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1. Inledning och problemformulering 

Vi läser ofta i media om Sveriges mottagande av flyktingar, om usla boendeförhållanden, 

ensamma barn och barn som blir apatiska. Att komma som flyktingbarn till ett nytt land är 

många gånger en svår upplevelse, känslorna av att lämna sitt land och bege sig in i det 

okända är ofta skrämmande och svårt, mottagandet i det nya landet spelar därför stor roll 

för barnets välmående (Ascher, 2009). De ensamkommande flyktingbarnen får stor 

uppmärksamhet medialt, de blir allt fler och väcker ofta empati hos allmänheten. Många 

frivilligorganisationer har också stödinsatser för de ensamkommande flyktingbarnen. Även 

inom forskningen har intresset för de ensamkommande barnen på senare år blivit stort. 

Men de ensamkommande barnen är bara ca 4500 av de mer än 12 000 barn under 18 år 

som sökt asyl i Sverige de senaste två åren, enligt röda korsets fakta om ensamkommande 

barn (2013). De barn som kommer till Sverige tillsammans med sin familj eller nära 

anhöriga får sällan lika stort utrymme, varken medialt, vid frivilligorganisationernas 

insatser eller i forskningen. Det ger oss en mycket begränsad bild av hur mottagandet 

upplevs av flyktingbarn generellt.  

   Jag kom i kontakt med problematiken genom mitt arbete inom en frivilligorganisation, 

där jag dels var engagerad i arbetet för ensamkommande barn, men även kom i kontakt 

med ett projekt för barn som kommer som kvotflyktingar. Detta öppnade mina ögon för 

den problematik som rör dessa barn och hur olika mottagandet kan se ut för barn, beroende 

på ifall de kommer ensamma eller med sin familj. 

  I forskning om mottagandet av flykting- och asylsökande familjer, liksom i generell 

forskning kring flyktingmottagandet glöms ofta barnperspektivet bort. Mottagandet 

utformas efter de vuxna, som i sin tur förväntas ta hand om och se till att barnen får en bra 

introduktion till det nya landet. Att vi inte har någon information kring de barn som 

kommer i familj är självklart problematisk och huruvida den forskning som görs kan 

appliceras på samtliga barn är mycket osäker. Att undersöka skillnaden mellan de 

ensamkommande barnens och barnen i familjs upplevelser av mottagandet är ett sätt att ta 

reda på hur stora skillnaderna mellan dessa kategorier av barn är och att få en bredare bild 

av hur flyktingbarn upplever mottagandet i Sverige. 

  Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter paragraf 2, 22 och 26 har alla barn lika 

värde, ingen får diskrimineras, ett flyktingbarn har rätt till hjälp och skydd, och alla barn 

har rätt till social trygghet (FNs konvention om barnets rättigheter, 1989). I min uppsats 
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ämnar jag, med utgångspunkt i dessa rättigheter undersöka hur flyktingbarn och 

asylsökande barn upplever mottagandet i Jämtlands län.  

1.1 Syfte och Frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen är att Undersöka ensamkommande asylsökande barns och 

flyktingbarn i familjs upplevelser av mottagandet i den nya kommunen i Jämtlands län, för 

att identifiera likheter och skillnader i upplevelsen dem emellan. 

I min undersökning kommer jag att söka svaret på följande frågor: 

- Hur upplever barnen mottagandet i Jämtlands län?  

- Skiljer sig upplevelserna av mottagandet åt mellan de olika kategorierna av barn?  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs kort vilka lagar, riktlinjer och strategier som finns för 

mottagandet av flyktingbarn och asylsökande barn i Sverige, både på nationell och lokal 

nivå. Därefter belyses och sammanfattas den aktuella forskning som finns inom området.  

    Begrepp som används kommer att förklaras löpande i texten. Inledningsvis förklaras 

dock några av de huvudbegrepp, som använts i problemformulering och syfte ovan. Med 

barn avses, i samstämmighet med FNs konvention om barnets rättigheter (1989), alla 

personer som är under 18 år. Med ensamkommande barn avses de personer under 18 år 

som kommit till Sverige utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare, vilken är den 

definition som är fastställd av regeringen (regeringens proposition 2005/06:46, 2005). 

Övriga barn refereras till som barn i familj, de barn som då avses är alla barn som inte är 

ensamkommande, alltså både flyktingar och asylsökande som kommit tillsammans med 

förälder eller annan legal vårdnadshavare.  

   I studien används begreppen flykting och flyktingbarn. Den definition som används är 

FNs definition av vem som är flykting, nämligen ”en person som lämnat sitt hem och som 

inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.” (Röda korsets 

webbsida om flyktingar och migration, 2013). Jag kommer därför inte att skilja på 

asylsökande barn och barn som uppnått flyktingstatus enligt migrationsverkets 

undersökningar. De barn som refereras till som flyktingbarn avser alla de barn som är på 

flykt i Sverige, oavsett vilken juridisk status de för tillfället har. Vid enstaka tillfällen 

nämns asylsökande barn, i de fall det endast är denna grupp som avses.  

2.1 Lagar, riktlinjer och strategier  

Det är inte helt enkelt att navigera bland de lagar och regler som berör mottagandet av 

flyktingbarn. Det finns ingen samlad lagstiftning eller riktlinjer för hur mottagandet ska gå 

till och vad kommunerna ska erbjuda, utan det finns beskrivet i flera olika lagar. Det är 

dessutom olika lagar och regler som gäller beroende på ifall barnet är asylsökande eller 

redan har uppehållstillstånd vid ankomsten, samt huruvida barnet kommer tillsammans 

med vårdnadshavare eller inte.  

   Mycket av det som handlar om mottagande under asyltiden regleras i Lagen om 

mottagande av asylsökande med flera (LMA).  Här står bland annat att det är kommunerna 

som på uppdrag av migrationsverket ansvarar för omsorg och boende för ensamkommande 

http://www.redcross.se/skolsajt/flyktingar-och-migration/


4 

 

barn. För barn i familj är det Migrationsverket som står för boende och ekonomisk 

ersättning (regeringskansliets webbsida om mottagande av asylsökande, 2013). 

Ensamkommande asylsökande barn har dessutom rätt till en God man, enligt lagen om 

God man för ensamkommande barn (2005). I Lagen om hälso- och sjukvård samt tandvård 

regleras landstingets skyldigheter att erbjuda asylsökande m.fl. hälso- och sjukvård samt 

tandvård. Asylsökande barn ska erbjudas samma hälso- och sjukvård som barn som är 

bosatta i landet och sedan första januari 2013 har barn och unga rätt till utbildning, förskola 

och skolbarnomsorg på samma villkor som barn som är födda i Sverige. Asylsökande barn 

har dock inte skolplikt, detta enligt förordningen om utbildning, förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. (regeringskansliets webbsida om mottagande 

av asylsökande, 2013) 

   I en av de kommuner i Jämtland där jag genomfört min undersökning har jag fått ta del 

av de riktlinjer och regler som kommunen använder sig av vid mottagandet av 

ensamkommande barn. Kommunen följer förstås de nationella lagar som finns kring 

mottagandet och har dessutom tydligt nedskrivna riktlinjer och checklistor över hur 

mottagandet ska gå till, dels för personal på HVB-hemmet och dels för socialarbetare på 

socialtjänsten. Rutinerna inkluderar placeringsbeslut, kartläggning, utredning, vårdplan, 

genomförandeplan och uppföljning och utgår ifrån BBIC (barns behov i centrum) och dess 

sju behovsområden; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, 

sociala relationer, socialt uppträdande och att klara sig själv (Socialtjänstens Riktlinjer och 

Checklista i XX kommun, 2013). Det finns däremot ingen information kring detta på 

kommunernas hemsida och vad gäller mottagandet av barn i familj samt mottagandet i den 

andra kommunen som ingår i min undersökning vet jag inte huruvida det finns särskilda 

riktlinjer eller liknande på kommun nivå, då jag inte fått svar angående detta, trots 

upprepade försök. 

2.2 Tidigare forskning 

Sökningar bland tidigare forskning om flyktingar och asylsökande visar att det har forskats 

mycket på apatiska barn, trauma och flyktingars psykiska hälsa och även på de strukturer 

som samhället är uppbyggt av; hur lagar fungerat, diskriminering och huruvida samhällets 

olika instanser följer FN:s barnkonvention. Det finns en del skrivet om mottagandet, hur 

kommunerna arbetar, hur integrationen av nyanlända flyktingar bör gå till och om gode 

män, bland dessa artiklar är det oftast fokus på mottagande av ensamkommande barn eller 

http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/90385
http://www.regeringen.se/sb/d/9688/a/90385
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på flyktingar i allmänhet, i enstaka fall handlar det om mottagandet av flyktingfamiljer och 

det finns nästan inga artiklar om barn i allmänhet eller barn i familj.  

    Av de 20 artiklar jag använt är sex stycken svenska och 14 stycken från internationella 

tidsskrifter. Av de artiklar som handlar om barnets rättigheter visar samtliga på brister i 

länders hantering av ärenden i enighet med Barnkonventionen. Forskarna menar att 

barnkonventionen inte har en tillräckligt stark ställning i förhållande till övriga lagar och i 

sin utformning är diffus och otydlig, vilket försvårar arbetet för de som ska tillgodose 

barnkonventionens artiklar i sitt arbete. Forskare menar också att barnkonventionen 

riskerar att användas godtyckligt och ger för mycket utrymme för fria tolkningar (Jones, 

2001; Lidén & Rusten, 2007; Nandy, 2005; & Xu, 2005).  Lidén och Rusten (2007) 

poängterar särskilt tydligt att barn måste få mer inflytande i ärenden som gäller deras 

framtid och hänvisar till Barnkonventionens 12 artikel; Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör henne/honom (FNs konvention om barnets 

rättigheter, 1989). Lisa Nandy (2005) lyfter ett fall där Storbritanniens nya reform som ska 

säkerställa att alla barn ”spelar roll” och får göra sin röst hörd är undantagen att gälla vid 

vissa boenden för invandrarbarn. Detta är ett tydligt exempel på brott mot 

barnkonventionen, som inte fått tillräcklig uppmärksamhet, menar hon. Och enligt en 

svensk undersökning av Anna Lundberg (2009) kommer endast 62 % av barnen i 

asylärenden till tals i ärenden som rör dem, trots att det står i barnkonventionens 12 artikel 

att barn har rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem (FNs konvention om barnets 

rättigheter, 1989) 

   I de fyra artiklar som specifikt rör socialarbetare eller det sociala arbetet som profession 

hanteras bland annat frågan om vad som är viktigt i det sociala arbetet med invandrarbarn. 

