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Sammanfattning 
 
Det primära syftet med denna studie var att studera hur en grupp ensamkommande unga 
vuxna upplever tiden efter flytten ifrån PUT-boendet. Studien har även för avsikt att 
undersöka hur informanterna upplever tiden på PUT-boendet som förberedande inför det 
relativt självständiga livet utanför boendet. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats 
med tematiskt öppna intervjuer. Fyra enskilda intervjuer har genomförts med unga vuxna 
killar som tidigare kommit till Sverige som ensamkommande barn. Det empiriska materialet 
har analyserats utifrån Aron Antonovskys teori om individens känsla av sammanhang, Erving 
Goffmans stigmatiseringsteori samt George Simmels teori om främlingen. Resultatet visade 
att de ensamkommande unga vuxna på olika sätt upplever att dem förberetts inför det relativt 
självständiga livet efter flytten från boendet. Vidare visar resultatet att de ensamkommande 
unga vuxna upplever ett utanförskap i relation till majoritetsbefolkningen och svensk-
eritreanerna i Sverige. Det dubbla utanförskapet kan förklaras av deras ställning som både 
invandrare och ensamkommande i det svenska samhället.  
 
Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande barn och ungdomar, 
ensamkommande unga vuxna, känsla av sammanhang (KASAM), stigma, främling 

 
Abstract 
 
The primary aim of this study was to examine how a group of Eritrean unaccompanied young 
adults experienced their time after the move from a PUT-accommodation. The study also 
intends to explore how the young adults experienced their time on PUT-accommodations 
preparing for the relatively independent life outside the accommodation. The study is based 
on a qualitative approach with thematically open interviews. Four individual interviews were 
conducted with young adult males who had arrived to Sweden as unaccompanied children. 
The empirical data has been analyzed from Aron Antonovsky’s theory of individual’s sense of 
coherence, Erving Goffman stigma theory as well as George Simmel’s theory of the stranger. 
The results showed that the unaccompanied young adults in different ways experience that 
they were prepared for the relatively independent life after the move from the 
accommodation. The results also showed that the unaccompanied young adults feel excluded 
in relation to the majority population and swedish-eritreans in Sweden. The twofold alienation 
can be explained by their status as both migrants and unaccompanied in Swedish society. 
 
Keywords: Unaccompanied refugee children, unaccompanied children, asylum- seeking 
children/young adults, sense of coherence (SOC), stigma, stranger 
 
 
 
 
 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Antalet människor på flykt har stadigt ökat de senaste åren. En stor andel av de 
ensamkommande barnen som kommit till Sverige har beviljats uppehållstillstånd och fortsatt 
sina liv i mottagarlandet. Därmed ville jag i studien undersöka hur ensamkommande unga 
vuxna upplever tiden efter flytten ifrån PUT-boendet. Jag ville dessutom undersöka hur de 
ensamkommande unga vuxna upplevde tiden på PUT-boendet som förberedande inför det 
jämförelsevis självständiga livet utanför boendet. Diskursen om den uppmärksammande 
målgruppen har gått få människor oberörda. Till följd av mina erfarenheter som 
behandlingsassistent på ett boende för ensamkommande barn och ungdomar som beviljats 
uppehållstillstånd väcktes intresset för studien. Jag har med hjälp av fyra eritreanska unga 
vuxnas berättelser försökt att vidga förståelsen av deras upplevelser.  Resultatet som jag kom 
fram till genom analysen visade att de ensamkommande unga vuxna upplever att dem 
förberetts på boendet inför flytten till eget boende. Samtliga individer upplever dock ett 
dubbelt utanförskap som invandrare och ensamkommande unga vuxna i det svenska 
samhället.  
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1. Inledning 
 

Runt om i världen befinner sig 60 miljoner människor på flykt, en situation som inte skådats 

sedan andra världskriget. Närmare 50 % av alla världens flyktingar var under 18 år 2014 

(Migrationsinfo, 2015). En stor andel av flyktingarna söker sig till Europa där Sverige är ett 

av de europeiska länderna med förhållandevis lång erfarenhet av att vara ett stort 

mottagarland. Varje år kommer ett stort antal personer under 18 år och som vid ankomsten till 

Sverige är skild från båda sina föräldrar eller annan motsvarande vuxen. Dessa individer får 

benämningen ensamkommande flyktingbarn (Fälldin & Strand, 2010:13). 

 

Enligt migrationsverkets kartläggning har de ensamkommande flyktingbarnen ökat de senaste 

åren.  År 2015 till och med september har totalt 14 058 ensamkommande barn sökt asyl i 

Sverige. Detta tyder på en enorm ökning i förhållande till år 2014, då sammanlagt 7 000 barn 

sökt asyl genom migrationsverket i Sverige. De senaste månadernas kritiska flyktingsituation 

har dock medfört att dessa siffror ständigt ökar (Migrationsverket, 2015). 

Ensamkommande flyktingbarn är en utsatt grupp, många har bevittnat svåra upplevelser i 

hemlandet som tvingat dem att ge sig iväg på en riskfylld resa till ett främmande land. De är 

ingen homogen grupp men förenas genom mötet med det nya landet och hoppet om en bättre 

framtid i Sverige (Angel & Hjern, 2004:22ff). 

 

De ensamkommande barnen räknas som en prioriterad grupp av migrationsverket. År 2014 

beviljades 75 procent uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 2015). Detta ställer höga 

krav på samhället som har ansvaret för att tillgodose barnens behov och insatser under 

uppväxten. Kommunens ansvar i form av socialtjänst och HVB-verksamheten skall arbeta för 

att ge barnet stöd under asylprocessen. När barnet erhåller permanent uppehållstillstånd skall 

boendet aktivt arbeta för individens utveckling gynnas för att vid 18 års ålder införskaffat sig 

tillräckligt med kunskap för att på egen hand kunna leva ett självständigt liv i Sverige. 

Därefter flyttar de unga vuxna ut till en så kallad tränings- eller utslussningsverksamhet där 

de bor på egen hand fast med tillgång till vuxen hjälp (Fälldin & Strand, 2010:99). 

 

Det senaste året har ensamkommande barn återkommande diskuterats i media. En stor del av 

diskussionen belyser mottagandet av gruppen, detsamma gäller forskningen som gjorts på 

fältet. Som statistiken visar har många av dessa ensamkommande barn fortsatt sina liv här. 
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Mitt intresse för studien väcktes då jag arbetar på ett boende för ensamkommande barn och 

ungdomar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I samband med att en ungdom skulle 

flytta ut ifrån boendet och när jag skulle ta farväl av ungdomen slog tanken bakom studiens 

syfte mig. Vad händer egentligen när dem flyttar ifrån oss? Och hur upplever dem själva den 

nya tiden inom utslussningsverksamheten? Studien syftar därmed till att undersöka hur de 

ensamkommande unga vuxna upplever tiden efter flytten från PUT-boendet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det primära syftet med denna studie är att studera hur en grupp eritreanska ensamkommande 

unga vuxna upplever tiden efter flytten från PUT-boendet. Studien har även för avsikt att 

undersöka hur informanterna upplever tiden på PUT-boendet som förberedande inför det 

relativt självständiga livet utanför boendet. För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande 

frågor att ställas: 

 
- Vilka upplevelser eller erfarenheter har informanterna tagit med sig från PUT-boendet 

till livet utanför boendet?  
 

