja varför? Dom sa ja våra barn de är sexton, jag sa de är 

barn för de har inte sett kriget. Vi måste göra du vet klara oss själva och den här vägen 

som jag var ett år ungefär på väg, komma till Sverige och du vet den här vägen som jag 

måste laga på något sätt, lära mej att överleva den här vägen. (IP2) 

 

Det finns en diskrepans mellan det ansvar som läggs på en svensk ungdom och den självbild 

som jämnåriga ensamkommande ungdomar bär med sig gällande förväntningar på ett eget 

ansvar. Det kan skapa en frustration hos ensamkommande ungdomar att anlända med erfa-

renhet av att ta ett stort eget ansvar och vara självständig till att i ankomstlandet bli kontrol-

lerad och behandlad som barn (Stretmo 2012, s. 162).  
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Jag ville tvätta mina kläder, jag ville tvätta själv, eller städa själv mitt rum och allt och 

jag ville själv laga mat men oftast man får inte för ah dom [personal på boendet] säger 

det är för mycket, du får inte laga mat för typ hela boende eller du kan göra bara för dej 

själv men de var så. Men då ja de känns lite konstigt för mej. Ah men varför dom vill 

inte att jag ska göra själv? (IP1) 

 

Många ungdomar har under lång tid tagit ett stort ansvar och flertalet är självständiga och 

kompetenta (Eide 2012). Samtidigt som de bär med sig tidigare erfarenheter och förmågor, så 

befinner de sig i en ny situation, i ett nytt land och utan sin familj (Kohli & Mather 2003, s. 

201). 

 

Om man vara självständig det ändå påverkar för du kommer till ett nytt samhälle, det 

betyder att ah man föds som en baby faktiskt. Så det är bara du vet helt nytt allting för 

dej. (IP2)  

 

De flesta ungdomarna anländer när de är mellan 15 och 17 år gamla vilket gör att de ålders-

mässigt befinner sig i gränslandet mellan att vara barn och vuxna (Stretmo 2014 s.151). Enligt 

Melzak (1995) uppvisar många ensamkommande ungdomar en ojämn utveckling på 

individnivå, då de både kan ha styrkor och egenskaper som är karakteristiska för äldre barn 

och samtidigt en sårbarhet utifrån sin situation som kopplas till yngre barn (ref. i Kohli & 

Mather 2003, s. 203). Ungdomarnas utvecklingsålder kan alltså stå i strid med deras 

kronologiska ålder (ibid.). Enligt Helmen Borge (2011, s. 177) kan deras känslomässiga 

utveckling även ligga på en lägre nivå än deras mogna sätt att uppträda.  

 

Genom att betrakta ensamkommande ungdomar ur ett barndomssociologiskt perspektiv kan 

deras behov av stöd från vuxna utifrån en sårbar position erkännas samtidigt som deras egen 

kompetens och vana att ta ansvar lyfts fram (Halldén 2007, s. 28 och passim). Detta innebär 

att ungdomarna betraktas utifrån sina unika erfarenheter med hänsyn tagen till kulturell inver-

kan (ibid., James & Prout 1997, s. 7–8). Även Kohli & Mathers (2003) forskningsgenomgång 

om resiliens visar att ungdomarnas process att bosätta sig i det nya landet just handlar om en 

balansgång mellan att vara sårbar och samtidigt vara resilient. Att betrakta ensamkommande 

ungdomar utifrån deras specifika situation, utan att för den delen särbehandla dem gentemot 

jämnåriga svenska ungdomar är en utmaning och en förutsättning för att skapa ett mottagande 
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som bidrar till att utveckla ensamkommande ungdomar till självständiga vuxna individer 

(Socialstyrelsen 2013a, s. 42). 

 

6.1.2 Ensamkommande barns rätt att komma till tals 

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn och unga rätt att framföra sina åsikter (se 

avsnitt 2.1.1). Barnkonventionen präglar det dominerande synsätt som råder i Sverige – att 

barn har rätt till att ha och framföra sin åsikt. Ett flertal av ungdomarna bar med sig andra 

erfarenheter när de anlände till Sverige, vilket bl.a. intervjuperson 4 berättar om: 

 

Jag tror typ det är vanligt för dom flesta att man inte vet att när man är barn man har en 

sån här rättighet. Man kanske har typ samma åsikter eller värdering som man har haft i 

sitt hemland och då när man kommer hit så man kanske tänker att det kanske fortfaran-

de är samma sak fast det är inte det, utan det är något lite annan typ rättigheter och dina 

åsikter kan vara med och påverka. Man får kanske känna till liksom och få information 

om det här. (IP4) 

 

För att ungdomarna skall ha möjlighet att formulera egna åsikter krävs det att de får relevant 

information kring sina rättigheter och vilka myndigheter som arbetar för dem (BO 2014, s. 

10). Staten har som tidigare nämnts skyldighet att skapa förutsättningar för barn att utrycka 

sina åsikter, vilket både inkluderar att sprida information och nå över kulturella barriärer 

(SOU 2016:19, s.108–110). Utöver tillgång till information kan bl.a. sociala och kulturella 

förväntningar påverka utvecklingen av ungdomars förmåga att bilda åsikter (ibid.), vilket 

leder oss tillbaka till frågan kring hur vuxna betraktar barn och unga och vilka förväntningar 

som läggs på dem (se avsnitt 6.1.1).  

 

Barns åsikter skall som tidigare nämnts tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och 

mognad. I relation till ensamkommande ungdomar uppstår här två problem och hinder för 

deras möjlighet till aktörskap: 

 

 Vad som menas med mognad är inte preciserat (Mattsson 2006, s. 80) och ungdomarnas 

mognadsnivå kan på grund av deras komplexa situation vara motsägelsefull (se avsnitt 

6.1.1). 
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 Många ungdomar saknar initialt information om rätten att framföra sin åsikt och bär med 

sig en kulturell övertygelse om att de inte har en sådan rättighet. 

 

Enligt Honneths teori om erkännande behöver individer få ett rättsligt erkännande för att 

kunna skapa en positiv självrelation och självaktning (Heidegren 2009, s. 29). Människor 

behöver erkännas som moraliskt tillräkneliga, vilket innebär att de ”självständigt och ratio-

nellt kan överväga olika handlingsalternativ” (ibid., s. 29–30). Intervjuperson 4 säger att 

ensamkommande ungdomar behöver lära sig att ”dina åsikter kan vara med och påverka”. 

Genom att lyfta fram deras rättigheter ändrades deras självbild av vad de är kapabla till. Det 

är även tänkbart att sättet som vuxna betraktar och gestaltar ungdomarna gällande deras 

mognad och förmåga att ta ansvar påverkar ungdomarnas självbild och möjliggör en ökad 

självaktning.   

 

6.1.3 Ensamkommande barns resurser och resiliens 

Forskning om ensamkommande barn har som tidigare nämnts kritiserats för att skapa en 

endimensionell bild av ungdomarna som sårbara och som offer, vilket riskerar att deras eget 

ansvar och aktörskap förnekas (Stretmo 2012, s. 274–275; Holstein & Miller 2013/1990, s. 

175). Kohli (2007, s. 38) poängterar vikten av att fokusera på ensamkommande barns kapa-

citet, resurser och förmåga att hantera den stressfulla situation som det innebär att vara flyk-

ting. Denna förmåga lyfter en av ungdomarna fram.  