Slutsatserna här tenderar att variera något, beroende på vilken grupp som använts som 

informanter. I artikeln the comfort of strangers: social work practice with unaccompanied 

asylum-seeking children and young people in the UK tar författaren upp socialarbetarens 

personliga engagemang. I artikeln undersöker han socialarbetares inställning till arbetet 

med ensamkommande barn. Han visar att socialarbetarna ofta arbetar hårt med att vinna 

barnens förtroende och att det är en viktig faktor i relationen till barnen (Kohli, 2006). 

Dumbrill (2008) utgår i sin artikel från föräldrarnas synvinkel och undersöker vad 

föräldrarna anser vara viktigast i socialarbetarnas profession, med tanke på barnen. Där 

lyfter föräldrarna fram problematiken kring att socialarbetarna tar på sig rollen att veta vad 

som är bäst för deras barn. I artikeln problematiseras socialtjänstens och föräldrarnas skilda 
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syn på barnuppfostran och föräldrarna kommer med konkreta förslag på hur arbetet kan bli 

bättre. Parker (2000) visar i sin artikel en lista över saker som föräldrar önskat för sina 

barns skull vid ankomsten till det nya landet, i den listan finns bland annat utbildning och 

vård som viktiga punkter. Det tydliggörs också att det finns stora brister i kunskap om 

vilken hjälp som kan fås, språksvårigheter, brist på tolkar och översättning och en stor 

osäkerhet på grund av bristfällig information, kulturell förståelse och kunskap om 

flyktingars situation hos socialarbetarna. Även Pine och Drachman (2005) pekar på brister 

i kulturell förståelse bland socialarbetare och menar att detta innebär en stor brist i arbetet 

med flyktingar och invandrare. Hild och Johansson (2000) menar också att det finns brister 

i det svenska mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. De visar på rollförvirring, 

okunskap, distansering och definitionsförvirring hos socialarbetarna i fall som rör 

placering i anhörigboende.  

    I artikeln My life in Huddersfield: supporting young asylumseekers and refugees to 

record their experiences of living in huddersfield får barnen själva komma till tals. De 

områden som barnen själva lyfter som viktigast är vänner, familj, skola och bekanta 

platser, dessa faktorer ger en trygghet för barnen (Warwick, Neville & Smith, 2006). Dessa 

slutsatser stöds även i Aschers artikel där han lyfter vikten av en trygghet i mottarlandet 

och vikten av att barnen har trygga personer kring sig för att undvika att bli traumatiserade 

av tidigare händelser. Ascher lyfter respekt, omsorg, kärlek och kunskap som viktiga 

egenskaper i bemötandet av flyktingbarnen (Ascher, 2009). Även Fantino och Colak 

(2001) menar att mottagandet är mycket viktigt för hur barn anpassar sig till det nya 

samhället. De menar att sökandet efter identitet är en tuff uppgift för alla barn och unga, 

men att det för invandrarbarn blir en än mer komplex och känslofylld resa. Deras 

undersökning visar även att det krävs ett ömsesidigt arbete mellan barnet och samhället för 

att nå ett bra resultat för barnet.   

   Av de två artiklar som undersöker mottagandet av flyktingar i Sverige behandlar en det 

historiska perspektivet, där det kommunala mottagandet under 40 år granskas. Den andra 

undersöker glesbygdskommunernas mottagandekapacitet. Dessa artiklar påvisar bland 

annat en förändring av mottagandet över tid (Sarstrand Marekovic, 2012) och att 

glesbygdskommunerna nu tar emot procentuellt fler flyktingar än storstadskommunerna 

(Johansson, 2012). Dilemmat i glesbygdskommunerna är att de har knappa resurser och 

därför inte alltid är det bästa alternativet för invandrarna, men det är ett välkommet 

tillskott, då det ofta behövs tillskott av nytt folk i dessa kommuner. Det kan dock få motsatt 
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effekt även här, då många invandrare väljer att flytta till storstäderna så snart de avslutat 

sina studier (Johansson, 2012).  

    Av samtliga artiklar är det fyra stycken som utgår ifrån barnets upplevelser, fyra grundar 

sig på Socialarbetares utsagor, två utgår från föräldrarnas åsikter och tre stycken baseras på 

lagar och riktlinjer, övriga baseras på exempelvis tidigare forskning, en blandning av flera 

olika komponenter eller annan fakta. 

   Den här undersökningen ämnar se till hur kommunernas mottagande fungerar utifrån 

barnens upplevelser. Studien ser även till både ensamkommande barns och barn i familjs 

upplevelser, för fylla på med information kring en grupp som inte förekommer så mycket 

inom tidigare forskning. 
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3. Teori 

3.1 KASAM 

Känsla Av Sammanhang, KASAM, är en teori som myntades av Aaron Antonovsky för att 

beskriva vad som gör att vissa personer fortsätter att ha, eller sträva mot, en bra hälsa, trots 

att de utsätts för stressorer och påfrestningar av olika slag (Gassne, 2008).  

     KASAM utgår från ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att det tar fasta på det 

friska och positiva. Istället för att se till varför en person blir traumatiserad eller 

deprimerad efter en viss händelse ser KASAM alltså till varför andra personer, efter 

samma händelse, klarat att hålla sig vid, eller fortsätta sträva mot, god hälsa (Antonovsky, 

1987). Antonovsky framlyfter tre faktorer som vi människor behöver för att klara av att 

hantera det spänningstillstånd som enligt honom uppstår när vi står inför stressorer i våra 

liv; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Upplever vi dessa tre faktorer i ett 

sammanhang ger det oss styrka att klara situationer som vi annars kanske inte hade klarat 

av med bibehållen hälsa (Ibid).  

    Begriplighet är en kognitiv faktor som får oss att uppleva tillvaron som bekant och 

begriplig, trots att vi utsätts för stressorer. Att vi utsätts för stressorer gör att vi lär oss hur 

vi reagerar och ju fler små stressorer vi utsätts för desto mer livserfarenhet får vi och med 

detta bildas en större begriplighet (Antonovsky, 1987). Begriplighet berör alltså vår 

uppfattning av det som händer i våra liv och huruvida vi upplever att vi kan begripa detta. 

För ett barn kan det till exempel handla om att förstå sina föräldrar eller andra närstående 

personer, att förstå det som händer i skolan osv. (Iwarsson, 2007).  

    Hanterbarhet handlar om copingstrategier, hur vi klarar av att hantera en situation 

(Gassne, 2008). Iwarsson (2007) påtalar att de resurser vi behöver för att känna 

hanterbarhet ofta ligger utanför oss själva, och kan t.ex. vara att ha en god vän, en tränare, 

socialsekreterare eller annan person att känna tillit till och som kan ge stöd i svåra 

situationer. Gassne (2008) menar att hantera olika situationer är något som vi också lär oss 

med tiden och genom att utsättas för olika stressorer, men vi påverkas även av den kontext 

vi lever i, på samma sätt som när det gäller begriplighet. Att kunna hantera situationer gör 

oss till aktörer istället för offer i våra egna liv.  

    Den sista komponenten, meningsfullhet handlar om motivation eller emotion, det är den 

faktor som särskilt skiljer Antonovskys teori från andra teorier och den här faktorn 

inbegriper att vi måste uppleva livet värt att leva, vi måste se en mening i det vi gör och 
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kunna motivera oss själva att fortsätta (Antonovsky, 1987). Iwarsson uttrycker det som att 

vi måste ha tillgång till sådant i livet som känns viktigt (Iwarsson, 2007 sid. 24). Och 

förklarar det med att ett barn till exempel behöver kunna värdesätta relationer till andra och 

att barnet ska förstå att det finns ett värde i att gå till skolan.     

     KASAM har kallats för ett psykologiskt immunförsvar, vilket ganska bra beskriver hur 

vi kan se på teorin. KASAM är, liksom immunförsvaret är för kroppen, det som hjälper 

psyket att nå hälsa. De faktorer som finns omkring oss och hjälper oss att trots 

påfrestningar utifrån klara oss ur det med bibehållen hälsa (Gassne, 2008). 

3.1.1 Motståndsresurser 

Hur vi reagerar på stressorer och i svåra situationer är även beroende av olika 

motståndsresurser som t.ex. den egna jagstyrkan, socialt stöd, kulturell stabilitet och god 

ekonomi. Dessa faktorer har inverkan på hur vi gör stressorerna begripliga och hur vi 

klarar att hantera dem. 

   Dessa motståndsresurser hjälper oss, med andra ord, att hantera vardagen och hjälper oss 

i vår strävan mot god hälsa och högre KASAM (Antonovsky, 1987). Nilsson (2002) 

förtydligar att en motståndsresurs kan vara allt ifrån den egna jagstyrkan, vänner och 

familjs stöd och hjälp av ett inkluderande samhälle till god ekonomi eller intelligens, alla 

de faktorer som hjälper oss att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

tillvaron.  

    Jag kommer att utgå från dessa motståndsresurser i analysen av ungdomarnas 

upplevelser, för att visa på vad som bidrar till en positiv eller negativ utveckling av barnens 

KASAM. Anledningen till att jag anser dessa motståndsresurser särskilt relevanta är att det 

är genom dessa faktorer samhället kan hjälpa barnen till en starkare KASAM.  

3.1.2 Gruppens betydelse 

Antonovsky (1987) skriver också om gruppens betydelse för individens KASAM och hur 

individer söker sig till olika grupper utifrån KASAM. Han menar att gruppen har betydelse 

för den enskilda personens KASAM, detta är särskilt tydligt för barn och ungdomar, som 

påverkas mer av sin omvärld och ofta styrs mer av gruppen än vad vuxna personer gör. 

Han menar att man genom att ingå i en grupp eller ett sammanhang med hög KASAM 

själv påverkas och att individerna inom gruppen strävar mot liknande värden av KASAM. 

Att tillhöra en grupp med lägre KASAM ökar risken att man själv anpassar sig till ett lägre 
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KASAM och tvärt om. Antonovsky (1989) menar också att individer med starkare 

KASAM troligen kommer att ty sig till grupper med starkare KASAM och tvärt om. Han 

menar också att de grupper som har stark KASAM mest troligt kommer att utmana sina 

medlemmar att sträva efter högre KASAM även på en individuell nivå.  

   Dessutom diskuterar Antonovsky gruppens betydelse för individen att hantera 

individuella stressorer och menar att en person kan få hjälp av grupptillhörigheten att klara 

en individuell stressor som personen inte hade klarat på egen hand, detta gäller särskilt i 

fall där stressoren ligger på strukturell nivå, utanför individens påverkansområde. 