- Vilka upplevelser manifesterar sig hos informanterna efter tiden på PUT-boendet? 
 

Undersökningen syftar inte till att ge en generell bild av ensamkommande unga vuxnas 

upplevelser av tiden efter flytten ifrån PUT-boendet inte heller tiden på PUT-boendet. Syftet 

är att mot bakgrund av deras subjektiva förhållanden, vidga förståelse för hur informanterna 

kan uppleva tiden efter flytten från boendet.   

	  
1.2 Avgränsning 
Till följd av att en stor del av den befintliga forskningen om ensamkommande barn behandlar 

tidigare trauman och förhållanden i hemlandet samt den första tiden i mottagarlandet, har jag 

valt att endast fokusera på tiden i Sverige efter permanent uppehållstillstånd. I denna studie 

görs en avgränsning att endast inkludera informanter som fyllt minst 18 år och med etnisk 

härkomst från Eritrea. Eftersom det är viktigt att få en helhetsbild av informanterna har jag 

dock valt att redogöra för deras berättelser om anledning till flykt och flyktväg i resultatet, 

även fast detta inte är syftet med studien. Vidare ligger studiens fokus på de unga vuxnas egna 

berättelser vilket innebär att studien avgränsas till att endast intervjua ensamkommande unga 

vuxna, och inte personalen på PUT- boendets syn på dess arbetssätt.  
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Ensamkommande barn: Avser barn eller ungdomar under 18år och som vid ankomsten till 

Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som anses ha 

rätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare 

(Socialstyrelsen, 2012). De ensamkommande barn som redan fyllt 18 år benämns i den här 

studien för unga vuxna eller ungdomar.  

  

Flykting: Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU är en person flykting om personen 

har lämnat sitt hem och inte kan återvända ditt på grund av välgrundad fruktan för förföljelse 

ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. En 

flykting definieras även som en individ som befinner sig utanför det land, var i han är 

medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till 

landet (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011).  

 

Asylsökande: Individer som lämnat sitt land och som vidare sökt internationellt skydd och 

vars begäran om flyktingstatus det ännu inte fattats något beslut om (Brunnberg, Borg & 

Fridström, 2011). 

 

PUT: Om en asylsökande beviljas permanent uppehållstillstånd har individen rätt att bo, 

arbeta och leva i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Personen 

kan resa in och ut ur landet, men när hen reser från Sverige måste denne äga ett giltigt pass för 

att kunna återvända. Ett permanent uppehållstillstånd kan även återkallas om den sökande 

bland annat uppgett falsk information hos Migrationsverket eller om den sökande blivit 

straffad för brott (Fälldin & Strand, 2010).  

 
1.4 Bakgrund 
I detta kapitel ges inledningsvis en allmän överblick kring området ensamkommande barn och 

ungdomar. Vidare presenteras olika aktörers ansvarsområden i arbetet med gruppen. Här 

redogörs även för gruppens olika livsförhållanden och rättigheter till bland annat vård.     
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1.4.1 Förhållanden i Eritrea 
Ensamkommande barn och ungdomar ifrån Eritrea har enligt migrationsverkets prognoser 

ökat drastiskt dem senaste åren. Migrationsverkets statistik visar att i juni år 2014 hade 

närmare 400 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Jämfört med samma period förra året 

är det en ökning med 1000 procent, då siffran var 32 (Migrationsverket, 2015).  Den stora 

ökningen av flyktingar beror i de ensamkommande barnens fall främst på den inhumana och 

obligatoriska nationaltjänsten. Den auktoritära regimen som inte tolererar opposition och en 

allt sämre ekonomisk situation i landet är andra faktorer som bidragit till att Eritrea idag är ett 

av de länder där mest människor flyr ifrån. Ca 5000 människor lämnar varje månad Eritrea för 

att söka asyl i ett annat land. Eftersom många sedan tidigare har släkt i Europa, har Sverige 

blivit ett av de länder dit flest Eritreaner flyr. Sedan årsskiften 2014 får 100 procent av alla 

avgjorda ärenden permanent uppehållstillstånd i Sverige, där närmare samtliga får 

flyktingstatus (Migrationsverket,2015).  

 

1.4.2 Olika myndigheters ansvar 
Ansvaret för de ensamkommande barnen är fördelat mellan flera olika aktörer i samhället. 

Migrationsverkets ansvarsområde är främst inriktat på den första tiden i Sverige där 

asylprocessen är den centrala arbetsuppgiften. Om barnet får avslag i asylansökan, har hen 

ingen rätt att vistas kvar i Sverige. Om Migrationsverket istället finner skäl för 

uppehållstillstånd kan barnet beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT).  De barn som 

erhåller permanent uppehållstillstånd har rätt att infinna sig i Sverige på obestämd tid samt 

söka svensk medborgarskap i framtiden (Migrationsverket, 2015). Under asylprocessen har 

Migrationsverket även ansvar för att anvisa barnet till en kommun som vidare ansvarar för 

barnets vård och omsorg samt ge barnet det stöd och hjälp som hen kan behöva. Om barnet 

får uppehållstillstånd har vistelsekommunens respektive socialtjänst det fortsatta ansvaret för 

att se till att barnets behov tillgodoses. Kommunen är vidare ansvarig för att placera 

ensamkommande barn vid lämpliga boenden inom kommunen.  

 

Det finns idag fler former av boenden allt ifrån jourhem, familjehem eller hem för vård och 

boende (HVB-hem) som också är den vanligaste formen av placering. För ensamkommande 

barn och ungdomar har det utvecklats flera olika typer av HVB. Under barnets tid på 

transitboende, för nyanlända barn och asylboenden för dem som söker asyl är den 

huvudsakliga uppgiften att tillgodose barnets grundläggande behov av vård och omsorg. I 

vissa fall kan barnen komma att stanna på dessa boende under lång tid, då brist på plats i 
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anvisningskommuner är vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2012). Om barnet beviljas 

uppehållstillstånd är tanken att barnet ska flytta till ett boende som inriktar sig på barn och 

ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT-boende). Här inriktar sig vården på att 

förbereda ungdomarna för ett självständigt liv i Sverige. Inom verksamheten finns alltid 

bemannad personal dygnet runt, varje barn tilldelas även en kontaktperson som har ett större 

ansvar för barnets olika behov. När barnet sedan fyllt 18 år är tanken att 

utslussningslägenhet/träningslägenheter skall förbereda ungdomarna för tiden då dem fyller 

21 år och därmed skrivs ut från samhällsvården. Verksamheten bygger på att ungdomarna 

flyttar ut från boendet och bor själva med endast vuxet stöd. Stödet som ungdomarna har 

tillgång till kan ske i form av läxhjälp eller hjälp med att tyda brev från olika myndigheter 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

1.4.3 God man eller Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) 
Då ensamkommande barn saknar en legal vårdnadshavare tilldelas dem en så kallad god man. 