 

För dom kommer en svår väg, dom klarar svåra situationer, dom hittar lösningen. För 

dom sitter i fängelse, dom promenerar, dom kommer över vatten. (...) Det är stor risk att 

man du vet att man kanske dödas, det händer olika saker den här vägen vi kommer. När 

man kommer hit, man har den här styrkan att vara självständig och klara sej. (IP2)  

 

Att fly innebär en stor risk och kräver en enorm anpassning till okända och instabila omgiv-

ningar (Helmen Borge 2011, s. 153). Styrkan i att övervinna alla de utmaningar som ensam-

kommande ungdomar kan ställas inför under flykten samt den starka viljan att lyckas trots alla 

odds lyfts fram som en oerhört viktig motståndskraft (Kohli & Mather 2003, s. 204, 210). En-

samkommande barn och unga besitter även många andra egenskaper som hjälper dem i 

processen att återhämta sig och anpassa sig till det nya landet (ibid., s. 201), vilket 

intervjuperson 3 belyser i följande citat:   
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När man kommer till Sverige som ensamkommande det är alltid olika, för mej jag 

känner mej jag har haft massa krafter med mej. Tillexempel jag kunde tre språk; 

engelska, arabiska och somaliska och jag hade lätt att träffa människor och kommu-

nicera, skoja och jag var också en social person också. Så det hjälpte mej, det var det 

som hjälpte mej mest. (IP3) 

 

Flera ungdomar lyfter fram förmågan att kunna kommunicera och få kontakt med andra 

människor som en viktig egenskap. Det kan dels handla om att vara social, om att sedan 

tidigare kunna flera språk eller att ha förmågan att snabbt lära sig svenska (se vidare avsnitt 

6.2.1). Intervjuperson 4 förklarar: 

 

En annan förmåga som jag hade det var att typ asså jag har väldigt lätt att lära mej språ-

ket, så det gick väldigt fort. Jag kunde prata typ svenska på typ tre, när jag hade bott i 

tre månader. Så jag kunde kommunicera med personalen, med min god man och sen så 

jag behövde ingen tolk sen så, så det gick fort. (IP4) 

 

Genom att använda sig av emotionella och intellektuella förmågor samt en känsla för humor 

har ensamkommande ungdomar enligt Kohli och Mather (2003, s. 210) en möjlighet att 

lättare skapa sig ett nytt liv i det nya landet. 

 

Dessa ungdomars motivation och önskan att studera är en sedan tidigare välkänd styrka 

(Kohli 2007, s. 40). Studiemotivation är även en egenskap som ofta lyfts fram i forskning om 

resiliens och som anses vara en förklaring till individuella skillnader i anpassning (Luster 

m.fl. 2010, ref. i Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 65). Goda skolprestationer utvecklar 

ungdomars förmåga till resiliens (Helmen Borge 2011, s. 176) och det finns även en koppling 

mellan bra skolresultat och minskad risk för psykisk ohälsa (Yule & Gold, 1993, ref. i Kohli 

& Mather 2003, s. 203). Intervjuperson 4 berättar:  

 

När jag kom jag hade en sån här jag var väldigt studiemotiverad, jag ville bara typ, när 

jag var här första dan jag sa okej när börjar man skolan? För jag hade aldrig haft den där 

möjligheten att gå i skolan och sitta där på bänken typ och läraren säger läs någonting så 

jag var det var det som gjorde att jag lärde mej språket väldigt fort på grund av att jag 
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asså jag älskade skolan typ, jag ville bara va i skolan tjugofyra/sju liksom. Så det var 

just det som var en av mina styrkor. (IP4) 

 

Viljan att studera är även en av anledningarna till att en av de intervjuade ungdomarna flydde 

just till Sverige.  

 

Den här vägen som jag kom till Sverige, den var inte så lätt. Jag är nästan två, tre 

månader till Sverige och jag bestämde mej att jag måste gå någonstans att få gå i skolan 

och ha en bra framtid sen jag bestämde mej att komma till Sverige. (IP5) 

 

Ungdomarna beskriver ovan olika styrkor som hjälpte dem under deras första tid i Sverige. 

Enligt forskning finns det ett flertal aspekter som är viktiga för barns utvecklande av resiliens 

och aktörskap (Kohli & Mather 2003, s. 204f.). I avsnitten 6.2–6.3 diskuteras olika aspekter 

som ungdomarna själv anser är viktiga i deras utveckling till självständiga individer.  

 

6.2 Praktiska förutsättningar för delaktighet  

I detta avsnitt redogör jag för de praktiska aspekter som ungdomarna själva lyfter fram som 

viktiga för att skapa förutsättningar till delaktighet och självbestämmande.  

 

6.2.1 Språkets betydelse – ”nyckeln till samhället” 

På frågan vilka hinder ungdomarna upplevde fanns för att ha möjlighet att påverka sina egna 

liv, berör flera avsaknaden av det svenska språket. 

 

(När jag anlände var) jag inte självständig, för att jag kunde inte språket och jag kände 

inte mej kompis eller någon som hjälpte mej. (IP5) 

 

Flera av ungdomarna lyfter fram avsaknaden av svenska kunskaper som en av de största ut-

maningarna med att anlända till Sverige, vilket stöds av andra studier (Herz & Lalander 2017, 

s. 6; Stretmo 2014, s. 239). Språket i sig har dels en kommunikativ men också en trygghets-

skapande betydelse för människor (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s.123). Att anlända 

och inte förstå svenska eller ha möjlighet att göra sig förstådd kan förstärka en redan befintlig 

känsla av handfallenhet hos ensamkommande ungdomar (Stretmo 2014, s. 239). Känslan att 
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ha kontroll över sitt liv kan vara raserad liksom känslan av tillhörighet (Kohli & Mathers 

2003, s. 202). Ungdomarna kan uppleva känslor av ensamhet, isolering och utanförskap 

gentemot det övriga svenska samhället (Herz & Lalander 2017, s. 6). En av ungdomarna 

säger: 

 

För det första och det främsta det var själva språket (som begränsade min självstän-

dighet). Det är nyckeln till samhället. (IP2) 

 

Språket är också en förutsättning för att ungdomarna skall kunna utrycka sina åsikter, vara 

delaktiga och komma till tals (Socialstyrelsen 2013a, s. 37). Det är viktigt att ensamkom-

mande ungdomar får möjlighet att föra samtal om sitt mående, sin hälsostatus och diskutera 

sitt vardagsliv på ett språk som de behärskar. För att de skall ges reella möjligheter till delak-

tighet krävs tillgängliga och kompetenta tolkar som kan hjälpa ungdomarna ta sig över de 

språkliga barriärerna (ibid. s. 41). När ungdomarna hade lärt sig svenska upplevde flera att det 

var lättare att integreras: 

 

Språket har hjälpt mej att komma in i samhället asså, jag känner många som kommer 

ifrån mitt land, Somalia eller araber som inte kan svenska då blir det jättesvårt för dom 

att kommunicera med svenskarna eller ah, så dom håller sig i deras kultur och samhälle 

och pratar deras språk hela tiden. Det blir svårt att komma i samhället eller hitta nått 

jobb liksom. (IP3) 

 

6.2.2 Behovet av information och praktiskt stöd i vardagen 

Utöver att ungdomarna behöver stöttas i sin språkutveckling behöver deras behov av infor-

mation och kunskaper om det nya landet mötas (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 123). 

Intervjuperson 3 berättar: 

 

För mej när jag kom till Sverige jag var inte självständig, jag var sjutton år gammal som 

inte visste så mycket om Sverige, jag behövde mycket hjälp. (...) Jag kom ensam hela 

vägen sen när jag kom till Sverige jag behövde någon som visade mej allting. (IP3) 

 

När ungdomarna anländer till Sverige behöver de anpassa sig till ett nytt samhälle med en ny 

kultur, nya levnadsvanor, sociala lagar och regler (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 123; 
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Kohli & Mather 2003, s. 201). De behöver också navigera sig genom sociala system med en 

rad olika aktörer (Kohli & Mather 2003 s. 201–202). Flera av de intervjuade ungdomarna 

uppger att de fick bristfällig information om vad som skulle hända med dem och om situa-

tionen de befann sig i som nyanlända. Att få tillgång till tydlig information har i tidigare 

studier identifierats som viktigt för ensamkommande ungdomar (Kohli 2006, s. 4) och det är 

inte ovanligt att dessa saknar kunskap om vilken hjälp samhället kan ge dem (SOU 2016:19, 

s. 340). Sådan information bör ges med hänsyn till ungdomarnas mognad och kunskapsnivå 

(BO 2014, s. 10). En av ungdomarna berättar om sin vilsenhet som nyanländ: 

 

Jag visste inte vissa frågor. Jag visste inte var jag skulle vända mej om jag skulle vända 

mej till god man, socialtjänsten, boendet eller migrationsverket, skolan. (IP4) 

 