3.1.3 Tillämpning av begreppet KASAM  

För att mäta en persons KASAM finns det olika vetenskapliga tester som mäter personens 

nivåer av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa mätmetoder finns i två 

versioner, en kortare och en längre. De två mätmetoderna består av 13 respektive 29 frågor 

och varje fråga skattas på en sjugradig skala. Mätningen utgår från personens 

självskattning (Gassne, 2008). Mitt syfte i den här undersökningen är dock inte att mäta 

personers KASAM, utan jag kommer att använda teorin som utgångspunkt vid mina 

analyser av ungdomarnas upplevelser. 

  Anledningen till att jag valde att använda mig av KASAM som utgångspunkt i min 

uppsats är att den betonar samband och har ett helhetstänk. Det krävs många olika faktorer 

för att uppfylla en persons hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Eftersom min undersökning 

utgår från de personer som klarat sig förhållandevis bra genom flykt och asylprocess så är 

en salutogen teori applicerbar på dessa personer. Den ger möjlighet att studera vad som 

fungerat bra för de personer jag pratar med, hur de upplevt yttre faktorer och stressorer 

samt vad som fått dem att ta sig igenom dessa upplevelser utan att bli traumatiserade. 

Genom ungdomarnas berättelser om mottagandet i kommunen framkommer vilka 

motståndsresurser de haft och vilka de saknat. Det relevanta i den här studien är hur dessa 

motståndsresurser skiljer sig åt mellan de ensamkommande barnen och barnen som 

kommit i familj och hur detta eventuellt kan skapa en skillnad i barnens KASAM.  

    En annan fördel med KASAM som teori är att det är en global teori, den är oberoende av 

kultur, social status, nationalitet, kön osv. Dessa faktorer påverkar självklart barnens 

upplevelser av mottagandet, men ingår i teorin om KASAM som en och är inte att betrakta 

som en oberoende variabel (Gassne, 2008). 
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4. Metod och Design 

Kvalitativ forskning använder sig av beskrivande data, tar tillvara hela historien och ger en 

mer holistisk bild av det fenomen som undersöks (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Jag valde därför en kvalitativ utgångspunkt då det ämne jag valt att undersöka är relativt 

komplext, det finns många olika faktorer att ta hänsyn till och eftersom det handlar om 

barn och ungdomars upplevelser anser jag att det krävs en vidare bild av kontexten runt 

barnet för att få en så rättvisande bild som möjligt.  

    Mitt syfte är att jämföra två ”kategorier ”av flyktingbarn med varandra för att se hur 

upplevelsen av mottagandet skiljer sig åt mellan dessa.  Detta innebär att min studie är 

komparativ i sin design. En komparativ studie ökar förståelsen för ett visst socialt fenomen 

genom att granska olika gruppers upplevelse av samma sak i syfte att se hur upplevelsen 

skiljer sig åt mellan grupperna (Bryman, 2002). Med uttrycket kategorier av barn åsyftas 

de två kategorier som undersöks i studien, nämligen ensamkommande barn och barn som 

kommit i familj. Jag menar inte att göra någon vidare skillnad mellan dessa två grupper än 

just den faktiska skillnaden av huruvida de hade en anhörig med sig vid ankosten till 

Sverige eller ej. Detta är en uppdelning jag skapat för denna undersökning, i syfte att 

undersöka skillnader och likheter mellan dessa gruppers upplevelser av mottagandet i 

kommunerna och inte i syfte att kategorisera barnen i övrigt. 

    I jämförelsen av barnens upplevelser av mottagandet i den nya kommunen har samma 

metoder för faktainsamling använts i båda kategorierna, liksom samma intervjuguide och 

samma metod för bearbetning och analysering av resultat, för att få ett resultat som är så 

jämförbart som möjligt. En viktig aspekt som jag har haft med mig är att de skillnader som 

framkommer inte nödvändigtvis måste bero på den skillnaden mellan de två skapade 

”kategorierna”, det finns många andra faktorer som kan ha betydelse, till exempel ålder, 

när de kom till Sverige, personlighetsdrag, ursprungsland, problematik under flykten osv. 

Genom att säkra ett representativt urval av intervjupersoner har dessa faktorer minskats, 

men kan dock inte uteslutas helt (Bryman, 2002). 

  Uppsatsen är skriven med hjälp av de riktlinjer och normer som beskrivs i Backman 

(2008) och Lundin (2009). Jag har arbetat efter en traditionell mall för redovisning av 

undersökning i uppsatsform och hållit mig till APA-systemet när det gäller referenser och 

utformning av arbetet. 

   Jag började med att se över riktlinjer, lagar och förhållningssätt för hur mottagandet ska 

gå till. Eftersom det inte fanns några specifika riktlinjer för de kommuner där 
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undersökningen genomförts på internet kontaktade jag ansvariga personer i kommunerna 

med en förfrågan om vilka riktlinjer som finns. Tyvärr fick jag bara svar från en kommun, 

med riktlinjer och rutiner kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Huruvida 

det finns riktlinjer för mottagandet av barn som kommer med anhöriga vet jag inte, inte 

heller hur det ser ut i den andra kommunen. Jag kontaktade även Rädda Barnens 

sakkunnige i flyktingfrågor för att ta reda på hur mottagandet ser ut nationellt, vilka lagar 

och regler som finns.  

  Jag sökte sedan efter artiklar inom ämnet, jag använde två olika söksidor; Artikelsök och 

Social Services Abstracts. Jag ville dels se vilken forskning som gjorts i Sverige, men var 

även intresserad av internationell forskning, då den svenska forskningen är mycket 

begränsad inom ämnet och de internationella resultaten i de flesta fall går att applicera 

även på svenska förhållanden. Vid sökningar i den svenska databasen artikelsök ger 

sökorden ”barn och mottagande” sex träffar, vid sökning av samma sökord i den 

internationella databasen social services abstracts ger samma sökord inga träffar alls. Vid 

en bredare sökning inom ämnet, med mer generella sökord får jag desto fler träffar, med 

mycket spridda teman. Utifrån dessa valde jag ut de 20 artiklar som var mest relevanta för 

mitt arbete. De behandlade ämnen som mottagande av barn, barnets rättigheter och barnets 

egna upplevelser. 

 

4.1 Datainsamling  

Mitt primära insamlingssätt var semistrukturerade intervjuer. I och med detta kunde jag 

undersöka specifika frågeställningar och ha flera teman att utgå ifrån. Det gav mig också 

en möjlighet att styra intervjun något, till skillnad mot en ostrukturerad intervju. Jag fick 

samtidigt möjlighet att vara flexibel i intervjun, ge utrymme för intervju personen att ge en 

vidare bild, med ett större helhetsgrepp, där kontext och personliga tankar får utrymme, till 

skillnad från den strukturerade intervjun (Bryman, 2002).  Eftersom intervjuernas syfte var 

att användas som fallbeskrivningar i en komparativ undersökning var det nödvändigt med 

viss struktur för att få en jämförbarhet i materialet. Den semistrukturerade intervjun 

möjliggjorde en tydligare frågeställning och struktur som gav ökad reliabilitet i 

undersökningen, då jag på så sätt jämfört samma saker och kunnat undvika att hamna i en 

skev jämförelse som saknar bäring (Bryman, 2002).      

    Jag har valt att inte använda mig av KASAMs självskattningsformulär, då syftet med 

undersökningen inte varit att mäta personernas KASAM, utan att undersöka personernas 
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upplevelser, vilka jag sedan analyserat utifrån KASAMs grundtankar och värderingar. Jag 

har utgått från en intervjuguide med korta, öppna frågor kring vissa teman. Jag har inte 

ställt frågor direkt kopplade till KASAM, utan till barnens upplevelser. I barnens svar har 

jag däremot varit noga med att få med faktorer som kan analyseras utifrån KASAM, så 

som upplevelser och känslor kring olika händelser, hur barnen upplever det stöd och de 

relationer de har. Jag har använt mig av stödord kring de teman som jag vill få med i 

svaret, som jag kunnat följa upp i de fall de inte kommit upp automatiskt i det svar jag fått. 

Jag har varit flexibel och inlyssnande och har kunnat hoppa mellan frågorna och fångat upp 

trådar som intervjupersonen inlett, vilket gett en vidare bild av intervjupersonens 

upplevelser kring ämnet. Min tanke med intervjuerna har varit att så lite som möjligt 

påverka ungdomarnas svar och därför ställt öppna, generella frågor och istället valt att 

ställa följdfrågor i de fall detta behövts, istället för att tydliga frågor som kan uppfattas 

ledande från början. Detta innebär att jag behövt vara väl förberedd, jag har varit väl inläst 

på mina frågor och teman, men även på fakta kring KASAM, migrationslagar, kommunens 

mottagande osv. Det har hjälpt mig att kunna relatera och hitta intressanta detaljer i det 

intervjupersonen berättar och på så vis kunnat följa upp, ställa relevanta följdfrågor, 

återkoppla och tolka det intervjupersonen sagt på ett korrekt och effektivt sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

    Jag har i de flesta fall använt mig av ljudinspelning vid intervjutillfällena, för att 

säkerställa allt material kommit med och inte riskerat skeva minnesbilder av vad som sagts. 

Det har även varit bra då jag kunnat använda mig av citat ur intervjuerna i rapporten. Det 

underlättade även min roll som aktiv intervjuare, att kunna lägga hela mitt fokus på att 

lyssna och uppfatta intervjupersonen, istället för att koncentrera mig på att anteckna 

(Bryman, 2002). Vid tre intervjuer har intervjupersonen nekat till ljudupptagning. I dessa 

fall har jag antecknat vad som sagts i stödord och viktiga teman. Vissa viktiga 

formuleringar har jag också skrivit ner, för att ha kvar ordagrant. Jag har direkt efter 

intervjun sammanfattat den skriftligt med hjälp av anteckningarna och ur minnet. Jag har 

genom att göra detta direkt, inom 15 minuter efter intervjun, skapat så goda förutsättningar 

som möjligt för att ge en korrekt återgivelse av intervjuförfarandet. 

 

4.2 Urval 

De ungdomar jag inriktat studien på var mellan 18-22 år, och hade kommit till Sverige 

under de senaste fyra åren, då de var under 18 år, och är bosatta i Jämtlands län. Jag väljer 
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att kalla dem ungdomar när jag åsyftar dem, då de är över 18 år och alltså inte längre 

räknas som barn. Det är dock deras upplevelser som minderåriga som undersökts och jag 

använder därför även benämningen barn parallellt trots att det rör samma individer, 

beroende på om jag refererar till dem som intervjupersoner, eller deras tankar och 

upplevelser som barn.  