Den Gode mannens roll motsvarar en särskilt förordnad vårdnadshavare och ska därför 

ansvara för barnets personliga förhållanden. När barnet beviljats uppehållstillstånd upphör 

godmanskapet. I den godemannens ställning kommer istället den särskilt förordnade 

vårdnadshavaren, som har ansvaret för barnet till den dagen han/hon fyller 18år. 

Ställföreträdarens uppdrag likställs med gode mannens. SFV uppdrag inriktas dock mer på 

den dagliga omsorgen för barnet och en långsiktig planering för barnets framtid i Sverige.  I 

detta fall är det mindre fokus på de frågor och problem som i större utsträckning uppkommer i 

samband med asylprocessen och barnets första tid i mottagarlandet (Fälldin & Strand, 

2010:31ff). 

 

1.4.4 Familjeåterförening 
Föräldrar och syskon till ett ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd i 

Sverige som flykting eller skyddsbehövande omfattas av rätten till familjeåterförening.  I 

dessa fall kan föräldrarna lämna in en ansökan i närmaste svenska ambassad eller 

generalkonsulat. Barnets syskons rätt till uppehållstillstånd prövas i relation till föräldrarna, 

för att familjen ska få resa till Sverige måste de dock erhålla ett giltigt pass Om barnet saknar 

flykting eller skyddsskäl i enlighet med utlänningslagen omfattas inte familjen av rätten till 

familjeåterförening i Sverige. Dock prövar migrationsverket även dessa ansökningar då de har 

en skyldighet att beakta barnets bästa i bedömningen (Socialstyrelsen, 2013).  
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2. Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning om ensamkommande barn och ungdomar har under de senaste åren 

blommat. Målgruppens situation har behandlats utifrån flera olika perspektiv som bidragit 

med viktiga resultat för både arbetet med målgruppen och vidare forskning inom området 

(Hessle, 2009). I detta kapitel har jag valt att redovisa tidigare forskning ur tre olika 

perspektiv. Tiden efter permanent uppehållstillstånd, för att visa hur det tidigare forskats på 

gruppens boendesituation. Socialt nätverk eftersom det är en viktig resurs för de 

ensamkommande barnens välbefinnande samt aktuell situation där en del uppföljningsstudier 

kommer presenteras. Vidare anser jag att detta forskningsperspektiv är av vikt för att belysa 

eventuell problematik som målgruppen kan möta i Sverige.  

 

2.1 Tiden efter Permanent uppehållstillstånd (PUT) 
I boken Att möta flyktingar (2004) skriven av psykologen Birgitta Angel och läkaren Anders 

Hjern skriver författarna att väntan på uppehållstillstånd inbegriper en oviss tid som innebär 

stora påfrestningar för flyktingen. Många tvingas vänta i flera år på ett besked som oftast 

resulterar i att flyktingen hinner utveckla psykisk ohälsa. Vidare skriver författarna att när 

tillståndet äntligen kommit utbryter inte endast en stor glädje utan andra frågor kring vad som 

nu skall ske. Därav menar författarna att flyktingmottagandet är en viktig faktor för att ta ett 

kliv in i det svenska samhället. (Angel & Hjern, 2004:127). Även Derlyun och Broekaert 

(2008) konstaterar att det krävs ett välutvecklat och genomtänkt mottagningssystem för att 

möta de ensamkommande barnens speciella behov. I den belgiska studien drar författarna 

slutsatsen att de ensamkommande barnen är en mycket utsatt grupp med stora behov av stöd 

och hjälp. Deras svåra levnadssituation som ensamkommande minderåringar i ett främmande 

land för med sig risker som exempelvis djup depression som i sin tur kan leda till missbruk 

eller annan psykologisk eller social misär (Derlyun & Broekaert, 2008).     

 

En nationell forskningsrapport från Semrets gruppboende för ensamkommande barn i 

Härnösand syftar till att identifiera viktiga faktorer för ett bra mottagande (Rosenberg, Bolin 

& Drejare, 2012). Samtliga deltagare har tidigare bott på Semrets boende i Härnösand men 

har idag slussats ut i samhället. Studiens resultat visar att praktiska färdigheter som att lära sig 

laga mat, betala räkningar och städa är av stor vikt för att klara ett eget boende i framtiden. 

Normer, värderingar och traditioner där språket ses som en viktig del är andra faktorer som 

upplevs viktiga för att få kunskap om och förståelse för hur det svenska samhället är 
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uppbyggt. De viktigaste personliga faktorerna som framkommer i studiens resultat är känslan 

av gemenskap som de upplevde på boendet. Men även stöd, hjälp samt uppmuntran från 

personalens sida. I studiens resultat presenterades det också åsikter kring att personalens 

bemötande behövs förbättras (Rosenberg, Bolin & Drejare, 2012). Vidare visar resultatet även 

på betydande faktorer på samhällsnivå där skolan är en viktig plattform för att lyckas komma 

in i det svenska samhället och skapa goda förutsättningar för framtiden. Andra samhälleliga 

faktorer som resultatet visar är vikten av ett mer integrerat bostadsområde och goda 

långsiktiga relationer till vuxna som exempelvis god man.    

 

2.2 Socialt nätverk 
Vid flykt från sitt hemland förlorar de ensamkommande barnen många av de relationer som 

stått för den sociala tryggheten, det kan vara familjemedlemmar, den självklara platsen i 

kompisgänget eller vardagen i skolan. Det tar tid att bygga upp ett nytt socialt nätverk i 

mottagarlandet (Angel & Hjern, 2008:207ff). Författarna skriver att det är särskilt viktigt och 

betydelsefullt med relationer till stabila vuxna personer som man kan lita på att de tar ansvar. 