Initialt kan ungdomarna behöva mycket stöttning och få sina praktiska behov mötta för att få 

till stånd en vardag i det nya landet (Kohli 2006a+b, ref. i Brunnberg, Borg & Fridström 2011, 

s. 122). Framför allt intervjuperson 1 upplevde att hans behov av stöd och hjälp inte togs på 

allvar när han var nyanländ. När jag frågar om han hade svårt att lita på vuxna och på 

myndigheter svarar han:  

 

Ja, på alla. På lärare på skolan, eller alla, alla! Jag trodde så att man sitter och pratar 

med dom, dom bara säger ja okej, okej, okej och till sist man fick höra hela tiden att 

okej men tyvärr vi kan inte hjälpa dej med den här problemet som du har. Vi ska kolla 

vad vi kan göra mer för dej och jag fick höra den typ hela tiden. Därför jag kunde inte 

prata med nån, jag kunde inte lita på nån. Det var jättesvårt. (IP1) 

 

Det är inte ovanligt att ensamkommande ungdomar saknar tillit till myndigheter som skall ge 

dem skydd och stöd (SOU 2016:19, s. 340; Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 59f.). Att 

ungdomarna inte vet vart de kan vända sig kan skapa en känsla av hjälplöshet, snarare än en 

känsla av trygghet som kan infinna sig när ungdomarna vet vart de kan få stöd, vilket inter-

vjuperson 3 ger uttryck för i detta citat:  

 

Jag behövde massa hjälp med papper och hur ska man gå iväg, hur ska man göra akti-

vitet, hur ska man träffa nya människor och alla hade sin egen uppgift för mej. Dom 

förstod riktigt vad vi gått igenom. Och vi alltid asså fick lösning för våra problem. (...) 

Jag visste vem skulle jag vända mej till, det kände bra. Att ha någon, du är inte ensam i 
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det här landet, du kom ensam men ändå alla är runt och här för dej. Det var så jag 

kände. (IP3)  

 

Ungdomarna reflekterar över sin utveckling från nyanländ till självständig. När de ser tillbaka 

lyfter de fram vikten av att få tillgång till information som avgörande för möjligheten att göra 

egna aktiva val: 

 

Det allra viktigaste är att man kanske ska få informationen om skolsystemet från första 

dan och sen att någon säger att den här hjälpen som du får den här kommer ta slut när 

du har fyller tjugo, tjugoett då måste du bli självständig. Får man dom här två då man 

kanske sitter och funderar lite och aha vad jag sa göra nu, det jag ska göra är ta skolan 

på allvar, komma in på gymnasiet, läsa klart gymnasiet och sen antingen går jag söker 

jobb eller så kan jag fortsätta läsa på universitet eller högskolan. Det är typ nycklarna 

för att lyckas i Sverige. (IP4) 

 

Boende, eventuell jourfamilj, socialsekreterare och god man bär ansvar för att informera 

ensamkommande ungdomar om Sveriges välfärdssystem (Socialstyrelsen 2013b, s. 41). När 

jag frågar intervjuperson 4 vem han tycker borde informera ungdomar svarar han så här: 

 

Asså typ kanske personalen eller typ att dom har några sådana här informationskvällar 

ibland, kanske en gång i månaden som bara informerar om dom viktiga saker. Ah till 

exempel skolsystemet, samhället, det är väldigt svårt att få bostad här i Göteborg också, 

också väldigt viktigt att man informerar att man får ställa sig i kö på boplats när man 

fyllt sjutton. Det finns vissa av mina kompisar dom har fått reda på när dom har fyllt 

tjugo eller nitton år det ah, nu är det redan försent liksom. (IP4)  

 

Intervjuperson 1 berättar att han genom sin fosterfamilj fick tillgång till pärmen ”Hitta rätt” 

som är framtagen av Göteborgs stad 2012 för att skapa bättre förutsättningar för integration. 

Pärmen innehåller information om utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, 

socialt samspel och att klara sig själv (Information om Sverige 2012). Detta är ett exempel på 

hur man enkelt kan ge ungdomar tillgång till relevant information som kan påverka deras liv i 

rätt riktning. 
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6.3 Ensamkommande ungdomars känslomässiga behov  

I detta avsnitt berörs de känslomässiga behov som ungdomarna själva lyfte fram i relation till 

utvecklingsmöjligheter. För att stärka dessa ungdomar är det, som tidigare nämnts, av stor 

vikt att undersöka vilka skyddsfaktorer och gynnsamma förutsättningar som har betydelse för 

deras utveckling och anpassning (Eide & Hjern 2013, s. 666; Helmen Borge 2011, s. 29).  

 

6.3.1 Behovet av medmänsklighet och förståelse 

I samtalen med ungdomarna berättade flera av dem hur viktigt det var att det fanns någon som 

brydde sig genuint om hur de mådde och visade vardaglig omsorg. Intervjuperson 4 förklara-

de: 

 

Jag ansåg att det var just det behovet som typ behövdes att kanske nån skulle bara typ 

ge dej en klapp i axen och sen bara fråga hur du mår, (...) att man känner att de är nån 

som finns här i huset som bryr sej om mej. Och sen att sitta där kanske två, tre minuter 

och sen bara prata om vad som helst om skolan om ah vad man har lärt sej, vilka nya 

ord man har lärt sej i svenskan och så. Det var det som jag behövde. (IP4) 

 

När ensamkommande ungdomar kommer till tryggare miljöer kan eventuella symtom från 

flykten försvagas (Helmen Borge 2011, s. 163). För att de skall ha möjlighet att utvecklas i en 

positiv riktning är de utöver trygghet i behov av omsorg och nära kontakt med stabila perso-

ner som visar medkänsla och vänlighet (Howe 1995, ref. i Kohli 2007, s. 39; Socialstyrelsen 

2013a, s. 29). För att skapa tillitsfulla relationer krävs det att personer i ungdomens närhet tar 

sig tid och lyssnar på vad ungdomen har att berätta (Brunnberg, Borg & Fridström 2011, s. 

59f.). Förståelse har varit ett nyckelord under intervjuerna och något som ungdomarna har 

lyft fram som viktigt, vilket även bekräftas av Howe (1995) som en viktig komponent för 

ungdomarnas välbefinnande (ref. i Kohli 2007, s. 39). Intervjuperson 3 berättar: 

 

Jag alltid tyckt om den personalen som hade förståelse för allting jag gått igenom. Och 

uppskattar det, det vår några som kallade ungdomarna också ni är modiga. Vi har inte 

gått igenom, vi kom jättelätt till Sverige eller vi är födda i Sverige liksom och det är det 

jag tycker om, den personalen som förstår på riktigt. (IP3) 
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En studie gjord av Mels, Derluyn & Broekaert 2008 (ref. i Brunnberg, Borg & Fridström 

2011, s. 88) framhöll att personalen tillsammans med andra pojkar på boendet med samma 

etniska tillhörighet utgör de viktigaste resurserna när det gäller socialt stöd. Från sina vänner 

hittade en ungdom förståelse och tillhörighet.  

 

När du träffar och pratar med dom (ungdomar på boendet) det är inte liksom att dom har 

lägenheter eller bilar. Exakt samma situation som dej, så det är det som kändes väldigt 

bra. (…) Vi alla lever på samma situation och har samma psykiska problem med våra 

familjer och allting annat och känslan också svåraste tiden när man söker asyl och man 

ska veta typ två-tre månader där. (…) Det var väldigt svårt men vi alla förstod varandra 

och det var det som jag tyckte om väldigt mycket. (IP3)  

 

Att vara ny i ett främmande land kan som tidigare nämnts skapa känslor av utanförskap och 

exkludering (Herz & Lalander 2017, s. 6). Av den anledningen kan andra ensamkommande 

ungdomar som delar samma världsuppfattning utgöra en väldigt viktig funktion och trygghet. 

Känslan av att tillhöra en grupp lyfts även fram som en resiliensstärkande faktor (Blackwell & 

Melzak 2000, ref. i Kohli 2007 s.39) liksom ömsesidiga vänskaper (Luthar 2003, ref. i Hel-

men Borge 2011, s. 160). 