    Anledningen till att jag valt just denna grupp av ungdomar är att jag vill att de ska ha 

varit under 18 år när de kom till Sverige, de ska alltså räknas som barn, då det är min 

avsikt att undersöka barns upplevelser av mottagandet. Att jag väljer att intervjua de 

personer som idag är över 18 år är av etiska skäl (se avsnittet etik). Ungdomar har kommit 

till Sverige de senaste fyra åren, med anledning av att rutiner och policys kring 

mottagandet ständigt utvecklas och förändras och avsikten var att undersöka hur det ser ut 

idag, för att få mitt resultat så aktuellt och användbart som möjligt.  

    I undersökningen ingår två kommuner, en befolkningsmässigt större och en 

befolkningsmässigt mindre kommun. Syftet med detta är att få underlag som i viss mån ska 

kunna appliceras på hela länet, även om de bara är representativa för de två utvalda 

kommunerna. Jag kommer fortsatt att benämna kommunerna Mindre kommun och Större 

kommun, då jag inte vill avslöja vilka kommuner det rör sig om med tanke på 

konfidentialiteten kring ungdomarnas identitet.  

   Antalet intervjupersoner var fyra per kommun, två ensamkommande barn och två barn i 

familj. Antalet intervjuer är i förhållande till invånarantalet i orterna ett procentuellt stort 

urval. Mitt mål var att få ett urval av typiska fall, det vill säga ett urval som så gott som 

möjligt representerar de vanligaste upplevelserna och åsikterna bland de asylsökande 

barnen (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). De barn i familj som ingår i studien är s.k. 

kvotflyktingar och inte asylsökande, då kommunerna i Jämtlands län inte tar emot 

asylsökande i annat fall än de ensamkommande flyktingbarnen. 

 

Via kontakt med personer på Mindre kommuns kommunkontor och en lärare på 

gymnasieskolan i Större kommun fick jag namn och telefonnummer till ett antal ungdomar 

som ingick i min målpopulation. Men eftersom det är relativt små orter med ett begränsat 

antal personer som ingår i min målpopulation och att, efter att ha fått hjälp av 

kommunerna, rampopulationen blev än mindre ledde detta till att jag på den mindre orten 

inte kunde genomföra ett slumpmässigt urval. Jag valde därför att använda mig av ett 

snöbollsurval för hela min undersökning. Ett snöbollsurval kan ha lite olika innebörder 
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beroende på vem man talar med. I det här fallet rörde det sig om ett urval baserat på 

intervjupersonernas kontaktnät. Den första intervjupersonen rekommenderade en eller flera 

nya intervjupersoner, som jag kontaktade, för att nå den målgrupp jag avsett med min 

undersökning (Handcock & Gile, 2011). Jag valde slumpmässigt ut två av de kontakter jag 

fått av kommunerna, en på varje ort, som jag kontaktade via telefon. Jag informerade om 

undersökningens syfte och att deltagandet var frivillig. Fördelen med snöbollsurvalet var 

att jag på ett snabbt och effektivt sätt kom i kontakt med intervjupersonerna, vilket innebar 

att jag, trots en knapp tidsmarginal hann med ett förhållandevis stort antal intervjuer. Jag 

riskerade inte heller att hamna i ett urval som var gjort av en person, vilket hade varit fallet 

om jag gått enbart efter de listor jag fått av skola och socialtjänst. Intervjupersonerna hade 

då riskerat att vara de ungdomar som hade bäst kontakt med dessa instanser, vilket skulle 

ha kunnat påverka resultatet. 

 

4.3 Databearbetning och analys 

Jag har skrivit ut intervjuerna allt eftersom, för att ha dem i färskt minne när de 

transkriberats och på så sätt minskat risken att feltolka eller missa dolda undermeningar 

som hade kunnat vara svåra att uppfatta i efterhand, så som ironi, gester m.m. Jag har valt 

att skriva ner allt ordagrant för att inte riskera att missa viktiga poänger eller feltolka 

uttalanden på grund av feltolkat material. Mitt syfte var inte heller att återge intervjun i 

stora delar i rapporten vilket annars kan vara en anledning till att transkribera till ett mer 

formellt skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). I de fall jag använt mig av citat i 

rapporten vill jag vara säker på att dessa är helt korrekta och anser att de blir mer levande 

och korrekta om de är återgivna i sitt ursprungliga ordalag. 

   Jag har analyserat intervjuerna genom meningskoncentrering av det utskrivna materialet. 

Vilket innebär att jag har kortat ner meningen i det intervjupersonen sagt och omformulerat 

detta till punktform, som tydligt fört fram meningen i det sagda, på ett kortare och 

direktare sätt (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Dessa 

punkter har sedan utgjort utgångspunkten för min analys, vilket gav mig en mer 

lättöverskådlig sammanfattning av svarens viktigaste teman och huvudmeningar. Detta har 

jag på så sätt använt för att hitta samband och skillnader i vad personerna sagt och har 

därmed kunnat jämföra de olika intervjusvaren för att få en överskådlig bild av huruvida 

det fanns likheter eller skillnader i svaren, var de största skillnaderna låg och vilka teman 
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som stuckit ut tydligare än andra. Med detta som grund har jag sedan analyserat och 

reflekterat över resultatet. 

 

4.4 Metodproblem 

Jag kommer här att ta upp tre av de vanligaste metodfelen vid vetenskapliga 

undersökningar för att diskutera hur dessa påverkat resultatet i min undersökning, samt vad 

jag gjort för att minimera dessa metodfel. 

4.4.1 Validitet 

Validitet innebär att mäta det som avses mätas (Larsson, Lilja och Mannerheim, 2005). För 

att försäkra mig om detta har jag utformat intervjufrågorna utifrån problemformuleringen, 

syftet och frågeställningarna. Frågorna är noggrant formulerade med ett enkelt språk och 

jag har under intervjuerna klargjort vad jag menar och kontrollerat att intervjupersonen och 

jag själv förstått varandra korrekt. Jag har låtit intervjupersonen prata fritt och förklara 

utifrån olika frågor, situationer och påståenden, vilket gjort det möjligt att berätta vad 

denne själv ansett relevant och viktigt. Jag har sen noga återkopplat, summerat och 

kontrollerat att jag förstått rätt, samt att jag ställt frågor direkt, ifall jag haft svårt att förstå.  

    För att förhindra att språkbrister skulle påverka validiteten har jag varit tydlig med att 

klargöra vikten av att fråga ifall något varit oklart. Jag har kunnat förklara och komma med 

följdfrågor där jag ansett att frågan inte fått ett riktigt svar och intervjupersonerna har 

själva frågat ifall de inte trott sig uppfatta frågan rätt. Endast vid en intervju uppkom 

kommunikationssvårigheter som påverkade utfallet i svaren, jag har därför valt att ta bort 

vissa delar av resultatet och bara använt mig av de delar där jag är säker på att vi förstått 

varandra rätt. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen har ett stabilt mått, som inte störs av variationer av 

yttre faktorer som t.ex. tid, plats eller intervjuare (Larsson, Lilja, Mannerheim, 2005). 

Då samtliga intervjuer skett under loppet av två veckors tid, av samma intervjuare och på 

platser som intervjupersonerna själva har valt, och där de kan antas känna sig trygga och 

bekväma, bör inte dessa faktorer ha påverkat intervjusvaren nämnvärt. Jag har ställt samma 

frågor och haft så lika förutsättningar som möjligt vid de olika intervjutillfällena 

   Maktförhållandet är en annan faktor som kan påverka reliabiliteten i svaren. Det finns 
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risk att intervjupersonens svar påverkas ifall denne känner sig osäker och i 

beroendeställning till intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009) Jag har försökt undvika 

detta genom att be intervjupersonerna välja plats för intervjun. I de flesta fall har intervjun 

ägt rum i skolan eller hemma hos de personer jag intervjuat, vilket kan skapa en känsla av 

trygghet. Jag har även genomfört samtliga intervjuer ensam, för att undvika känslan av 

numerärt övertag. Jag var även tydlig med att förklara vem jag är, att jag är helt oberoende 

från skola, kommun och stat och att deras svar kommer att vara helt anonyma i den färdiga 

rapporten, vilket kan ge en större trygghet. 

4.4.3 Generaliserbarhet 

Mitt syfte med undersökningen är inte att fastställa en generaliserbar sanning gällandes alla 

asylsökande barn och flyktingbarn utan att fokusera på att förklara och förstå vissa barns 

upplevelser i mottagandet, samt att se hur dessa barns upplevelser skiljer sig åt beroende på 

ifall de kommit ensamma eller i familj. Syftet med kvalitativa studier är inte heller att 

uppnå generaliserbarhet på samma sätt som vid kvantitativ forskning. I den kvalitativa 

forskningen handlar det istället om huruvida den kunskap vi får genom enskilda intervjuer 

går att överföra till andra relevanta situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har med 

avsikt valt en större och en mindre kommun, samt genomfört ett relativt stort antal 

intervjuer, för att göra resultatet så omfattande och mångfaciterat som möjligt och på så 

sätt kunna applicera kunskapen även på övriga kommuner i Jämtlands län. Undersökningen 

kan vara intressant för personer som i sitt yrke arbetar med flyktingbarn, direkt eller 

indirekt. Detta skulle till exempel kunna handla om lärare, personal på HVB-hem, 

tjänstemän och chefer inom socialtjänst, kommun och länsstyrelse. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till när man skriver en uppsats av det här slaget.   

En faktor som är viktig att väga in är konsekvenserna för intervjupersonen, både efter den 

konkreta intervjun, med de tankar och känslor den kan röra upp och i längden, hur 

informationen kommer att hanteras och hur resultatet i sig kommer att påverka individen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Av denna anledning valde jag att inte genomföra intervjun 

med minderåriga, utan istället välja personer som var över 18 år. Att intervjua en 

minderårig person kan vara mycket känsligt, framförallt om det rör sig om svåra ämnen, 

som död, krig, sjukdom osv. I många fall kan barn hantera dessa frågor bättre och mer 
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naturligt än vuxna, men hänsyn bör ändå tas till att de är minderåriga. Man måste dessutom 

alltid se till att kunna fånga upp eventuella känslor som väcks hos intervjupersonen under 

eller efter intervjun, oberoende av ifall denne är minderårig eller inte (Bryman, 2002). 