På så sätt får de ensamkommande barnen en vardag med struktur och innehåll (Angel & 

Hjern, 2008:214). Marie Hessles skriver i sin forskningsavhandling i pedagogik (2009) 

ensamkommande men inte ensamma att vuxna personer som exempelvis lärare, präster, god 

man, personal på boendet m.fl. på ett personligt sätt öppnat dörrar in i det svenska samhället 

(Hessle, 2009:148). Syftet med Hessles studie var att genom en 10 års uppföljning studera hur 

asylsökande barn hanterar livsvillkor och utmaningar efter permanent uppehållstillstånd in i 

vuxen ålder som ensamkommande unga vuxna i Sverige. Avhandlingen drar slutsatsen att de 

unga vuxna inte är ensamma då några återförenats med familjen efter att de erhållit PUT.  I 

andra fall har de ensamkommande barnen haft familj och släkt i Sverige som vidare haft en 

betydande roll för dess livssituation och gynnsamma etablering i Sverige. Studiens resultat 

visar även att de unga vuxna som inte haft någon släkt i Sverige ändå lyckats bilda så kallade 

transnationella nätverk. Genom att hålla kontakt med anhöriga var de än befunnit sig i världen 

menar Hessle att det verkar som ett viktigt nätverk för de unga vuxnas socialisation och 

etablering (Hessle, 2009:145). Vidare visar resultatet i avhandlingen att man i det informella 

nätverket hos de ensamkommande barnen hittar få relationer till majoritetskulturen vilken hon 

menar inte behövs som nära vänner i vardagen.   

 

En annan svensk avhandling, skriven av Ulrika Wernesjö (2014)  av uppföljningskaraktär 

visar dock att gemenskapen bland ungdomar som varit eller är i samma situation som dem 
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själva är av stor betydelse då dem ofta finner stöd hos dem som varit eller är i samma 

situation. Under intervjuerna framkommer det att de unga vuxna har ett stort kontaktnätverk 

bland vuxna som arbetar med målgruppen, men att dessa relationer för vissa uppfattades som 

temporära. Andra ungdomar fann dock vissa vuxna som de kunde få hjälp av och anförtro sig 

till. Gemensamt för de unga vuxna i forskningen var önskan av att lära känna svenskfödda 

kompisar, för att på så sätt bli bättre på det svenska språket. Resultatet visar dock svårigheter 

med att etablera dessa relationer trots att många av de ensamkommande unga vuxna gick i 

samma skola som de svenskfödda. Wernersjö menar att de ensamkommande unga vuxna 

själva måste ta det största ansvaret till relationsbyggandet vilket skapar ett förhållande där 

individen blir ansvariga för sin egen integration. För att skapa förståelse för hur de båda 

grupperna både liknar och skiljer sig från varandra finns behov av att kommuner 

tillhandahåller med att skapa tillgängliga mötesplatser där de båda grupperna kan interagera 

med varandra. På så sätt menar Wernesjö att det kan bidra med att synen på tillhörighet kan 

förändras. (Wernesjö, 2014). 

 

2.3 Aktuell situation  
Ulrika Wernersjös (2014) avhandling i sociologi har till syfte att undersöka hur 

ensamkommande unga vuxna som beviljats uppehållstillstånd ser på sina erfarenheter av att 

komma och leva i det svenska samhället. I avhandlingen riktas fokus på tillhörighet och på 

hur dem upplever att de känner sig hemma i relation till den plats de bor på samt den svenska 

föreställda gemenskapen. Avhandlingens resultat visar att de ensamkommande unga vuxnas 

tillhörighet i det svenska samhället är komplex trots att dem erhållit permanent 

uppehållstillstånd. Wernesjö menar att diskursen om ensamkommande flyktingbarn som 

antingen sårbara eller som individer med falsk identitet bidrar till gränsdragningen mellan oss 

som tillhör och dem som inte gör det (Wernesjö, 2014:72). Vidare skriver Wernesjö att de 

ensamkommande flykting ungdomarna blir avvikande i förhållande till den svenska 

föreställda gemenskapen då dem både är barn som skilts från sina föräldrar men också 

invandrare vilket i sin tur villkorar deras tillhörighet i det svenska samhället. En ytterligare 

slutsats som Wernesjö redogör för är den tacksamhet till Sverige som de unga vuxna uttrycker 

samt vilja att gå i skola och arbeta kan förstås i relation till deras tidigare erfarenheter, men 

även en strategi för att inte stämplas som främling och uteslutas från en föreställd gemenskap 

(Wernesjö, 2014:75).  
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Kristal- Andersson (2001) skriver att ses som främling och uppfatta sig själv som främling 

inte har något samband med hur länge en individ bott i mottagarlandet. Den avgörande 

faktorn beror på hur individen möter och bemöts av det nya landet (Kristal-Andersson 

2001:85ff). Boken ”att förstå flyktingar, invandrare och deras barn” bygger på författarens 

avhandling i psykologi. Kristal-Andersson skriver vidare som tidigare nämnd avhandling att 

kontakten med invånarna i det nya landet är en viktig faktor för att lära sig språket och det nya 

levnadssättet. Författaren menar att många flyktingar och invandrare lever många år i det nya 

landet med endast en klichéartad uppfattning om befolkningen.  Tillvarotillståndet främling 

blir i detta förhållande bestående och permanent då den yttre tillvaron speglas i hur individen 

uppfattar sig själv (Kristal-Andersson, 2001:85ff). Hessles (2009) uppföljningsstudie framgår 

dock att 10 år efter att de ensamkommande barnen erhållit uppehållstillstånd lyckats skaffa sig 

ett bra liv. De har en meningsfull sysselsättning i form av studier eller arbete. De har byggt 

upp nya relationsnät i Sverige och återknutit banden till sina familjer (Hessle, 2009:144). 

Resultaten styrks även av en annan svensk uppföljningsstudie (Wallin & Ahlström, 2005) 

som syftar till att undersöka hur de unga vuxna upplever sin livssituation och välbefinnandet 

sju år efter att de erhållit PUT. Resultatet visar även här att de unga vuxna är nöjda med sitt 

liv i Sverige, samt att de börjat anpassa sig till det nya landet. De har skaffat jobb och familj 

och ett socialt nätverk som i huvudsak består av relationer till landsmän då de svenska 

kontakterna utgör arbetskamrater.  Trots det förhållandevis positiva resultatet i studien 

uttryckte några deltagare en känsla av ensamhet och missmod (Wallin & Ahlström, 2005).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Fokus inom forskningsområdet för ensamkommande barn har främst legat på tiden innan och 

efter migration och hur det i sin tur påverkat barnens psykiska mående i mottagarlandet. Jag 

har valt att rikta forskningen inom denna studie på tiden efter ankomst och främst tiden efter 

att de ensamkommande barnen fått permanent uppehållstillstånd.  Denna studie kan bidra till 

forskningen genom att belysa hur informanterna upplever tiden efter flytten ifrån PUT-

boendet samt hur de ensamkommande unga vuxna upplever tiden på PUT-boendet som 

förberedande inför det relativt självständiga livet idag.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Jag kommer redogöra för 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) för att få förståelse för hur 

informanterna upplever och hanterar olika situationer i livet. Därefter fortsätter kapitlet med 

Goffmans stigmatiseringsteori för att vidare avsluta kapitlet med Simmels teori om 

främlingen. 