 

6.3.2 Behovet av bekräftelse  

Forskning om resiliens framhåller vikten att barn och unga utvecklar en positiv självkänsla 

och tro på sig själva (Holmen Borge 2011, s. 47, 86), eftersom ungdomar med självförtroende 

och framåtanda har bättre förutsättningar att hantera påfrestningar och stress (ibid.). Att stärka 

och bekräfta ungdomarnas egna resurser är något som lyfts fram som avgörande på flera håll 

(Watters 2012; Eide & Hjern; Helmen Borge 2011). I en tumultartad tid som flykten och den 

första tiden i Sverige kan innebära, kan ensamkommande ungdomar förlora en tilltro till sin 

egen kapacitet i relation till alla de utmaningar de ställs inför. Ungdomar har förmågan att 

bygga upp sin självkänsla men kan vara i behov av bekräftelse och uppmuntran från sin om-

givning, eller som intervjuperson 1 säger:  

 

Jag ville höra typ hela tiden från dom (personalen) att jag är duktig eller att jag är bäst 

men det fick inte jag. (IP1)  
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Om ensamkommande ungdomar inte bekräftas utan avvisas riskeras deras resiliens minska 

och deras självkänsla kan bli lägre än jämnåriga ungdomar (Socialstyrelsen 2013a, s. 31). 

Genom att spegla och uppmuntra ungdomarnas styrkor kan de istället våga ta sig an nya 

utmaningar och möta svårigheter (Helmen Borge 2011, s. 20). Intervjuperson 4 berättar: 

 

Asså jag har fått mycket komplimanger av mina svenska lärare eller typ min kontaktper-

son som jag har haft på boendet. Typ social. Det var deras komplimang, asså det var den 

som har gjort det möjligt för mej att ta ett steg bara fram. Jag har fått deras komplimang 

och sen jag har satt och tänkt med mej själv, jag har gjort någonting bra och det går rik-

tigt bra för mej, typ att jag lyckas med allt så varför inte ta nästa steg. Så deras kompli-

mang och allt som dom har gjort för mej det var väldigt viktigt. Det var dom som har 

gjort att jag är den som jag är idag. (IP4) 

 

Intervjuperson 4 lyfter här fram kopplingen mellan bekräftelse och sin egen utveckling. Ge-

nom andra personers stöd och komplimanger kunde han bygga upp sin identitet: ”Det var dom 

som har gjort att jag är den som jag är idag.” Att få social uppskattning är enligt Honneth 

(2003, s. 29) den tredje formen av erkännande som krävs för att kunna skapa en självuppskatt-

ning. Social uppskattning innebär att ungdomens individuella egenskaper uppmuntras och ges 

ett värde, i detta fall intervjupersonens sociala kvalitéer (ibid.). Uppskattningen kan t.ex. visas 

genom vänliga ord eller gester och handlingar (Heidegren 2009, s. 66). Erkännandet kan 

också handla om prestationer som anses värdefulla utifrån rådande normer, så som skolgång 

(Honneth 2003, s. 31), vilket intervjuperson 5 vittnar om:  

 

Jag alltid positiv och dom alltid nöjd och jag tänker att dom var nöjd att jag en bra kille 

inte göra nått fel eller. (…) Min kontaktperson han alltid typ uppmuntrade mej att du 

kämpar och du kämpar med allt skolan och allting. (IP5)  

 

Det är tänkbart att ensamkommande ungdomarnas skolmotivation delvis grundar sig på 

omgivningens positiva inställning till skolprestationer utifrån ungdomarnas behov att bli 

socialt uppskattade.  

 

Människor har enligt Honneth enbart möjlighet att bygga upp en positiv självrelation med 

hjälp av bekräftelse från andra individer (Honneth 2003, s. 99). Detta skulle innebära att 
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ensamkommande ungdomar är beroende av att sin omgivning för att utveckla en självupp-

skattning, dvs. betrakta sig själva som innehavare av förmågor och färdigheter som av all-

mänheten anses värdefulla (Honneth 2003, s. 31). En självuppskattning som i sin tur möj-

liggör att ungdomarna kan förverkliga sina visioner (Høilund & Juul 2005, ref. i Heidegren 

2009, s. 101f.). Hur ungdomarna bemöts av personer i deras närhet påverkar alltså deras 

identitet såväl som deras möjligheter att integreras (Socialstyrelsen 2013a, s. 31).   

 

6.3.3 Betydelsen av significant others  

Honneths första och mest grundläggande form av erkännande handlar om den kärlek som 

barn och unga får från primärrelationer (Heidegren 2009, s. 28). Föräldrarnas viktiga roll i 

utvecklingen av självförtroende lyfts särskilt fram (ibid., s. 7). Avsaknaden av föräldrar och 

nära omsorgsgivare innebär en särskild utsatthet hos ensamkommande ungdomar (Stretmo & 

Melander 2013, ref. i Melander 2015, s. 150). Goda familjeförhållanden är något som även 

har stor inverkan på utvecklingen av resiliens i krigssituationer (Helmen Borge 2011, s. 165).  

 

Då ensamkommande ungdomar saknar sin närmaste familj är de i behov av andra nära, med-

mänskliga relationer där någon bryr sig genuint om dem (Socialstyrelsen 2013a, s. 34). Det 

finns ingen aktör i ungdomarnas närhet som har i uppdrag att utveckla långvariga och kär-

leksfulla relationer. Det är istället slumpen som avgör om en ungdom träffar aktörer som 

förutom sitt uppdrag dessutom skapar en djupare relation (Stretmo & Melander 2013, ref. i 

Melander 2015, s. 151).   

 

Fyra av de fem intervjuade ungdomarna berättar om personer i deras närhet som har kommit 

att betyda mycket för dem under deras första tid i Sverige och även därefter. Omsorgsperso-

ner som ungdomarna lyfter fram är fosterföräldrar, gode män, lärare och boendepersonal. 

Gemensamt för dessa relationer är att det har funnit en ömsesidighet och att ungdomarna 

upplever att dessa personer har hjälpt till med hjärtat.   

 

Stödkontakter lyfts inom resiliens fram som en viktig skyddsfaktor (Helmen Borge 2011, s. 

47) och ungdomarna berättar att många av deras behov blev bemötta av dessa personer. Från 

stödpersonerna fick ungdomarna tillgång till information om det svenska samhället och stöd 

kring praktiska frågor i vardagen.  Flera ungdomar berättar att omsorgspersonerna fungerade 

som en ”spindel i nätet” som hjälpte ungdomarna med de olika problem och utmaningar som 



 

45 

 

de mötte i vardagen. Barn och unga kan ha ett behov av en stöttande vuxen som tillvaratar 

deras rättigheter och intressen (SOU 2016:19, s. 340). Det kanske viktigaste är att ungdo-

marna genom dessa personer har fått del av omsorg och kärlek. Intervjuperson 3 vittnar om 

följande erfarenheter:  

 

Vi kommer ifrån andra länder där vi fick stryk alla lärare brukar slå oss och så. Ingen 

har brytt sej om oss, om våra psykiska eller någonting. Så att min lärare här i Sverige 

hon var den mamman, kompisen och läraren så att hon hade kontakt med oss utanför 

skolan och inne i skolan. Vi alltid ha kontakt med varandra och hon skriver och frågar 

och bryr sej liksom, det är det som gör älskar henne fortfarande har kontakt med henne. 

(IP3) 

 

En av de faktorer som kan hjälpa ensamkommande ungdomar hantera smärtsamma upple-

velser är just känslan av en samhörighet (belonging) till åtminstone en vuxen person som är 

mottaglig för dennes känslor (Blackwell & Melzak 2000, ref. i Kohli 2007 s.39). Genom stöd-

personer kan ungdomarna på så vis stärka sin resiliens (Gilligans´s 1999 ref. i Kohli 2007 s. 