Trots att mitt syfte var att enbart beröra mottagandet i Sverige inser jag att detta ligger nära 

mer känsliga ämnen.  Då jag använde mig av semistrukturerade intervjuer kunde jag inte 

begränsa intervjun strikt till det område jag har tänkt och det fanns därmed en risk att ett 

minderårigt barn hade missuppfattat eller själv valt att ta upp frågor som ligger utanför mitt 

tänkta fokus. Eftersom jag inte kunde garantera att jag på ett bra sätt kunde bemöta ett 

barns reaktioner och inte hade resurser att tillse att någon annan gjorde det valde jag istället 

att intervjua myndiga personer. Jag inser dock att ämnet kan vara känsligt även för dem 

och har noga tänkt igenom detta. 

    Vad gäller intervjun i sig så var min avsikt inte att gräva i personens bakgrund, 

anledning till flykt, förhållande till familj och vänner i hemlandet eller liknande, utan min 

intention var att hålla intervjun så saklig som möjlig kring mottagandet i Sverige. Jag var 

dock medveten om att händelser i samband med mottagandet kan vara traumatiska och 

jobbiga att prata om i sig och att de ligger nära känsligare områden. Jag var tydlig i 

informationen före intervjun med att berätta om syftet med intervjun, hur fakta kommer att 

användas och framförallt att personen inte behövde svara på alla frågor, att det var helt ok 

att inte svara eller att be mig fråga om något annat, personen behövde inte uppge en 

anledning till detta och jag påpekade även att det var viktigt att personen inte känner sig 

pressad att berätta mer än den är bekväm med.  Jag var även noga med att få ett informerat 

samtycke från den intervjuade personen och att påpeka och understryka konfidentialiteten i 

undersökningen. Syftet med undersökningen är också att problematisera kring mottagandet 

av flyktingbarn, med avsikt att visa på brister och fördelar, vilket i sig kan ge en positiv 

effekt för barnet. 

    Det är även viktigt att vara noga med hur man bearbetar och formulerar utskrift och 

analys av intervjuerna samt hur man framställer fakta i presentationen av undersökningen, 

så att det som intervjupersonerna sagt och menat finns kvar i resultatet, så att de 

intervjuade kan känna igen sig i det färdiga materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 

har jag tagit fasta på igenom hela arbetet och jag har hållit mig så lojal som möjligt mot 

den intervjuades berättelse i mina transkriberingar och analyser. 
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5. Resultat 

5.1 Intervjuresultat 

Av de åtta ungdomar jag intervjuat kommer fyra från Mindre kommun och fyra från Större 

kommun i Jämtlands län. Fyra av dem kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 

och fyra av dem kom hit tillsammans med sin familj. Ungdomarna är idag 18-22 år och 

kom hit för ett till fyra år sedan. Ungdomarna kommer från Afghanistan, Iran, Irak och 

Nigeria. Bland intervjupersonerna är det sju killar och en tjej, jag har därför valt att vara 

könsneutral i min sammanfattning av intervjuerna och kommer att använda mig av 

pronomet hen för att inte avslöja intervjupersonens kön. Jag kommer i analysdelen att 

hänvisa till ungdomarna som intervjuperson (Ip) 1,2,3 osv. 

   De åtta intervjuer jag gjort visar på skilda resultat och intervjupersonerna har svarat 

väldigt olika på frågorna. Det finns vissa faktorer som verkar vara särskilt avgörande för 

skiftningarna i svaren; dels i vilken kommun ungdomen bor, dels i vilken mån ungdomen 

kommit in i samhället och dels ifall ungdomen kommit till Sverige ensam eller i familj. 

Fokus för min analys kommer att ligga på den senare av dessa tre; skillnaden mellan de 

barn som kommit ensamma och de som kommit tillsammans med sin familj.  

   Det finns ett antal likheter och tendenser som återkommer i de olika intervjuerna, jag 

kommer separat att redogöra för de svar jag fått av ensamkommande barn, respektive barn 

i familj, för att sedan analysera likheter och skillnader mellan dessa, utifrån teorin om 

KASAM.  

 

5.1.1 Ensamkommande barn 

En av de faktorer som ungdomarna i intervjuerna lyfter fram som allra viktigast är att ha 

vänner.  

 

XX, det är min bästa kompis. Jag känner bra. Det är XX som vi var i samma lägenhet i sex, sju månader. Ja, 

honom jag kan prata med. Och han kan säga till mig också (…) Nej, kompisar är bra! Därför vi har mycket 

kontakt med varandra och känner varandra så mycket. Men med en vuxen, man kan inte säga allt som man 

vill (Ip 1). 

 

Intervjuperson 1 pratar här om sin bästa vän och menar att de kan prata om allt. Hen 

uppger också att kontakten till vännen är viktigare än att ha kontakt med någon vuxen.  

Tre av de fyra ensamkommande barnen uppger vännerna som den viktigaste personen i sitt 
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liv, en av dem nämner även andra personer som viktiga, t.ex. personalen på boendet och en 

lärare. Den fjärde uppger sin mamma som den viktigaste personen, fast hon är kvar i 

hemlandet, de håller kontakten via telefon och dator.  Samtliga ensamkommande 

ungdomar nämnde dock sin familj under intervjun och uppgav att familjen var viktig och 

att de saknade sin familj. Det är framförallt två av de ensamkommande barnen som berättar 

mer ingående om saknaden till familjen, den ena har kontakt med sin mamma flera gånger 

i veckan, medan den andra inte vet var familjen befinner sig, eller om de är vid liv.  

    Ungdomarna menar att det inte spelar någon roll ifall vännerna kommer från samma 

land eller har samma bakgrund eller kultur som de själva. Däremot menar de att språket är 

viktigt, det är svårt att lära känna någon som inte talar samma språk. De menar därför att 

det ofta blir så att de umgås med vänner från samma land, eller samma område. En av 

ungdomarna uppger att hen bara har vänner från Afrika, från många olika länder, kulturer 

och religioner, med bara från Afrika, för att de talar samma språk och kan förstå varandra. 

En annan ungdom menar att det kan vara problem trots att man har samma nationalitet, 

ifall språket skiljer sig åt. Hen förklarar: 

 

De flesta som bor här, de kommer från Iran och jag har bott hela mitt liv i Afghanistan. Och det finns 

skillnad mellan Afghanistan och Iran också. Och först det var lite svårt (…) att jag kunde förstå dem. För det 

är lite skillnad på språk också. (…) Vi Afghaner pratar mycket slang och Iranier pratar som i bok. Och just 

nu också, det är svårt för mig. Jag måste tolka; den här orden betyder så, den betyder så. (Ip 5) 

 

De är alltså överrens om att det är språket och inte nationalitet, kultur, etnicitet eller 

religion som är avgörande för vilka de blivit vänner med. Ingen av ungdomarna har 

speciellt många svenska vänner, de uppger mellan 0-7 svenska vänner. Men de flesta 

uppger att de gärna skulle vilja ha fler, för att det underlättar lärandet av svenska språket.       

När det gäller antalet vänner i allmänhet uppger två att de har många vänner, medan två 

uppger att de inte har så många, bara några. I samtalet upplever jag att det skiljer sig stort i 

ungdomarnas berättelser mellan hur de upplever kontakten med vänner. En av dem som 

inte har så många vänner uppger att hen inte behöver vänner och att hen lärt sig att ta hand 

om sig själv och förlita sig på att Gud vet vad som är bäst.  

    De ensamkommande barnen uppger att de har ett stort kontaktnät de kan vända sig till 

ifall de har frågor eller behöver hjälp. De uppger namn på personer som arbetar på 

socialtjänsten och i kommunen, personal på boendet, lärare, särskilda kontaktpersoner och 

gode män. I Mindre kommun nämns dock inte boendepersonalen förrän jag frågar om det, 
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då svarar ungdomarna att de kunde fråga om hjälp, men att de inte upplevde att de fick den 

hjälp de efterfrågat. En av dem tillägger dock att det skett stora ändringar på boendet sedan 

hen bodde där och att det nu fungerar bättre. De ensamkommande barnen i Större kommun 

berättar däremot att personalen på boendet ofta kunde hjälpa till och att det även fanns 

personer från en frivilligorganisation som kom till boendet två dagar i veckan och hjälpte 

till med läxorna.  

    Två av ungdomarna berättar att de upplevde det väldigt svårt att kunna förändra och 

påverka sin situation. Det gällde bland annat att påverka situationen på HVB-hemmet och 

att få flytta till en annan bostad. De hade länge drivit frågorna pratat med olika personer, på 

boendet och i kommunen. En av ungdomarna berättade följande:  

 

 Ja, vi hade mycket problem först med dem. Men sen vi träffade XX (…) som är chef i kommunen och vi 

träffade många gång (…) vi träffade många gånger kommunchef och alla god man träffade varandra. (Ip 1) 

 

Ungdomen menar att de hade haft flera möten och jobbat väldigt hårt för förändring. Det 

var flera ungdomar inblandade och tillslut fick de igenom en förändring. Ungdomen är 

dock noga med att förtydliga att det inte var lätt. I det andra fallet menar ungdomen att hen 

försökte tills hen fyllde 18 år och då löste sig problemet automatiskt, då ungdomen flyttade 

till en egen lägenhet.  

    De ensamkommande barnen hade nästan ingen kunskap om Sverige när de kom hit. 

Några hade hört talas om Sverige på vägen genom Europa, en hade inte alls hört talas om 

landet förrän hen kom hit, en ungdom hade läst om Sverige i skolan och att det fanns 

svenska soldater i hens hemstad och därför visste lite om landet. Ingen av dem hade aktivt 

valt att få komma just till Sverige, utan hamnat här för att smugglare tagit dem hit. När de 

väl kommit till boendet fick de mycket information av personal och andra ungdomar på 

boendet. Särskilt de ungdomar som bor i Större kommun uppger att de fått väldigt mycket 

relevant information på boendet. Samtliga åtta uppgav dock att de fått mest information om 

Sverige, samhället, kulturen, lagar och regler genom undervisningen i skolan. De upplever 

att de nu fått mycket bra information om samhället de lever i och tycker varken att det 

borde vara mer eller mindre.   

5.1.2 Barn i familj 

Ungdomarna som kommit tillsammans med sin familj till Sverige anser att vännerna är 

mycket viktiga. Tre av dem uppger spontant vännerna som de som de först vänder sig till 
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om de behöver någon att prata med, medan en uppger familjen som de hen har störst 

förtroende för, samtliga ungdomar nämnde dock sin familj under intervjun. En av 

ungdomarna argumenterar tydligt för varför vännerna är viktigare än familjen:  

 

Kompisar förstår mig bättre. Om du vill prata med din mamma så kommer hon börja; varför bråkar du, ge 

mig en anledning, vi har kommit till Sverige, allting fred, allting säkert. Varför ska du bråka, ge mig 

anledning! Men jag har ingen anledning *skrattar* (…) Allting är samma sak. Det är bara kompisar som 

förstår mig (Ip 4).  