 

3.1 Känsla av sammanhang-KASAM 
Begreppet till teorin KASAM myntades av sociologen Aron Antonovsky. Begreppet är en 

förkortning av en individs känsla av sammanhang. Antonovsky intresserade sig för det 

salutogena förhållningssättet med fokus på vad det är som hjälper en individ att hålla sig frisk 

trots svåra utmaningar i livet. Med detta menar han att en människa befinner sig mellan 

polerna frisk och sjuk, men vad är det som gör att vissa människor befinner sig närmare 

friskpolen. Tillståndet förklara Antonovsky med individens känsla av att känna sammanhang. 

Ett högt KASAM-värde håller individen närmare friskpolen och hjälper därmed individen att 

utveckla ett hälsosamt liv. Antonovsky har delat in de tre komponenter som gör en individ 

motståndskraftig i tre centrala byggstenar (Antonovsky, 2005:43).  
 

Den första komponenten begriplighet handlar om en individs förmåga att hantera det som 

händer i välden men även inom individen. Med andra ord så har en person med höga 

begriplighetsvärden lättare för att förstå negativa händelser och kan således hantera svårare 

situationer i livet (Antonovsky, 2005:44). Den andra komponenten som Antonovsky redogör 

för är hanterbarhet. Hanterbarhet refererar till en individs resurser som i sin tur kan hjälpa 

individen att hantera olika situationer i livet. Det kan vara vänner, familj, en tro på Gud eller 

läkare som individen känner tillit till. Anotonovsky menar att det är viktigt att individen 

upplever att denne har resurser till ens förfogande på vilka man kan möta de krav som man 

kan ställas inför. Denna komponent bidrar till att individen upplever sig ha förmågan att 

bemästra svårare situationer i livet i motpol till att känna sig som ett offer, eller någon som 

blivit orättvist behandlad i livet (Antonovsky, 2005:45). Meningsfullhet som Antonovsky 

benämnt den tredje komponenten beskriver hur en individ upplever utmaningar som han/hon 

kan ställas inför. Med andra ord menar Antonovsky att en individs förmåga att känna 

meningsfullhet hjälper individen att hantera påfrestningar i livet. Komponenten 

meningsfullhet handlar också om individens engagemang och hängivelse att investera energi 



 
 

11 

till att lösa problem. Vidare menar författaren att förmågan att se värdet i positiva ting och 

inte endast det negativa som hopplöst ger individen en känsla av tillfredställelse och 

motivation (Antonovsky, 2005:46).  

 

Samtliga komponenter av begreppet KASAM är enligt Antonovsky väsentliga. Interaktionen 

mellan komponenterna skapar tillsammans känsla av sammanhang. Komponenterna ska 

därför inte förstås som komponenter skilda från varandra utan samspelet mellan dem skapar 

enligt författaren ett KASAM värde. Vidare menar Antonovsky att samspelet dvs. höga 

KASAM värden indikerar på att individen har förmågan att främja en hälsosam utveckling 

(Antonovsky, 2005:47). Även om alla tre komponenterna i KASAM är nödvändiga för att 

ställa sig närmare den friska polen i dimensionerna hälsa- ohälsa, så menar Antonovsky att en 

individ i vissa situationer placerar sig högt på en komponent men lågt på en annan, förefaller 

komponenten meningsfullhet att vara den viktigaste. Komponenten utgör en så stark 

betydelse att en individ utan den kan ha svårt att upprätthålla en hög begriplighet- och 

hanterbarhetsnivå (Antonovsky, 2005:50). 

 

3.2 Goffmans teori om stigma 
Erving Goffman (2011) redogör i sin bok Stigma- Den avvikandes roll och identitet för 

stigmatiseringsteorin. Begreppet kommer ursprungligen ifrån Grekerna som skapade termen i 

förhållande till en individ som med kroppsliga attribut på något sätt avvek från normen. 

Goffman beskriver hur tecken brändes eller skars in på kroppen på dessa människor för att 

markera att dessa människor var exempelvis slavar, brottslingar eller på något sätt utstötta. 

Till följd av detta kunde människor i omgivningen lätt undvika all form av kontakt till dessa 

individer (Goffman 2011:9). Teorin om stigma har i förhållande till termens ursprung till 

syfte att förklara hur människor som på olika sätt avviker från normen blir utstötta av 

samhället och människor i dess omgivning. Goffman skriver att det är faktorer i samhället 

som delar in människor i kategorier. Dessa faktorer avgör vidare vilka medel som ska 

uppfattas naturenliga eller vanliga för människorna inom respektive kategori. Författaren 

menar dessutom att den sociala miljöns spelregler är utformande på så sätt att människan i 

huvudsak endast behöver förhålla sig till medlemmar inom en socialt accepterade kategori. 

Detta skapar vid mötet med andra kategoriseringar ett naturligt sätt att tillskriva andra 

människor egenskaper som vidare omformas till normativa förväntningar. Goffman menar att 

mötet samt åsynen av främlingen räcker för att vi ska tillskriva honom hans sociala identitet. 

Främlingens närvaro formar honom till en utstött människa, vilket Goffman menar innebär ett 
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stigma. Stigmat är dock beroende av att alla människor i ett samhälle grundar sina antaganden 

på varandra genom föreställningar (Goffman 2011:10). 

 

En misskrediterande egenskap används i enlighet med Goffman som benämning på stigma. 

Det handlar dock inte om specifika egenskaper i sig utan relationer. Detta för att egenskaper 

som stigmatiserar en kategori av människor kan fungera som positivt utmärkande och 

bekräftelse på en annan grupp av människors tillhörighet. Med andra ord kan möten med det 

annorlunda som i vissa fall skapar stigma i andra fall betraktas normativt ur andras synvinkel. 

Således menar Goffman att stigma består av en speciell relation mellan ett attribut och ett 

mönster (stereotypa förväntningar) (Goffman, 2011:13). Goffman särskiljer tre olika typer av 

stigma. Den första väljer han att benämna kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra 

är olika fläckar på den personliga karaktären som av omgivningen uppfattas som viljesvaghet, 

förrädiska eller stela trosföreställningar. Goffman menar att beroende av en individs förflutna 

som exempelvis brottsling, arbetslöshet eller psykisk sjukdom kan inneha dessa egenskaper. 