39). Genom långsiktiga relationer kan ungdomarna även uppleva en känsla av värde i andras 

ögon och att bli tagen på allvar, vilket kan öka känslan av aktörskap och motivation (Herz & 

Lalander 2017). En av ungdomarna berättar följande:  

 

Och sen när jag flyttade hos den här familjen och då dom hjälpte mej ganska mycket 

med allt. Dom ville att allting som man gör, jag måste göra själv. För jag ville det och 

dom sa det till mej att vi kan hjälpa dej med allt som du behöver, men du får fråga eller 

om du vill göra själv någonting då du får fråga hur man gör. För den möjligheten man 

hade inte på boende eller jag fick inte för min gamle god man som jag hade för lite 

jobbigt för dom lyssnade inte på oss. (IP1)  

 

Omsorgspersoner utgör vidare en viktig funktion i att uppmuntra och motivera ungdomen att 

ta sig igenom svåra passager, som intervjuperson 3 berättar: 

Min kontaktperson (på boendet) hon tyckte om mej som en son, alltid. Och fortfarande 

jag har kontakt med henne. Vi är kompisar nu. Men det de, hon alltid vill att jag ska 

lyckas. Men hon försöker pusha mej att göra någonting. Man går genom dåliga perioder 

ibland, man mår inte bra, det går inte bra med familjen tillexempel i hemlandet. Så man 
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bara ger upp och säger okej jag skiter i allting, jag vill inte göra längre, jag pallar inte 

och så. Men måste finnas någon som motiverar dej, alltid pushar dej. (IP3) 

Genom erkännandet av nära relationer blir ungdomen enligt Honneth mer självständig (Hei-

degren 2009, s. 28). Detta stöds även av forskning som visar att långsiktiga relationer med 

vuxna omsorgspersoner är centralt för att utvecklas till att bli en självständig ung vuxen. 

(Stretmo & Melander 2013, ref. i Melander 2015, s. 152). Honneth framhåller vidare att själva 

vetskapen om relationens existens gör att ungdomen blir mindre beroende av primär-

relationen, då relationen präglas av både närhet och en distans (Heidegren 2009, s. 28–29). 

Genom relationen utvecklar ungdomen en förmåga att vara ensam och förverkliga sina mål 

(ibid., s. 29). Som citatet ovan ger uttryck för fick ungdomen genom sina fosterföräldrar de 

redskap han behövde för att vara självständig. Han visste att hade stöttande vuxenrelationer i 

ryggen, vilket kan tänkas leda till att han vågade utmana sig själv genom att ta större eget 

ansvar.  

6.4 Delaktighet, självbestämmande och utveckling 

I detta avsnitt lyfter jag fram de intervjuade ungdomarnas tankar om sina möjligheter till 

delaktighet och självbestämmande.  
 

6.4.1 Behov och erfarenheter av självbestämmande  

För att kunna avgöra huruvida ungdomarna har fått möjlighet att vara självständiga anser jag 

att det är relevant att först undersöka vilket behov av självbestämmande som fanns. Det är av 

vikt att undersöka ungdomens egna önskemål istället för att utgå från att ett sådant behov 

fanns redan vid ankomsten till Sverige. 

 

Eftersom jag hade lärt mej från typ när jag var tolv år att ta ansvar för mitt egna liv så 

det var inte något nytt utan jag ville bara typ asså jag flyttade ifrån boendet efter bara 

typ ett år för jag ville typ, asså jag visade att jag typ kan ta hand om mej själv, jag kan 

gå till skolan, jag kan till när jag har typ läkarbesök så och jag kan också typ asså jag 

visade också att jag kan laga mat, jag kan handla jag kan typ göra allt ah. (...) Jag tycker 

att det är väldigt skönt när man bestämmer själv, inte att man är beroende av någon 

annan. (IP4) 
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Intervjuperson 4 uppger i likhet med övriga ungdomar att han önskade få ett eget ansvar för 

sitt liv och inte vara beroende av andra människor. Som tidigare omtalats har dessa ungdomar 

klarat sig på egen hand under den långa flykten till Sverige och många är vana att ta hand om 

sig själva. Förståelsen för ungdomarnas behov av självbestämmande har varit viktigt och flera 

ungdomar har positiva erfarenheter av detta.  

 

När jag fick min god man, han var ifrån Iran, sen när jag träffade honom typ efter en 

månad sa han att jag ser dej inte som typ en omyndig människa, du är redan myndig.  

(...) Du kan typ ansvar för asså självständig, jag behöver inte typ ha koll på din 

ekonomi, du vet exakt vad du ska göra med pengarna, hur du ska spendera. Så han 

förstod direkt. (IP4) 

 

Många av ungdomarna har mycket erfarenhet av att få förtroende och möjligheten att vara 

självständiga av aktörer i deras närhet.  

 

För mej dom sa okej dom märker att jag är en självständig person, jag har mål, jag vill 

inte ens bo kvar i vad heter det asylboendet. Så jag hade alltid mål att flytta till nästa 

steg. (…) Jag fick flytta efter sex månader till träningsboende. (IP3) 

 

Genom förtroende från andra aktörer i ungdomarnas närhet fick de bl.a. lära sig att ta hand om 

sin egen ekonomi och ansvara för kontakten med myndigheter, däribland hälso- och sjukvår-

den. Forskning om resiliens visar att ansvar och plikter utvecklar ungdomars resiliens (Hel-

men Borge 2011, s. 160). Barn och unga som har upplevt stora risker behöver lära sig att han-

tera de krav och rutiner som finns i vardagen (ibid., s.47). Ungdomar mår bra av att få ta an-

svar och bidra i ett sammanhang (ibid., s.182). Genom ansvar i kombination med uppmuntran 

och beröm kan ungdomarna lyckas lösa utmaningar, vilket stärker deras självständighet och 

den positiva självkänslan (ibid., s.117). När ungdomarna får möjlighet till att ta egna aktiva 

val motverkas även känslan av hjälplöshet (Kohli 2007, s. 40) 

 

6.4.2 Erfarenheter av delaktighet 

Utifrån studiens syfte var det intressant att undersöka ungdomarnas erfarenheter av möjlighet 

till delaktighet och påverkan i deras vardagsliv. Intervjuperson 4 berättar följande: 
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På boendet hade vi typ sån här husmöte en gång i veckan liksom. Sen kunde man 

komma med sina egna förslag på aktiviteter och förslag på vissa saker som skulle 

ändras eller som skulle köpas in. Så vi hade en sån där demokratisk husmöte där vi 

röstade om allting typ. Där kände jag att jag var med hela tiden och påverkade och att 

mina åsikter eller det som jag sa var väldigt viktig och det förändrade typ boendet hela 

tiden också det påverkade personalen. (IP4) 

 

Intervjuperson 4 betonar således vikten av att ha möjlighet att påverka sin närmiljö. Det är av 

stor betydelse att ensamkommande ungdomar får en reell möjlighet att påverka sitt liv i varda-

gen (Socialstyrelsen 2013a, s. 12). Intervjuperson 2 berättar hur viktigt han tycker det är en-

samkommande ungdomar känner att de kan påverka deras liv och att de upplever att de är en 

viktig del av samhället. Att ta vara på de erfarenheter som ensamkommande ungdomar har är 

något som intervjuperson 4 tar upp under intervjun:   

 

Vi från föreningen (Sveriges Ensamkommandes Förening) har varit med och typ före-

läst på olika socionomstudenter som går på universitet och som ska jobba med just 

ensamkommande och sen har vi typ också föreläst för såna här privata personal som 

jobbar på privat boende. Asså vi har sagt det som, vi har använt våra egna asså erfa-

renheter och det vi säger att man ska göra liksom och sen jag tycker att alla ska prata 

med oss liksom, inte om oss, att vi skall få chansen att berätta det är såhär ni måste göra 

liksom, att allting ska bli bra det är inte uppstår konflikter och det är vi själv som har 

gått igenom det där, asylprocessen, boendet alltmöjligt liksom, det är vi som är experter 

liksom inte någon som inte har gått där och har kanske bara läst nånting. (IP4) 

 

6.4.3 Erfarenheter av att inte få vara delaktig och ta ett eget ansvar  

Det var främst en ungdom som uttryckte att han inte blivit lyssnad på och inte kunde påverka 

sin situation. 