 

Ungdomen menar här att det är svårt att förklara för en mamma varför man är arg, ledsen 

och bråkar, mamman kan uppleva det som otacksamt när de flytt och kommit till ett bra 

land, med alla möjligheter. Ungdomen kan inte själv förklara varför, hen vet att det är bra 

och tryggt i Sverige, men det finns mycket annat som är jobbigt i livet och det är då lättare 

att prata om med vänner.      

    Även barnen som kommit med sina familjer menar att vännernas ursprung saknar 

betydelse. De menar att det inte är kultur och etnicitet som är viktigt. Däremot lyfter även 

de språkets vikt då det är svårt att lära känna någon som inte talar samma språk. Två av 

ungdomarna som kommit i familj uppger att de har svenska vänner, en av ungdomarna 

berättar om mobbning och bråk mellan svenskar och invandrare på gymnasieskolan. Hen 

uppger att hen gärna skulle velat ha svenska vänner, men att det nu känns ganska omöjligt 

på grund av alla bråk, det blev en dålig start från början och hen tror att det är svårt att 

ändra på i efterhand.  

    Det är stor variation i hur många vänner ungdomarna upplever sig ha. En av de som 

uppger sig ha få vänner menar att hen bara har två vänner som hen umgås med utanför 

skolan, som hen litar på. En av ungdomarna som uppger sig ha många vänner sticker dock 

ut särskilt mycket och vittnar om en stor bekantskapskrets, både bland svenskar och 

invandrare, jämnåriga och vuxna. Skillnaden mellan den här ungdomen och övriga är att 

hen går i en vanlig gymnasieklass tillsammans med svenska elever och dessutom har ett 

jobb med många kollegor. Den här ungdomens berättelse skiljer sig på många punkter från 

de andras. Det är inte bara mängden vänner och framförallt svenska vänner som utskiljer 

sig, utan även kontaktnätet i stort. Ungdomen befinner sig i mycket fler 

gruppkonstellationer än någon av de andra ungdomarna. Dels går ungdomen i en vanlig 

gymnasieklass parallellt med introduktionsklassen för invandrare och har ett arbete, 

dessutom har ungdomen ett kontaktnät kring sitt boende, både i familjen och i grannar som 
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umgås frekvent och där ungdomen uppger att de fått mycket hjälp, men även kunnat 

gengälda hjälpen. Ungdomen vittnar tydligt om hur bra hen trivs med att bo i Sverige och 

hur tacksam hen är över att ha fått det så bra. 

    De ungdomar som kommit med sina familjer har ett mycket mindre kontaktnät att vända 

sig till än de ensamkommande ungdomarna, med undantag för den ungdom som går i 

vanlig gymnasieklass och även uppger kollegor och grannar i sitt kontaktnät. Två av 

ungdomarna som kommit i familj uppger enbart sin lärare som den person de kan vända 

sig till och den tredje berättar att det finns en lots, som hen har pratat med ett par gånger, 

men att det annars mest är mamma som har kontakt med socialtjänsten, kommunen osv.  

 

Det finns en lärare som kommer från Iran, han berättar till mig. (…) Lärare kan hjälpa mig. (…) Jag har bra 

lärare. De har tid och lyssnar. De är snäll (…) Mamma går på kommunen, inte jag, jag är bara 18. (Ip 3) 

 

Ungdomen har här svarat på frågan om vem hen kan vända sig till för praktisk hjälp, eller 

har frågor som rör det svenska samhället och den enda person ungdomen upplever kan 

hjälpa till med detta är lärarna på skolan, vilka hen får mycket hjälp av. Ungdomen svarar 

också att det är mamma som sköter all kontakt med samhället i övrigt och ungdomen har 

ingen person hen upplever sig kunna kontakta på socialtjänsten eller kommunen i övrigt. 

När det gäller att få hjälp med läxorna uppger samtliga ungdomar som kommit med sin 

familj att den enda möjligheten till läxhjälp är att be lärarna i skolan. 

     Även en av ungdomarna som kommit i familj vittnar om hur svårt det är att förändra 

och påverka sin situation. Ungdomen hade försökt få byta skola då hen upplevde att det var 

stökigt och bråkigt i den skola hen gick i och att detta påverkade skolgången. Ungdomen 

berättar om hur tjänstemän i kommunen och på skolan hänvisat till varandra tills 

ungdomen lessnade och gav upp: 

 

Alla de dära passar varandra. (…) jag gick till social, jag sa till dem att jag vill flytta skola, de sa prata med 

skola (…) Kom till skolan de sa om social vill att du ska flytta då kan vi flytta dig direkt (...) Så det blev 

samma sak typ två, tre, fyra gånger. Jag sa skitsamma, jag vill inte flytta. Jag stannar här istället. Det blir 

för mycket (Ip 4). 

 

Ungdomen valde i det här fallet att ge upp istället, då hen upplevde att ingen lyssnade.  

     När det gällde information till ungdomarna så hade de som kommit som kvotflyktingar, 

i familj fått viss information om Sverige redan innan de lämnade sitt ursprungsland. Ingen 
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av dem, hade aktivt valt att få komma just till Sverige, men en av ungdomarna berättade att 

de fått önska länder till FN innan de blev placerade och Sverige var ett av tre länder de 

önskat att få komma till. Ungdomarna berättar att de var på möte med kommunen sin första 

dag i Sverige, hela familjen deltog vid dessa möten och det fanns tolk på plats, så att alla 

skulle förstå. Ingen av dem kan berätta vad som sades vid första mötet och ett par av dem 

uppger att de inte minns något av den informationen. En av ungdomarna skratta och svarar: 

 

Nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag var glad, det kommer jag ihåg! *skrattar* Menar, jag var fett glad! 

Innan jag skulle komma till Sverige, till Europa, jag tänkte kanske det skulle vara konstigt för mig, till 

exempel när kvinnor de har ingen slöja på sig. Och sen när jag kom första, när vi bytte flygplanet i Tyskland, 

det var inget konstigt! Det känns ingenting, det var vanligt. Men när jag kom till XX (min anm. Mindre 

kommun) jag tänkte; bara massa växter! Allt var annorlunda, inte som jag tänkte! (Ip 4)  

 

Ungdomen berättar här om hur annorlunda det var jämfört med hur hen föreställt sig att det 

skulle vara att komma till ett nytt land, de saker hen hade trott skulle vara konstiga kändes 

inte så annorlunda, medan helt andra saker som ungdomen inte alls varit förberedd på var 

det som hen uppfattade som riktigt konstigt och nytt. Detta påverkade hur hen upplevde det 

första mötet på kommunen och ungdomen menar att hen därför inte riktigt kunde ta in all 

information som gavs vid detta tillfälle. Även ungdomarna som kommit i familj uppgav 

undervisningen i skolan som den plats där de fått mest information om Sverige. Det är 

endast en av dem som hade velat få mer information initialt, övriga menar att det är 

tillräckligt mycket att ta in de första dagarna och att de ändå inte minns allt som sades då. 

Det var bättre att få det skriftligt, på sitt eget språk, eller vid senare tillfällen, mer utspritt, 

menar de.  

 

5.2 Analys 

Att ha personer i sin omgivning att känna sig trygg med är en av många motståndsresurser 

som påverkar hur vi klarar att hantera vardagen och göra den mer hanterbar (Antonovsky, 

1987). I svaren från både de ensamkommande barnen och barnen i familj kan vi se att 

vännerna är de personer som raknas högst, men även familjen nämns som viktig. Även i 

Warwin, Neville och Smiths (2006) studie av invandrarungdomar i byn Huddersfield i 

Storbritannien lyfts vikten av att ha vänner. Där uppger ungdomarna vänner och familj som 

två av de fyra viktigaste faktorerna för att skapa trygghet och glädje (Warwin, Neville & 
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Smith, 2006).  

    Det är framförallt två av de ensamkommande barnen som lyfter familjens roll, medan de 

barn som kommit i familj tenderar att se vännerna som viktigare. Detta kan förklaras med 

att den grupptillhörighet som alltid funnits och inte ifrågasatts lätt tas förgivet och inte 

reflekteras över så länge den fungerar väl, det är först när gruppen splittras, ändras eller 

försvinner som man märker betydelsen av den (Lalander, 2007). Vilket i så fall skulle 

innebära att de ensamkommande barnen inte har ett större behov av närhet till familjen, 

utan att barnen som bor med sina familjer tar detta förgivet och därför inte reflekterar över 

dess betydelse. 

   Att vännerna spelar en så viktig roll i barnens liv är intressant, då vännerna på så sätt kan 

ses som en stor motståndsresurs för barnen, vilket hjälper dem att uppnå hanterbarhet i 

tillvaron. Enligt Iwarsson (2007) handlar hanterbarhet om att känna att man har resurser att 

använda sig av när det är jobbigt. Eftersom barnen anser vännerna så pass viktiga skulle 

alltså vännerna och familjen kunna ses som två faktorer som stödjer hanterbarheten för 

barnen. I och med detta har de barn som kommit i familj en stor resurs i att ha sin familj 

nära, när det gäller hanterbarheten. Familjen står ofta för en stor trygghet för barnen under 

uppväxten. Men enligt Antonovsky (1987) spelar vännerna en allt större betydelse, ju äldre 

barnet blir.  

    Att ungdomarna då anser sig ha väldigt olika många vänner är därför anmärkningsvärt. 

De barn som har många vänner har på så sätt bättre förutsättning att nå hanterbarhet. När 

det gäller antalet vänner finns det inget direkt samband mellan ifall barnet kommit ensamt 

eller med sin familj utan antalet vänner eller upplevelsen av ensamhet skiljer sig stort 

mellan intervjupersonerna, och är väldigt dikotom, antingen har barnet många vänner, eller 

mycket få. Det är ingen som uppger sig ha ganska många vänner. Varför antalet vänner 

skiljer sig stort mellan ungdomarna, trots att de varit i Sverige ungefär lika länge och har 

ungefär samma yttre förutsättningar skulle kunna förklaras i att det är lättare att hitta nya 

vänner genom de vänner man redan har och att man genom de grupper man redan ingår i 

har lättare att få tillgång till fler grupper. Det finns även en tendens som lyfts fram av 

Antonovsky (1987), att personer som redan har lågt KASAM tyr sig till erfarenheter som 

inte stärker deras KASAM. Det är till exempel lättare för en person med dålig självkänsla 

att söka ett arbete utan större utmaningar, för att inte riskera att misslyckas. Detta leder 

dock inte till en ökad självkänsla, vilket ett mer utmanande arbete hade kunnat göra. På 

liknande sätt skulle det kunna innebära att en person som känner sig ensam och 
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marginaliserad inte tar kontakt med nya personer och söker sig till nya grupperingar, då 

hen i och med detta riskerar att utsätta sig för att bli nekad eller negligerad. Och att 

personen istället väljer att hålla sig till den lilla bekantskapskrets som inte innebär onödigt 

risktagande, men inte heller större utvecklingspotential. Varför vissa av ungdomarna kan 

ha fastnat i en tillvaro med få vänner, medan andra uppger att de har vänner i överflöd. 