Den tredje typen av stigma är den tribala eller stambetingade stigman som exempelvis ras, 

nation eller religion. Goffman menar att dessa stigman kan gå i generationer och kan därav 

drabba samtliga familjemedlemmar (Goffman 2011:12). Inom de olika artskilda typer av 

stigma som Goffman beskriver återfinns samma sociologiska drag som resulterar i att en 

individ exkluderas. En egenskap som inte kan undgå att väcka uppmärksamhet räcker för att 

en individ ska avvika från andra människors förväntningar. Denna individ innehar enligt 

Goffman ett stigma som gör att individen avviker på ett icke önskvärt sätt. De människor som 

inte avviker från de speciella förväntningarna refererar Goffman till som de normala. De 

normala människorna är de som stigmatiserar de andra och beskriver dem som inte fullt 

mänskliga individer.  Utifrån detta diskriminerar de normala de avvikande på ett effektivt sätt 

men ofta oavsiktligt vilket resulterar i att dessa individers livsmöjligheter begränsas.  De 

normala övertygar sig själva och dess omgivning om att de avvikande utgör en fara och 

använder speciella stigmatermer och liknelser i språket som exempelvis idiot (Goffman 

20011:13).  

 
Hantering av stigma  
Goffman menar vidare att de stigmatiserade i vissa fall kan hantera dess situation genom att 

försöka anpassa sig till de normala. Den stigmatiserade har då fått insikt i att det är något 

skamligt med att ha en egenskap som denne har. Genom att exempelvis bleka hudfärg, lära 

sig språket eller med hjälp av en religiös tro försöker den stigmatiserade passa in och 
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motarbeta faktorer som orsakat dennes exkludering (Goffman 2011:17). Vidare menar 

Goffman att när normala och stigmatiserade befinner sig i varandras fysiska närvaro och 

framförallt vid samtalskontakt, tvingas båda grupper att ta hänsyn till stigmats orsaker och 

verkningar. Den stigmatiserade kan vid dessa tillfällen känna sig osäker på hur han uppfattas 

av de normala eller att saker han gör samt säger bedöms som anmärkningsvärda (Goffman 

2011:22). Situationen kan även orsaka att de normala och stigmatiserade arrangerar sina liv på 

så sätt att de undviker kontakt med den andra gruppens medlemmar, vilket i sin tur skapar 

värre konsekvenser för den stigmatiserade. En ytterligare konsekvens kan i vissa fall resultera 

i stark ensamhet för den stigmatiserade då denne tar avstånd från både samhället och sig själv. 

I andra fall menar Goffman att den stigmatiserade individen kan finna moraliskt stöd och tröst 

med andra individer som bär på samma stigma. Eftersom att dessa människor gemensamt bär 

på samma stigma kan de relatera till varandra och på så sätt även handleda varandra i dess 

livssituation. Goffman menar att det inom den egna gruppen skapas rum för individen att 

känna sig normal (Goffman 2011: 28-30).  

 

3.3 George Simmel- Främlingen 
Den Tyske sociologen George Simmel har under tiderna publicerat många kända verk. I en av 

hans berömda essäer introducerar han begreppet främlingen. Simmel betraktar främlingen 

som en potentiell vandrare i den bemärkelsen att främlingen kommer idag och stannar 

imorgon (Simmel 1995:139). Simmel menar att främlingen är bestämd till en speciell rumslig 

sfär eller grupp, men att främlingens ställning inom denna sfär bestäms av att han 

ursprungligen inte tillhört den. Vidare menar Simmel att främlingen tillför med kvaliteter som 

ursprungligen inte tillhört gruppen eller kan tillhöra gruppen. Främlingens position blir i detta 

avseende unik då Simmel menar att den som är avlägsen är nära och inte att den som är nära 

är avlägsen vilket konstellationen inom distansen mellan människor innebär.  Simmel 

exemplifierar detta genom att beskriva hur invånarna på Sirius egentligen inte är främmande 

för oss då dem inte befinner sig i närheten av oss. Således menar Simmel att främlingen är 

någon som befinner sig inom gruppen. Vidare skriver Simmel att främlingen innehar den 

speciella egenskapen att vara objektiv, eftersom att denne i grunden inte innehar gruppens 

karaktäristiska särdrag kan främlingen se saker utifrån en annan synvinkel. Simmel menar att 

främlingen i detta förhållande intar en speciell kombination av avstånd och närhet. 

Främlingens objektivitet i gruppen kan ge denne förtroende i form av överraskande 

avslöjanden och bekännelser från gruppens medlemmar.  Objektiviteten i detta förhållande 

tyder inte på någonting negativt, utan ses enligt Simmel som en specifik form av delaktighet 
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och frihet (Simmel 1995:141). Den speciella roll mellan närhet och avstånd som främlingen 

intar innebär att han inte är bunden till gruppens traditioner och normer. Eftersom främlingen 

med sin frihet och objektiva roll kan se saker ur ett annat perspektiv gör det honom till mindre 

fördomsfull. Främlingens frihet och egenskaper skapar även utrymme för att konfrontera 

förhållanden inom gruppen. Dock menar Simmel att främlingens egenskaper skapar ett 

förhållande av abstrakt natur, då man med främlingen endast har vissa allmänna egenskaper 

gemensamt (Simmel 1995:142).   

 

Simmel beskriver ett främlingskap som utesluter en gemenskap som grundas på någonting 

allmänt. I dessa fall fråntar man främlingen egenskaper som uppfattas som allmänna och 

mänskliga. Simmel ger ett exempel på ett sådant främlingskap i sin essä när han jämför 

förhållandet mellan grekerna och barbarerna. I dessa fall exkluderas främlingen helt ifrån 

gruppen och intar en negativ betydelse eller icke-relation som Simmel kallar det. I detta 

avseende är främlingen samtidigt nära men avlägsen. Fokus och spänning ställs på det som 

inte är gemensamt. Simmel menar att förståelsen av främlingen från ett främmande land, 

främmande stad eller ras inte skapar några individuella egenskaper hos individen. Främlingen 

uppfattas inte här som en individ utan som en främling av en bestämd allmän typ. Vidare 

kommer främlingen i denna bemärkelse aldrig riktigt att inkluderas i den andre gruppen vilket 

i sin tur skapar ett ojämlikt förhållande till den andre gruppen.  Främlingens sociala ställning i 

samhället begränsas då han blir bärare av ett bestämt sakligt innehåll. Simmel menar att trots 

att främlingen är nära finns det ett visst mått av avstånd och spänning som medför ett formellt 

förhållande till främlingen (Simmel 1995:144).  

 
Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Enligt min tolkning kommer dessa teoretiska utgångspunkter verka som de analytiska 

verktygen för att på bästa sätt analysera de ensamkommande unga vuxnas upplevelser av sin 

aktuella livssituation. Teorierna kan även förklara hur de ensamkommande unga vuxna 

upplever stödet dem fått för att klara sig självständigt i Sverige. Teorin om KASAM är i 

förhållande till studien relevant då teorin kan verka som förklaringsmodell till informanternas 

hälsotillstånd och livssituation. Vidare anser jag att Goffmans Stigmatiseringsteori är relevant 

då den hjälper mig att förstå det upplevda utanförskapet och förhållandet till det svenska 

samhället som samtliga informanterna beskriver på ett eller annat sätt. Simmels teori om 

främlingen kan verka som analytiskt verktyg till det ovannämnda förhållandet, men även 

förklarande i förhållande till relationer samt flykten som samtliga informanter gjort. 
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4. Metod 
 
I följande kapitel presenteras studiens insamlingsmetod, urval, intervju metod och analys, 

men även vad som legat till grund för valet av metoder.  Vidare redogörs det för studiens 

etiska aspekter samt metodologiska reflektioner som uppkommit under arbetets gång.  