 

Det var några stycken som jobbade på boende asså dom bemötta ungdomarna som ett 

sättet att dom ser inte oss som människa, det var helt konstigt för mej. Flera gånger jag 

försökte prata med ungdomarna och dom sa nä men det är så här, vi kan inte ändra nå-

gonting, vi kan inte säga till nån. För ingen lyssnar på oss. Boendets chef eller social-

tjänsten, eller våra socialsekreterare. Dom lyssnar inte på oss. Vi kan inte ändra någon-
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ting, det är så, vi måste acceptera det. Men jag sa nej det går inte, om vi skulle acceptera 

sådan mobbning eller diskriminering då varför vi flyttat från Afghanistan hit? För vi vill 

inte diskriminering eller mobbning i vårt liv. (IP1) 

 

Att ha mycket restriktioner istället för självbestämmande kan påverka ensamkommande ung-

domars psykiska hälsa negativt (Brunnberg, Borg & Fridström 2012, s. 96). Intervjuperson 2 

förklarar:  

 

Att ge dom bara gratis, att ge dom du vet hela tiden istället dom ska påverka och känna 

ansvar men vi tar dom har förmågorna och styrkor som dom har. Vi säger alltid vi gör 

det. Och det gör också att man blir du vet får ångest, känner sej ensam, utanför samhäl-

let för jag kan inte göra någonting. (…) Ge dom bara chans, det är viktigt. (…) När dom 

kommer hit så är de det som ska lära sej också att du kan påverka ditt liv, men när dom 

kommer på samma sätt vi alltid bestämma du får mat nu, du får komma nu. Då gör det 

så att man känner sej fortfarande ensam och utanför. (IP2) 

 

Denna ungdom ansåg vidare att det är ett missförstånd att ensamkommande ungdomar skulle 

behöva avlastas ansvar och han menade att den typen av attityd riskerar att ta ifrån ungdo-

marna deras egna förmågor och göra dem beroende av hjälp utifrån. Han ansåg att ensam-

kommande ungdomar inte behöver skyddas från ansvar utifrån en sårbar position. Dessa ung-

domar är starkt påverkade av sina traumatiska upplevelser, men de behöver kärlek och 

omtanke för att kunna läka sina sår snarare än ansvarsbefrielse. Vidare ansåg han att ungdo-

marna behöver en tydlig gränssättning i kombination med ett förtroende för att kunna utveck-

las. Genom att känna att de kan påverka sina liv kommer de också att ta ett eget ansvar för 

sina liv.  

 

6.4.4 Gradvis stigande autonomi 

Som tidigare berörts i detta kapitel kan ensamkommande ungdomar vara i behov av olika 

verktyg för att kunna utveckla en självständighet i Sverige. Det är inte alltid ungdomarna är 

medvetna om att de kan vara i behov av att någon annan bestämmer åt dem. Nu när de kan se 

tillbaka på sin tid som ensamkommande kan så gör de göra det utifrån ett annat perspektiv. 

Intervjuperson 3 ger följande tillbakablick:   
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Jag kommer ihåg det var ett tag jag ville flytta ut från asylboendet direkt till en lägenhet 

och jag kan säga jag hade fel. Jag tyckte jag var klar men personalen, kontaktpersonen 

tyckte nej, han är inte riktigt självständig. Asså jag var självständig men jag kunde inte 

stan, jag kunde inte handla mat, jag kunde inte göra så mycket. Så dom tyckte okej då 

ska stanna lite längre. Då blev jag liksom lite arg och reagerade lite aggressiv och varför 

ska ni göra så? Varför hatar ni mej? Man förstår inte. Men dom tänker på ditt bästa när 

dom säger så. Man måste lyssna på andra man behöver inte bestämma allt själv. (IP3) 

 

De myndigheter som ansvarar för ungdomarnas omsorg och boende behöver använda sig av 

en viss paternalism då man fattar en rad beslut åt ungdomarna (Eide 2012, s. 75). I likhet med 

vad föräldrar gör behöver även dessa aktörer avgöra vad de uppfattar vara bäst för ungdomen. 

Det kan dock vara ett dilemma och en balansgång hur mycket ungdomarnas åsikter utifrån 

ålder och mognad skall tillmätas betydelse när det gäller att göra denna bedömning (ibid.). 

Intervjuperson 4 berättar om sina erfarenheter:   

 

Jag var kanske lite beroende när jag var ny. Den gode man som jag har haft han har 

gjort väldigt mycket för mej typ och ah hjälpt mej med, asså jag visste inte mycket om 

typ hur man skaffar en sån här pass eller vad man ska göra med papperna så han har 

hjälp mej väldigt mycket. Och sen när jag började typ lära mej språket och få veta lite 

mer om samhället, om hur vissa saker fungerar och sen jag var inte typ beroende av 

honom längre. Jag kunde asså stå på egna ben och kunde typ klara mej själv liksom när 

jag var typ sexton eller sjutton. Sen han tyckte, han sa också jag behövs inte längre för 

jag ser att du kan klara dej själv. (IP4) 

 

Ungdomen beskriver hur hans utveckling har gått från att vara i behov av stöttning till att stå 

på egna ben. I takt med att han lärde sig nya färdigheter fick han även förtroende och ett 

större eget ansvar.   

 

Barndomssociologin diskuterar barn och ungas utveckling och spänningen mellan deras 

sårbarhet och autonomi (Woodhaed 1997, s. 76). Barn är under en lång period helt beroende 

av att vuxna tar ansvar och skyddar dem, på samma sätt som ensamkommande initialt är 

beroende av omsorgspersoner (ibid.). Barn och unga utvecklas i en kontext och i kontakten 

med nära, tillitsfulla relationer till vuxna (Halldén 2007, s.182). Detta beroende behöver dock 

inte stå i motsatsförhållande till barn och ungas autonomi och självbestämmande (ibid.). Hur 
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länge barn och unga är i en ”beroendeställning” till vuxna varierar utifrån individen och dess 

kulturella sammanhang (Woodhaed 1997, s. 76). Barn och unga har enligt barndomssociolo-

gin en inneboende förmåga och en rätt att få utvecklas i sin egen takt utifrån sin individualitet 

(Halldén 2007, s. 181). Detta tankesätt är problematiskt att tillämpa på ensamkommande ung-

domar i Sverige, då deras självständighet regleras av lagar snarare än av individuella faktorer. 

Flertal ungdomar framhåller skillnaden i möjligheten att ta ett eget ansvar före och efter att de 

hade fyllt 18 år.  Intervjuperson 1 ger följande exempel:  

 

Jag ville vara självständig och jag ville göra allt som tillexempel som man har med Mig-

rationsverket att göra och socialtjänsten och allt men jag fick inte det. Jag fick inget 

exakt svar på varför jag kan inte. Dom sa det bara till mej att nej du är under arton 

därför du kan inte. (IP1) 

 

När ungdomen fyller 18 år räknas denne inte längre som ett barn i juridisk mening. Detta 

innebär att ungdomen från sin 18-årsdag får ta ansvar för sin ekonomi, boendesituation och 

kontakten till olika myndigheter.  

 

Men när man fyller arton plötsligt säger alla okej nu kan du bestämma, du har inte 

längre någon god man och om vi ska prata med någon vi ska prata med dej, i skolan 

eller någonting. (...) Du ska få alla dina pengar, god man har sparat massa pengar till 

dej. Det är många som spenderar på en gång, det är många andra som planerar, det är 

olika. (IP3) 

 

Skillnaden i ansvar före och efter 18-årsåldern kan bli problematisk för ensamkommande 

ungdomar, säger bl.a. intervjuperson 4:  

 

Får man typ allting som man behöver eller någon annan som hjälper hela tiden att man 

inte ens får chansen att testa själv då asså när man fyller arton när god mannen typ säger 

nu är du arton nu bestämmer du själv, nu är du myndig liksom. Då ställer det till med 

problem liksom, du vet inte hur du ska göra till exempel när du går till banken och sen 

hur vissa saker fungerar, hur du ska söka till exempel pengar ifrån Socialtjänsten, det är 

just där liksom. (IP4) 
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Två ungdomar lyfter fram vikten av att informera ensamkommande ungdomar om vilka skill-

nader det blir när de fyller 18 år, samt att de kan behöva stöttning i att planera långsiktigt gäl-

lande bostad, ekonomi och utbildning.  Flera av ungdomarna framhåller samtidigt att ensam-

kommande ungdomar bär ett eget ansvar för sin framtid och att de är kapabla att ta det ansva-

ret.  

7. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel redogörs en sammanfattning av studiens resultat i relation till dess 

frågeställningar och valda teorier. Studiens slutsatser presenteras liksom metodologiska 

konsekvenser för resultatet och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur individer som anlände till Sverige som 

ensamkommande ungdomar har upplevt att deras personliga resurser kunde användas till en 

delaktighet och ett självbestämmande vad gäller vissa av välfärdsstatens insatser. De övergri-

pande forskningsfrågorna syftade till att ringa in ungdomarnas upplevelser av egna förutsätt-

ningar, yttre förutsättningar, behov och erfarenheter av delaktighet och självbestämmande.  

 

Studiens första frågeställning berörde ungdomarnas upplevelser av egna resurser och förut-

sättningar till delaktighet och självbestämmande. Ungdomarnas berättelser i kombination med 

tidigare studier skapar en komplex bild av den situation som de befann sig i. Utifrån omstän-

digheter av bl.a. krig och flykt har de tvingats växa upp och ta ett stort ansvar för familjens 

överlevnad. Många av dem anlände med erfarenheter av självständighet och en självbild av att 

praktiskt taget vara vuxen. Denna självbild kan krocka med den svenska konstruktionen av 

dem som sårbara barn i behov av vård och omsorg, vilket riskerar hämma deras aktörskap, 

liksom ungdomarnas förväntningar på ett stort eget ansvar i vardagen. Deras frustration att 

inte få lov att ta ett eget ansvar kan också tänkas ha sin grund i känslan av maktlöshet inför 

sin asylansökan och den övriga familjens framtid.  

 

Utöver förmågan att ha klarat sig igenom flykten med alla dess utmaningar lyfter ungdomarna 

fram styrkorna i att kunna eller lära sig språk, att vara social, att vara skolmotiverad och strä-

va efter en framtid. Men en ungdom berättar också att man som nyanländ initialt saknar red-

skap till självständighet i det nya landet – ”att man föds som en baby”. Vidare att ungdomarna 
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inte är vana vid att få lov uttrycka sina åsikter. Det kan tänkas skapa en ytterligare frustration 

mellan ungdomens självbild av att vara självständig och avsaknaden av förmågor till att vara 

det. Genom att betrakta ungdomarna ur ett barndomssociologiskt perspektiv kan deras behov 

av dessa redskap erkännas liksom deras styrkor, självständighet och starka viljor.  

 

Studiens andra frågeställning handlar om ungdomarnas upplevelser av hinder och möjligheter 

i relation till delaktighet och självbestämmande. I studiens resultat- och analysdel berörs den-

na forskningsfråga i ett avsnitt om praktiska behov (avsnitt 6.2) respektive om känslomässiga 

behov (avsnitt 6.3). I avsnitt 6.2 berörs språkets betydelse. Ungdomarna framhåller att avsak-

nad av kunskaper i svenska språket var en av de största utmaningarna vid ankomsten till Sve-

rige. Språket är en förutsättning för att ungdomarna skall ha möjlighet att framföra sina åsik-

ter, vara delaktiga och självständiga. Vidare lyfte ungdomarna fram vikten av att få informa-

tion om vad som händer med deras ”ärende” och vilken hjälp de kan få av de olika aktörerna. 

Genom att veta vart ungdomen kan vända sig för att få hjälp kan denne ha mer kontroll över 

sitt liv och känna sig tryggare i sin situation. Det är även av vikt att ungdomarna får informa-

tion om sina rättigheter att komma till tals.  

 

Dessa ungdomar kan initialt behöva stöd och hjälp för att bygga upp en ny trygg vardag. 

Detta förutsätter att det finns tillitsfulla, medmänskliga relationer. I avsnitt 6.3 understryker 

ungdomarna vikten av att ha människor i sin närhet som bryr sig genuint om dem och visar 

förståelse inför vad de har varit med om. Forskning om resiliens framhåller att ett starkt själv-

förtroende skapar bättre förutsättningar för barn och unga (Holmen Borge 2011, s. 47, 86). 

För att ungdomarna skall bli stärka i sig själva är de i behov av bekräftelse och uppmuntran 

från sin omvärld. Därigenom kan ungdomarna utvecklas och skapa en ny identitet. Flera 

ungdomar berättar om stödpersoner som har kunnat möta de behov som funnits. Dessa 

personer har introducerat dem till det svenska samhället, gett dem stöd i olika frågor och 

framför allt visat medmänsklighet och kärlek. Vikten av nära primärrelationer är något som 

bekräftas av Honneth (Heidegren 2009, s. 28–29). Genom vetskapen om kärleksfulla 

relationer kan barn och unga utveckla en självständighet (ibid.) och stöttas i processen att få 

ett större aktörskap.   

 

Studiens tredje och fjärde frågeställningar handlar om ungdomarnas behov och erfarenheter 

av delaktighet och självbestämmande. Flertalet ungdomar var vana vid och hade önskemål om 

ett fortsatt stort eget ansvar i Sverige. I efterhand kan vissa dock se att det var bra för dem att 
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omsorgspersoner och myndigheter tog beslut i deras ställe utifrån vad som uppfattades vara 

deras eget bästa. Initialt upplevde många ungdomar att de var i behov av omsorgspersoner 

och de redskap och förutsättningar som beskrivs i stycket ovan innan de hade förmågan att 

själva vara självständiga. Flera av ungdomarna upplevde att de succesivt har fått möjligheter 

att vara självständiga och påverka sin vardag. Det var dock en stor skillnad gällande deras 

möjligheter till självbestämmande innan och efter de hade fyllt 18 år. Detta ledde till att vissa 

ungdomar upplevde att det fanns en risk att ensamkommande innan de fyllt 18 år inte ges 

tillräckligt stora möjligheter att påverka sina liv, medan de efter att ha fyllt 18 år inte har 

förutsättningarna att tillvarata sin nya frihet.  

 

7.2 Metodologiska konsekvenser för resultatet 

Samtliga intervjupersoner har ”lyckats” väldigt bra i Sverige. De har lärt sig en bra svenska, 

utbildat sig, vissa har ett jobb och de är väl integrerade i Sverige. Jag misstänker att det även 

är en anledning till att de ställde upp på intervjun. Om jag istället hade intervjuat individer 

som har upplevt större svårigheter i att integreras hade deras erfarenheter och uppfattningar 

varit väsentligt annorlunda. 

 

Då intervjufrågorna till följd av forskningsetiska skäl inte var av känslig natur är det tänkbart 

att den sårbarhet som ungdomarna kan ha känt under perioden då de var ensamkommande har 

förminskats i studien.  

 

7.3 Studiens slutsatser  

Avslutningsvis kan konstateras att alla ensamkommande ungdomar är skilda individer med 

olika bakgrunder, historier, behov, resurser och viljor. Det går därför inte att utgå från vad 

som är ”rätt” för alla ensamkommande ungdomar som anländer till Sverige. Därmed är det av 

ytterst vikt att i största möjliga mån utgå från den enskilde ungdomens åsikter vid planering 

och utformning av insatser. Detta görs genom att betrakta ungdomen som en individ, vara 

lyhörd inför vart ungdomen befinner sig i sin utvecklingsprocess samt ömsom stötta och ut-

mana ungdomen i att bli en självständig vuxen. Många av de ungdomar som anländer har 

varit med om fruktansvärda saker men uppvisar trots detta en hög grad av resiliens om rätt 

förutsättningar ges. Genom att erkänna ungdomarna utifrån sin unika position kan dessa 

förutsättningar skapas.  
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Studiens slutsatser bekräftar tidigare forskning som lyfter fram vikten av delaktighet hos 

ensamkommande barn och unga.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån den information som framkom från intervjuerna med ungdomarna finns det en rad 

förbättringsmöjligheter gällande insatser för ensamkommande barn och unga. Som intervju-

person 4 framhåller har ensamkommande ungdomar erfarenheter kring vad som har fungerat 

bra, dåligt och vad som kan bli bättre. Jag välkomnar fler djupgående studier som utgår från 

ensamkommande barn och ungas egna perspektiv om hur insatser kan förbättras och ungdo-

mars självbestämmande stärkas. Då det finns ett flertal tidigare studier samt publikationer från 

Socialstyrelsen som framhåller vikten av att involvera ensamkommande barn och unga i såväl 

stora som små beslut, skulle en studie som undersöker hur väl denna information når personal 

och övriga myndigheter vara av intresse samt hur man kan säkerställa att dessa aktörer arbetar 

utifrån en evidensbaserad praktik.  