   Samtliga ungdomar jag pratat med menar att det inte spelar någon roll ifall vännerna 

kommer från samma land eller har samma bakgrund eller kultur som de själva. Däremot 

menar de att språket är viktigt. De menar att det därför ofta blir så att de umgås med vänner 

från samma land. Ingen av ungdomarna har speciellt många svenska vänner, men de flesta 

uppger att de gärna skulle vilja ha det, för att det underlättar lärandet av svenska språket. 

Även i Rita Erikssons (2010) artikel lyfts vikten av språket. Ungdomarna i hennes 

undersökning uppvisar samma uppfattning som de ungdomar jag har pratat med; det är 

språket som sätter gränserna. 

    Den ungdom som särskilt utmärkt sig genom att vittna om en större bekantskapskrets, 

tack vare att hen kommit in i samhället i flera olika sammanhang är intressant att se 

närmare på separat. Här kan vi tydligt se hur gruppen påverkar individens KASAM. 

Genom att ingå i de stora majoritetsgrupper i samhället som har ett högre KASAM 

påverkas individens KASAM positivt. Detta innebär att ungdomen genom att vara delaktig 

i ett flertal olika sammanhang ökar sin egen självkänsla och därmed får fler och starkare 

motståndsfaktorer. Det är inte bara det faktum att ingå i olika gruppkonstellationer som har 

betydelse för individen. Som Antonovsky (1987) påpekar anpassas ofta personens 

KASAM efter gruppens KASAM, vilket i så fall skulle innebära att gruppens kvalitet är av 

stor betydelse för personen. Att vara delaktig enbart i en gruppkonstellation som är i 

minoritet och vars gruppmedlemmar generellt har färre motståndsresurser kan alltså leda 

till att individens KASAM istället minskar. De grupper den aktuella ungdomen ingår i är 

dels tillhörande majoritetsgruppen i samhället; en arbetsplats och en vanlig gymnasieklass 

är båda respekterade starka grupper i samhället. Dessutom tillhör ungdomen en trygg 

familjegrupp, en minoritetsgrupp med stark identitet i introduktionsklassen och en grupp 

där ungdomen själv har en betydande roll, i att kunna hjälpa grannarna och inte bara ingå 

som den hjälpbehövande. Den här kombinationen av grupper ger ungdomen en större 

känsla av meningsfullhet och hanterbarhet, vilket ökar ungdomens känsla av sammanhang.  

    Det faktum att kunna gengälda den hjälp man får verkar vara av stor betydelse för flera 

av ungdomarna. Dels visar ovannämnda ungdom hur viktigt det är för hen att kunna 
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gengälda den hjälp hen upplever sig ha fått av samhället, grannar med flera. Dessutom var 

det tre av ungdomarna som tydligt påpekade vikten av att deras vänner även ser dem som 

en god vän, att det är ömsesidigt. Och flera av dem belyste vikten av att få ett jobb och att 

slippa gå på bidrag.  

 

(…) och det är samma för honom, han litar också på mig (Ip 4).  

 

Det känns jättebra att man jobbar. Och det är första jobbet som jag gör här. (…) Jag vill inte tjäna pengar 

alltid från socialen. Jag tycker om att tjäna pengar själv (Ip 1) 

 

De pratar alla om samma sak, fast i olika sammanhang och med olika ordval. En av dem 

förklarar också för mig att det är viktigt i deras land, det finns ett ordspråk som går ut på att 

man ska hjälpa varandra, en vänskap är alltid ömsesidig och det känns inte bra att bara få, 

det är lika viktigt att kunna ge tillbaka. Det här ordspråket, som inte återgavs ordagrant, 

utan blev förklarat för mig av en ungdom som ville få mig att förstå sina tankar och 

känslor, visar på nästa viktiga bit inom KASAM; meningsfullhet, att känna sig viktig och 

hitta en mening i tillvaron. De här kommentarerna vittnar om hur viktigt det är för 

ungdomarna att få känna sig behövda och ger exempel på vad som skapar mening i deras 

liv.  

    I intervjuerna framkommer att de ensamkommande barnen har ett större kontaktnät 

bland professionella och andra vuxna än de barn som kommit med sina familjer. Det här 

påverkar framförallt begripligheten för barnen. Att förstå det som händer runt omkring en 

är enligt Iwarsson (2007) något som barn behöver få hjälp med av oss vuxna. Han nämner 

bland annat lärarens betydelse för att skapa begriplighet i skolan och föräldrarnas betydelse 

för att skapa en begriplighet i familjekonstellationen. De ungdomar som kommit med sina 

familjer har ett mycket mindre kontaktnät att vända sig till än de ensamkommande 

ungdomarna, med undantag för den ungdom som går i vanlig gymnasieklass och även 

nämner kontakt med kollegor och grannar. Detta gäller all kontakt med tjänstemän inom 

kommun och socialtjänst, men även andra resurser som God man, kontaktperson och 

frivilliga läxhjälpare. Detta kan ses som brister i motståndsresurserna för att skapa 

begriplighet i tillvaron i det nya samhället, för de barn som kommit i familj, jämfört med 

de ensamkommande barnen. 

   Att ha ett stort kontaktnät bland tjänstemän i kommunen, personal på boendet och i 

skolan ger en större tillhörighet till den grupp som utgör det kommunala samhället, vilket 
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kan leda till en känsla av samhörighet och inkludering. Detta skulle i sin tur kunna verka 

som en motståndsresurs även för att skapa meningsfullhet. 

    Flera av ungdomarna berättar om en känsla av att inte kunna påverka sin tillvaro; att inte 

få respons för sina åsikter och att de inte blir tagna på allvar. Då ungdomarna upplever att 

det tar lång tid och att de slussas runt till olika personer påverkas ungdomens KASAM 

negativt, de riskerar att känna sig som offer under samhället och känner inte att de själva 

har möjlighet att påverka sina liv, vilket i sin tur är en motivationsfaktor (Antonovsky, 

1987). Det finns alltså en stark korrelation mellan två av KASAMs huvudbegrepp i den här 

frågan. Att kunna påverka sin egen situation leder dels direkt till större känsla av 

hanterbarhet, men även indirekt till större motivation och därmed meningsfullhet. Gassne 

(2008) lyfter även det faktum att det inom socialt arbete är av stor vikt att arbeta 

motiverande och peppande för att individen ska klara av att själv hitta meningen med att 

söka lösningar och skapa sin egen tillvaro. En av ungdomarna förklarade känslan av att 

vara offer i sin egen verklighet på följande sätt:  

 

Nu, vi har allt! Skola, mat, allt. Hemma- TV, dator, allt. Alla vi har. Men vi känns att vi har ingenting. (…) vi 

tänker att vi är på en fängelse, som alltid är öppen.” (Ip 1)  

 

Med vi syftar ungdomen på de ensamkommande flyktingbarn som bor i kommunen. 

Ungdomen menar att det inte spelar någon roll att de har alla de materiella saker och att de 

är fria att gå vart de vill. De känner sig ändå instängda eftersom de inte kan påverka sin 

verklighet.  

    Det är dock viss skillnad mellan hur de ensamkommande barnen har lyckats i sina 

ärenden, jämfört med barnen i familj. De ensamkommande fortsatte och drev frågorna 

vidare, trots motstånd, medan barnet som bodde med sin familj valde att ge upp istället, då 

han upplevde att ingen lyssnade. En förklaring till detta skulle kunna vara de 

ensamkommande barnens nätverk av kontakter till professionella personer i kommunen. 

Barnen har redan tillgång till dessa grupper, vilket ger dem en viss förståelse för hur de 

fungerar och vart de kan vända sig. Även i detta fall blir tillhörigheten till 

majoritetsgruppen i samhället en motståndsresurs, som barnen kan använda sig av för att 

hantera situationen. 

    När det gällde information till ungdomarna hade de som kommit som kvotflyktingar, i 

familj fått viss information om Sverige innan de lämnade sitt ursprungsland. De 
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ensamkommande ungdomarna hade antingen hört talas om Sverige på vägen genom 

Europa, eller inte alls hört talas om landet förrän de kom hit, utom en ungdom. Ingen av 

dem, varken ensamkommande eller de som kom i familj hade dock aktivt valt att få 

komma just till Sverige. 

     Den information de fått när de väl var på plats i kommunen skiljer sig åt. De 

ensamkommande har fått mycket information av personal och andra ungdomar på boendet. 

Särskilt de ungdomar som bor i Större kommun uppger att de fått väldigt mycket relevant 

information på boendet. De ungdomar som kom med sin familj berättar om ett initialt möte 

med kommunen där de fick information. Samtliga åtta ungdomar uppgav sedan 

undervisningen i skolan som den plats där de fått mest information om Sverige, samhället, 

kulturen, lagar och regler.  Det är endast en av dem som hade velat få mer information 

initialt, övriga menar att det är tillräckligt mycket att ta in de första dagarna och att de ändå 

inte minns allt som sades då. Enligt studier som gjorts av korrelationen mellan 

informationsintag och KASAM visar det sig att personer med lägre KASAM har svårare 

att ta in information och behöver mer motivering för att ta till sig positiva fakta och att 

kunna aktivt arbeta för att påverka sin situation (Gassne, 2008). Vilket innebär att den 

information som ges till nyanlända flyktingbarn kan antas behövas upprepas vid ett flertal 

tillfällen och även ingå i motiverande positiva samtal för att kunna ge effekt på de 

nyanlända barnen. Särskilt på de barn som har extra lågt KASAM vid ankomsten. 