  

För att uppnå syftet med studien har jag använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden. 

Denna forskningsmetod har för avsikt att ur den intervjuades perspektiv försöka förstå ett 

visst fenomen från den levda vardagsvärlden (Kvale & Brinkman, 2014). Då syftet med 

studien utgår ifrån de ensamkommande unga vuxnas upplevelser av tiden efter flytten från 

PUT-boendet och tiden på boendet, lämpar sig denna metod bättre än kvantitativa. Genom 

denna forskningsmetod kan jag få förståelse för hur deltagarna upplever, tolkar och formar 

verkligheten utifrån deras eget perspektiv.  För att få kunskap och en mer djupare förståelse 

för varje deltagares upplevelser och tankar valde jag att genomföra enskilda tematiserade 

intervjuer istället för gruppintervjuer. På detta sätt kunde jag undvika att deltagarna påverkas 

av varandras svar och på så sätt skapa kollektiva uppfattningar om ämnet. Beroende av 

informanternas tidigare erfarenheter och upplevelser kan ämnet inneha en känslig karaktär. 

Jag har vidare beaktat detta genom att genomför enskilda intervjuer.   

Studien har en abduktiv prägel vilket innebär att forskaren pendlat mellan teori och empiri 

(Kvale & Brinkmann, 2014:239). Vid studiens inledande skede och vid skapandet av 

intervjuguiden hade jag på förhand tänkt ut relevanta teorier för studien. Efter 

datainsamlingen visade det sig att en del av teorierna inte längre var lika tillämpbara. 

Följaktligen togs beslutet att analysera det empiriska materialet i förhållande till andra 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Som tidigare nämnt har jag erfarenhet som behandlingsassistent på ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar med uppehållstillstånd. Dock har jag ingen erfarenhet 

eller kunskap i arbetet med unga vuxna som flyttat ifrån boendet till utslussnings- och 

träningslägenheter. Därmed är jag medveten om att vissa erfarenheter och tankar kan ha 

påverkat studien i både negativ och positiv bemärkelse. Mina förutfattade meningar kan 

omedvetet ha färgat tolkningen av informanternas svar vid analysen men också positivt i det 

avseendet att de tidigare kunskaperna hos mig skapar en medvetenhet om vilka förhållanden 

de unga vuxna kommer ifrån. Detta kan i sin tur underlätta vid intervjugenomförandet. 
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 Till följd av min förförståelse av informanternas flyktväg och bakgrund syftar studien till att 

fokusera på tiden efter erhållandet av uppehållstillstånd. För att inte riskera att skapa obehag 

eller väcka tidigare trauman som denna tid vanligtvis består av, togs beslutet att inrikta 

studien på tiden efter PUT.  

 

4.1 Urval 
Kriterierna för urvalet i studien är att informanten skulle fyllt minst 18 år och med etnisk 

härkomst från Eritrea. Anledningen till detta grundar sig i min egen etniska bakgrund från 

samma land. Valet ger mig som forskare en större insyn i informanternas livsvärld, då 

intervjuerna inte påverkas av språkliga begränsningar. För att vidare kunna delta i studien 

krävs att informanten bott på ett boende för barn med permanent uppehållstillstånd, men som 

nu flyttat till en så kallad träningslägenhet. Samtliga informanter har bott i egen 

träningslägenhet under minst sex månader då dem under denna tid har hunnit reflektera över 

sina erfarenheter och nuvarande situation. För att på lättast sätt få tillgång till informanter som 

uppfyller kriterierna för urvalet har jag valt att använda mig av ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att en informant hänvisar till en annan (Denscombe, 2009:38). Genom 

vänner till ungdomar som bor på min arbetsplats kom jag i kontakt med den första 

informanten, som vidare tillfrågades om ytterligare personer som uppfyller studiens urval. 

Därefter kontaktades dessa via telefon för information kring studien och en förfrågan om 

deltagande. På detta sätt kunde jag effektiv utöka antalet informanter i studien.  

 

4.2 Intervjuguide 
Insamlingen av empirin gjordes genom tematiskt öppna intervjuer. Patrik Aspers (2011) 

redogör för att de tematiskt öppna intervjun skapar struktur på så sätt att man delar in 

intervjuguiden i olika teman som berör studiens ämne. I denna studie är intervjuguiden 

indelad i följande teman: bakgrund, tiden efter permanent uppehållstillstånd, aktuell 

dagssituation samt socialt nätverk. Dessa teman är knutna till studiens teoretiska 

utgångspunkter och skapar vidare en röd tråd som Aspers menar underlättar 

intervjugenomförandet för forskaren. Vidare ansåg jag att denna intervjumetod lämpade sig 

till denna studie då den inte endast hjälper mig som forskare att förhålla mig till en struktur, 

utan även öppnar upp för ett samtal. Aspers skriver att informanten på detta sätt blir 

medkonstruktör av frågorna, vilket jag som forskare hade för avsikt. Detta skapar i sin tur en 

flexibilitet under intervjuns gång eftersom det skapar utrymme för forskaren att reagera på hur 

intervjun fortlöper och de svar som informanten ger.  
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Vidare skriver Aspers att nyckeln bakom den tematiskt öppna intervjumetoden är att 

forskaren förhåller sig på ett naturligt sätt dvs. att forskaren är sig själv istället för att gå för 

djupt in i rollen som forskare. Denna filosofi kallas för samtalets logik som innebär att 

forskaren inte skall efterlikna någon opåverkad robot utan istället eftersträva att bara vara en 

människa som deltar i ett naturligt samtal. Varje intervju flöt på väldigt bra och den 

tematiserade intervjuguiden hjälpte mig att skapa en struktur men även öppenhet för 

följdfrågor (Aspers, 2011). Eftersom jag själv kommer ifrån Eritrea fann deltagarna i studien 

det som roligt då vi har mycket gemensamt. Efter att intervjuerna var klara satt jag kvar länge 

och pratade då många var nyfikna på vem jag var och hur det bland annat var att studera på 

universitet.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Studiens första deltagande kom jag i kontakt med via en gemensam vän som informerades om 

studiens syfte och villkoren för studiens deltagande. Vidare kom jag i kontakt med resterande 

deltagare allt eftersom den första intervjun genomfördes. Dessa kontaktades via telefon för 

information kring studien och tid och plats för intervju. Vid telefonkontakten fick jag även 

informanternas mail för att dem skulle få tillgång till informationsbrevet i skriftlig form 