 

Ytterligare forskning om relationen mellan sårbarhet och resiliens hos ensamkommande 

ungdomar vore relevant. Till följd av hårdare asylregler kan ungdomarnas sårbarhet komma 

att framhävas som asylskäl i en större utsträckning. Detta bör problematiseras med fokus på 

hur sårbarhet som asylskäl kan påverka ensamkommande ungdomars självbild och vidare 

integration.   
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Bilaga 1  

 

 

Informationsbrev 

Göteborg den 16 november 2015 

Hej! 

Jag heter Malva Hessel Ljungberg och är socionomstudent på Lunds universitet. För närva-

rande skriver jag en C-uppsats om ungdomar som har anlänt till Sverige som ensamkom-

mande barn.  Uppsatsen kommer att handla om ungdomarnas personliga styrkor och 

möjligheter till inflytande i olika frågor som de anser vara viktiga i mötet med socialtjänsten, 

skolan och boendet.  

 

Jag skulle därför vilja intervjua dig om dina erfarenheter och uppfattningar under perioden 

som du var ett ensamkommande barn. Exempel på frågor är: ”I vilka situationer upplevde du 

att du hade möjlighet att berätta om dina åsikter i en fråga som rörde dig själv? 

 

Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter och platsen för intervjun väljer du själv. Intervjun 

kommer att spelas in så att jag inte skall missa något. När uppsatsen är klar och godkänd 

kommer inspelningen att raderas. Det du berättar om kommer endast att användas för denna 

uppsats. Dina svar kommer att avidentifieras. Detta innebär att ditt namn kommer att bytas ut 

och detaljer som gör att man kan räkna ut vem du är kommer att tas bort i uppsatsen. Jag 

kommer inte att föra informationen om dig vidare till någon som känner dig, t.ex. boende-

personal, lärare eller kamrater. Din medverkan i intervjun är helt frivillig vilket innebär att du 

har rätt att avbryta intervjun när som helst eller välja att inte svara på frågor utan att behöva 

motivera varför du inte vill göra det. Om du önskar kan du få läsa den färdiga uppsatsen.  

 

Kontakta mig gärna om något är oklart eller om du önskar kompletterande upplysningar. Du 

når mig på epost Malvahl@live.se eller på min mobil 076-093 XX XX. Du kan också 

kontakta min handledare, universitetslektor Weddig Runquist 

(weddig.runquist@socwork.gu.se eller via telefon: 072-307 XX XX). 

 

Som tack för din medverkan i intervjun kommer du att få två biocheckar.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Malva Hessel Ljungberg 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt samtycke till att delta i studien, 

 

 

Ort och datum 

 

----------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

  

mailto:Malvahl@live.se
mailto:weddig.runquist@socwork.gu.se


 

 

 

 Intervjuguide Bilaga 2 

Inledning: 

Jag inleder intervjuerna med att berätta kort om mig själv och om socionomutbildningen. Jag 

informerar jag om uppsatsens syfte, frågeställningar och om hur jag kommer använda 

informationen från intervjuerna. Jag berättar att alla frågor är kopplade till perioden då de var 

ensamkommande barn, d.v.s. innan 18 års ålder. Vidare berättar jag att ungdomen kommer 

vara anonym, har rätt att avbryta när som helst eller välja att hoppa över frågor som de inte 

vill svara på. Jag går igenom övrig information i informationsbrevet och försäkrar mig om att 

ungdomen förstår det som står innan han skriver under samtyckesbrevet. Slutligen kollar jag 

om ungdomen har några frågor innan intervjun börjar.  

 

För att lätt kunna förklara innebörden av frågorna under intervjun har jag inom parantes skri-

vit stödord. Ordet ”delaktighet” är i texten översatt till ”medverkan”. Ordet ”självbestäm-

mande” är i texten översatt till ”möjligheten att påverka sitt liv”.  

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart kommer du ifrån? 

3. Vilket år kom du till Sverige? Hur gammal var du då? 

4. Hur bor du idag? 

5. Vad studerar/jobbar du med idag? 

 

Självbild av resurser och upplevelser av aktörers bild 

6. Vilka personliga styrkor (självständig, motståndskraft, tålighet, stresstålig, 

handlingskraftig, problemlösningsförmåga, effektiv, social kompetens, humor, 

ansvarstagande, ambitioner, skolframgång, envis mm) upplevde du att du hade när du 

kom till Sverige?  

7. Hur pass självständig (förmåga att bestämma själv) upplevde du att du var när du kom 

till Sverige?  

8. Vilka ambitioner (framtidsdrömmar) hade du när du kom till Sverige? 

9. Vilka personliga begränsningar (svårigheter – motsatser till styrkorna) upplevde du att 

du hade som ensamkommande? Kan du ge något exempel? 



 

 

 

10. Vilken uppfattning upplevde du att andra aktörer (socialtjänst, skola, boende, god 

man) hade av dina personliga styrkor?  (Vad tyckte andra aktörerna om dig?) 

11. Vilken typ av bekräftelse (feedback) fick du på dina styrkor? Kan du ge exempel? 

12. Hur reagerade du på denna feedback? Hur kändes det, hur mådde du? Hur påverkades 

din självbild? 

Behov  

13. Vilka behov hade du som ensamkommande av: 

- Bekräftelse (feedback)? 

- Medverkan/möjligheten att påverka ditt liv? (Behov av att få bestämma själv över 

ditt liv, att få information om vad som händer, bli lyssnad på?) 

-skydd/omsorg? (Avlastas ansvar, någon som tar hand om dig (inte praktiskt), någon 

som bryr sig, någon att tala med, insatser) 

14. Vilket behov av medverkan och omsorg var störst? 

15. Upplevde du att du hade motsägelsefulla (olika typer av) behov? På vilket sätt i sådana 

fall?  

16. På vilket sätt upplevde du att du kunde berätta om dina behov till andra aktörer 

(socialtjänst, skola, boende, god man)? 

17. Hur upplevde du att dina behov blev besvarade? (Förståelse? Tagen på allvar?) 

 

Delaktighet & självbestämmande 

18. Vilken erfarenhet har du av medverkan/möjlighet att påverka i frågor som rör dig? 

Kan du ge exempel? (Få information, bli lyssnad på och få vara med och bestämma). 

Hur var det under olika typer av möten (med socialtjänst, skola, boende, god man?). 

19. Fanns det avsatt tid (på boendet) som gav de boende möjlighet att utrycka sina åsikter? 

20. Har du exempel på någon person som har gett dig dessa möjligheter? Vad gjorde den 

personen?  

21. På vilket sätt har du fått tillgång till information i frågor som rör dig själv? 

22. I vilka situationer önskar du att du hade haft mer att säga till om? 

23. På vilket sätt har du blivit utmanad till att utvecklas av andra aktörer? 

24. Uppfattningen som andra aktörer (socialtjänst, skola, boende, god man) hade av dig, 

påverkade den din möjlighet att få komma till tals? Om ja, på vilket sätt? 

25. Upplevde du att du blev behandlad som om att du hade ett personligt värde? 

26. Vilken möjlighet till påverkan hade du när du inte kunde prata svenska? 



 

 

 

27. Vilka hinder upplevde du fanns för att du skulle kunna ha en möjlighet att påverka? 

Kan du ge exempel? 

28. På vilket sätt upplever du att möjligheten att påverka har ändrats utifrån din ålder och 

mognad?  

29. Hur upplevde du att dina styrkor, din självständighet och dina ambitioner har 

förändrats sedan du kom till Sverige? Kan du ge exempel? 

30. Upplevde du någon skillnad mellan de olika aktörerna (socialtjänst, skola, boende, god 

man) kring din möjlighet till påverkan? Om ja, på vilket sätt? 

31. Vilka tips skulle du vilja ge till personer som arbetar med ensamkommande? 

32. Vilka åsikter har du kring möjligheten till påverkan som ensamkommande barn? 

 

Avslutning 

33. Finns det något annat du vill berätta? Har du några frågor? 

 