   En annan sak som beskrivs är svårigheten att trots information och föruppfattning av hur 

det ska vara att komma till ett nytt land så blir det inte alls som man tänkt sig. Framförallt 

är det ett av de barn som kommit i familj som fördjupar sig i detta under intervjun, att inget 

blev som hen föreställt sig, inte på något sätt. Ungdomen menar att de gav information och 

fakta, men hen hade helt andra referenser som gjorde att det ändå inte blev som hen tänkt 

sig. När ungdomen tänker tillbaka på informationen så var den helt korrekt, till exempel 

hade de berättat att de skulle komma till en liten by, men eftersom personen var uppvuxen i 

en by så relaterade hen till den. Ungdomens uppväxtby var ca 4 gånger större än 

Östersund. Detta visar på svårigheterna att ge en korrekt information och stärker 

antagandet att det är bra med stöd och information under en längre period. Barnen måste få 

tid på sig att förstå och bearbeta känslor och intryck och nya frågor framkommer under tid. 

Att därför ha information koncentrerad till början av vistelsen i Sverige bidrar inte 

långsiktigt till skapande av begriplighet för barnen, utan det är, enligt ungdomarna den 
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långsiktiga undervisningen i skolan som gett mest resultat. 

     

5.3  Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi då se att det finns viss skillnad mellan hur ensamkommande 

barn och barn i familj upplever mottagandet, men även många likheter.  

 

   När det gällde nära relationer uppgav nästan alla en vän som närmaste person, detta 

oberoende av ifall de kommit som ensamkommande eller i familj. Däremot var det fler av 

de ensamkommande som uttryckte familjens vikt. Hur många vänner de hade skiljer stort 

mellan ungdomarna, men det finns inget samband mellan ifall de är ensamkommande eller 

ej, utan det är snarare ganska jämnt spridet mellan de två kategorierna. Svaren är dock 

väldigt dikotoma, de uppger antingen att de har få vänner eller väldigt många. Samtliga 

ungdomar är däremot eniga om att vännernas ursprung saknar betydelse, medan ett 

gemensamt språk har större betydelse. 

  En annan viktig faktor som medför stor skillnad för upplevelsen av tillvaron i den nya 

kommunen är att komma in i majoritetssamhället som t.ex. i en vanlig skolklass, på en 

arbetsplats eller liknande. Detta verkar mycket positivt för självkänslan och för känslan av 

sammanhang. Ungdomarna lyfter även vikten av att känna sig betydelsefull. Att inte bara 

ta emot hjälp, utan att även ge något tillbaka. Detta stärker självförtroendet och ger en 

tydligare tillhörighet till samhället och skapar meningsfullhet.  

    Kontaktnätet bland professionella personer visar däremot en avsevärd skillnad mellan de 

två kategorierna av barn. De ensamkommande har ett betydligt större kontaktnät, vilket 

kan leda till bland annat minskad isolering och utanförskap, bidra till en väg in i samhället 

och att inte riskera att bli en isolerad grupp inom den egna familjen.  

      Alla ungdomarna upplevde sig ha svårt att påverka sin tillvaro och att få sin röst hörd. 

Hur de hanterade detta skiljer sig dock åt, då de ensamkommande barnen fortsatt att driva 

sin fråga tills de fått gehör och förändring skedde, medan barnen i familj istället valde att 

ge upp och nöja sig som det var när hen inte fick gehör för sin sak. 

   Vad gällde information lyftes vikten av att ha kontinuerlig information, under en längre 

tid, då det var väldigt svårt att tillgodogöra sig informationen i början. 

     

Vi kan också konstatera att grupptillhörigheten har stor betydelse för en persons KASAM. 

Dels kan gruppen ses som en motståndsresurs som hjälper personen att uppnå begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet. Och dels kan gruppens KASAM påverka personens 

KASAM, då individen ofta identifierar sig med gruppen och därmed söker sig mot samma 

KASAM som övriga gruppmedlemmar. Det är därför positivt för ungdomarna att få 

tillgång till exempelvis en majoritetsgrupp i samhället, då denna ofta har ett högre 

KASAM.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka invandrarbarns upplevelser av mottagandet i 

Jämtlands län och att undersöka likheter och skillnader i upplevelsen beroende på om 

barnet kommit ensam eller i familj. Resultatet analyserades utifrån teorin om KASAM och 

dess motståndsresurser och teorier om gruppen betydelse. Samtliga ungdomar gav en 

framförallt positiv bild av mottagandet i den nya kommunen, de förtydligade de positiva 

sakerna och var noga med att betyga sin tacksamhet gentemot samhället. Det fanns dock 

vissa faktorer som flera av dem utpekade som bristfälliga, t.ex. var det många som 

upplevde en känsla av ensamhet, svårigheter att påverka sin situation och hade svårt att få 

en betydelsefull roll i de grupper de tillhörde. Vilket kan förklaras av att flera av 

ungdomarnas tillgång till motståndsresurser i flera avseenden var relativt lågt. Studien 

stämmer därmed till viss del överrens med Eriksson (2010), Lidén och Rusten (2007) och 

Jones (2001) studier vilka belyser att barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd, 

enligt barnkonventionens 12 artikel ofta är bristfällig inom arbete med flyktingbarn.  

     Skillnaden mellan de ensamkommande barnens svar och svaren från barn som kommit 

med sin familj syns framförallt på tre punkter: De ensamkommande barnens förmåga att 

försöka påverka sin egen situation, trots upplevelsen av att samhället arbetar emot dem, de 

ensamkommande barnens större kontaktnät till samhället och de olika sätt de fått 

information till sig. I övrigt kan vi se tecken på många likheter mellan de två kategoriernas 

uppfattning och att andra faktorer har betydelse för upplevelsen av att komma till den nya 

kommunen. På grund av att det finns väldigt få studier som gjort liknande jämförelser kan 

inte paralleller dras till andra resultat inom området. Detta stödjs av Lidén och Rustens 

(2007) artikel, där de uppmärksammar bristen på forskning gällandes barn i familj. De 

uppmärksammar att forskningen kring de ensamkommande barnen är mycket mer utbredd 

och att barnens egna upplevelser ofta saknas inom forskningen, något som även jag 

reagerade på vid min sammanställning av tidigare forskning.  

     

Studien bekräftar skillnader mellan barnens upplevelser, vilket kan antas komma av olika 

stödinsatser för de olika grupperna, detta är dock inte vidare utforskat i denna 

undersökning, men skulle kunna vara en intressant aspekt att ha med i framtida studier.  

Det hade kunnat ge studien ytterligare en dimension och verka förklarande till varför 

ungdomarnas upplevelser skiljer sig åt. Undersökningen hade dock i det fallet behövt vara 

mer omfattande och fokus hade behövt ligga på kommunernas mottagandeplaner och på 
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det reella mottagande av flyktingbarn. 

    Studiens starka sidor är att ungdomarna fått möjlighet att ge sina egna berättelser och att 

det är ungdomarnas egna åsikter som lyfts fram. Samt att urvalet är relativt stort 

procentuellt sett gentemot målgruppen och att denna inte är en homogen grupp, utan att 

urvalsgruppen representerar differenser i bl.a. i kön, ålder och ursprungsland.  

    För framtida studier skulle det vara intressant att noggrannare se över kommunernas 

rutiner vid mottagandet, för att kunna koppla detta till ungdomarnas upplevelser. Det vore 

även intressant att undersöka ungdomarnas upplevelser, utan jämförelse mellan dessa två 

kategorier, för att nå ett samlat resultat av alla barns upplevelser, både de som kommit 

ensamma, som kvotflyktingar och även som asylsökande barn i familj, en grupp som inte 

kommit fram i den här undersökningen 

    Då detta är ett relativt outforskat område är det viktigt att öka kunskapen och belysa 

vikten av att alla barn blir hörda och får tillfälle att synas, såväl inom mottagandet i 

kommunerna och i asylprocessen som inom forskningen kring nyanlända barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag skulle vilja avsluta med ett citat ur en av mina intervjuer som jag tycker är väldigt 

talande och som vittnar om hur det kan kännas att komma till ett nytt land, om 

hopplösheten och svårigheterna, men också om hoppet om en bra framtid: 

 

Det var jättesvårt, när jag varit först här i tre-fyra månader, ibland jag gråter lite. Nu det 

är svårt, men jag gråter inte. Det känns bra. Kanske, efter många år allt blir bra! (Ip 1) 
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Bilaga 1 -Intervjuguide 

 

Kan du berätta hur det var första gången du kom till XXX? 

(vad hände? Vem träffade du? Vad fick du göra? Vad fick du veta? Hur såg det ut? Hur 

kändes det? Vad tänkte du då? Förstod du vad de sa/vad som hände?) 

 

Bakgrunds frågor 

Hur länge har du bott i Sverige? 

När kom du till Sverige? 

Hur gammal var du då? 

Kom du till Sverige ensam/i familj/med vänner? 

Kände du någon i Sverige innan du kom hit? 

Från vilket land kommer du? 

Valde du att åka just till Sverige? (varför?) 

Vad visste du om Sverige innan du kom hit? 

 

Mottagande i kommunen 

Fick du information om Sverige när du kom hit? (kändes det bra? Var det lagom? Fick du 

veta det du behövde? Hade du velat veta mer? Förklarade de så att du förstod?) 

 

Personlig kontakt 

Vill du berätta om någon person som är extra viktig för dig? (I Sverige) (Vem, Varför, På 

vilket sätt) 

Vem pratar du med om du undrar över saker i samhället, har du någon du kan prata med 

och ställa frågor till? (tex att fylla i blanketter, förklara samhällsuppbyggnad/strukturer, 

frågor kring religion, tradition, seder, varför vi gör si och så?) Finns det någon som kan 

hjälpa dig med praktiska saker? Är det viktigt för dig? 

Har du någon vuxen person i din närhet som du har förtroende för? (Vem? Hur känns det?) 

Har du vänner här? (är det några svenska vänner? Är det svårt/lätt att få vänner? När var 

hur?) 

Vad gör du på fritiden? (idrott, förening, intressen, skulle du vilja ha?) 

 

Boende 
Hur bor du? Trivs du? Känner du dig trygg i ditt hem? 

Hur många gånger har du flyttat sen du kom till Sverige? (Hur känns det? För mycket, för 

lite? Vill du flytta igen?) 

 

Frågor skola 
Trivs du i skolan? 

Har du en bra lärare? (Hur var mottagandet i skolan? Har din lärare tid? Har din lärare 

kunskap?) 

Hur många är ni i din klass? Går det svenska elever i din klass? 

Har du bra kontakt med de svenska eleverna i skolan? 

Har du mycket läxor/hemuppgifter? (Kan du få hjälp med läxorna? Förstår du läxorna?) 

 

Avslutning 
Är det något mer du vill berätta för mig om vad du tycker om Sverige, är det något du 

tycker att jag glömt att fråga om något viktigt du vill dela med dig av? 