(bilaga1). Då jag strävade efter att deltagarna skulle känna sig bekväma vid intervjutillfället 

fick de själva välja var intervjuerna skulle äga rum, vilket resulterade i att samtliga intervjuer 

genomfördes i informanternas hem. På detta sätt påverkades inte intervjuerna av störande ljud 

eller obehag av att någon kan ta del av deras personliga upplevelser. Hemmiljön skapade 

istället en avslappnad och trygg atmosfär.  Patrik Aspers skriver att forskaren kan motverka 

att deltagarna känner obehag inför intervjun genom att småprata innan intervjun sätts igång, 

vilket jag valde att göra (Aspers, 2011). Då intervjuerna genomfördes i deras hem tog jag 

även med mig en chokladask som tack för deltagandet. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med en repetition av informationsbrevet. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av ljudupptagning för att inte gå miste om viktig information och möjliggöra en 

ordagrann transkribering av intervjun. Varje intervju tog ca 60-80 minuter. Då det rådde 

språkförbistringar i det svenska språket genomfördes intervjuerna i kombination av tigrinja 

och svenska.  På detta sätt gav det dem möjlighet att inte känna sig begränsade av att uttrycka 

sina känslor och upplevelser.  För att inte riskera att information misstolkats avslutades varje 

intervju med en sammanfattning av vad som sagts under intervjun.  
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4.4 Transkribering och bearbetning 
Dagen efter varje intervju avlyssnades det inspelade materialet för att sedan transkriberas. Jag 

har valt att under transkribering korrigera de språkliga och grammatiska felen dels för att jag 

skall kunna förstå materialet men även för att läsaren vid analysen inte ska missförstå de citat 

som valts att skriva ut. Efter transkriberingarna har materialet noggrant lästs igenom. Vidare 

har delar av materialet som kan kopplas till analysen markerats med färg. I enlighet med 

Aspers (2011) har jag valt att koda det empiriska materialet för att därefter skapa teman. För 

att underlätta bearbetningen samt skapa en röd tråd genom studien har jag valt att använda 

samma teman som i intervjuguiden, däremot har nya underteman skapats för att skapa 

struktur i analysen.  Första temat är tiden på PUT-boendet, därefter kommer informanternas 

sociala nätverk som består av underteman som: personalens betydelse, gemenskap med andra 

ungdomar, relation till familj och släkt, relationer till svenskar, relation till Svensk-Eritreaner 

och god man. Det sista temat aktuell situation innefattar temat från PUT-boende till 

träningslägenhet, volontär och volontärfamilj samt vänner och arbete. Dessa teman 

analyserades utifrån studiens syfte, frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. För att skapa struktur i analysen presenteras analysen i samma kapitel som 

resultatet.  

 

4.5 Forskningsetik 
Det finns fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till i studier av detta slag. Dessa 

huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Informationskravet innebär att forskaren är skyldig 

att informera studiens deltagare om syftet med studien och vilka villkor som gäller för 

deltagandet. Vidare skall det framgå att deltagande är frivilligt samt att de uppgifter som 

lämnas in endast är avsedda för forskning. Detta krav har i denna studie tillgodosett i både 

muntlig och skriftlig form (biliga2). Vid telefonkontakt med studiens deltagare informerades 

dem om innehållet i informationsbrevet, som senare även skickades ut via mail till deltagarna.  

I mailet fanns även kontaktuppgifter till både mig och handledare, vilket gav dem möjligt att 

kontakta oss vid frågor eller om de eventuellt ångrar sitt deltagande. Vid intervjutillfället gavs 

även en repetition av innehållet för att på så sätt säkerställa att informationen inte 

missförståtts. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma huruvida de vill medverka 

i studien eller inte. I de fall då studien är av etisk känslig karaktär och deltagarna är under 15 

år måste ett godkännande ges av förälder eller vårdnadshavare. Till en början var tanken med 

studien att intervjua ungdomar som fortfarande bor på PUT-boendet men för att undvika att 

utsätta deltagarna i svår situation ifall dem skulle inneha negativa synpunkter på boendet, 

bestämde jag mig för att intervjua de ungdomar som flyttat ifrån boendet. Samtliga ungdomar 

gav sitt samtycke per telefon. Några dagar innan planerad träff ringde jag även ungdomarna 

igen för att höra ifall de fortfarande ville delta i studien.  

 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som handlar om att säkra deltagarnas 

anonymitet. Deltagarna i studien skall helt enkelt inte kunna identifieras och forskaren skall 

se till att obehöriga personer inte kan ta del av deltagarnas personliga uppgifter.  Med hänsyn 

till detta krav har dels deltagarnas namn kodats om till fingerade namn, specifikt 

ankomstdatum till Sverige har inte angetts utan endast år och månad, vidare nämns inte namn 

på boenden eller orter som deltagarna varit bosatta vid. Det insamlade materialet och 

transkriberingar har förvarats på ett sådant sätt att endast jag haft lösenord till att ta del av 

dem. Nyttjandekravet ska säkerställas på ett sådant sätt att uppgifter om deltagarna endast får 

användas i studiens sammanhang och under inga omständigheter lämnas ut för annat bruk. I 

enlighet med det fjärde kravet så har det insamlade intervjumaterialet endast används i 

relation till studien och har sedan raderats för att ingen obehörig skall kunna ta del av det 

insamlande materialet.  

 

4.6 Litteraturundersökning 
Litteratur som redogjorts för i avsnittet för ”bakgrund” har i huvudsak hämtats från 

socialstyrelsen, migrationsverket samt länsstyrelsens hemsidor. Vidare har den litteratur som 

finns under tidigare forskning inhämtats genom databaser som b.la. www.googlescholar.se 

och www.Diva.se. Nyckelord som ensamkommande, flyktingbarn/ungdomar/unga vuxna har 

i databasernas sökningar. Litteratur som använts för avsnittet av studiens teori har främst 

hämtats från mina egna tankar men även med hjälp av tidigare kurslitteratur.  

   
4.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet syftar till studiens giltighet. Med andra ord handlar det om att forskaren undersökt 

det som var avsett att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). För att stärka studiens validitet 

har jag i studiens intervjuguide formulerat öppna frågor med möjlighet till att ställa eventuella 
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följdfrågor. Detta har möjliggjort för mig att på ett djupare plan utveckla informanternas svar, 

utan att försöka leda deras svar på något sätt.  Under intervjuns gång har jag kontinuerligt 

återupprepat informanternas svar och frågat om det är något som jag missförstått. Detta för att 

försäkra att jag uppfattat svaren rätt. För att minska risken för bristande språkkunskaper har 

jag avsiktligt gjort valet att endast intervjua ensamkommande unga vuxna som talar tigrinja. 

På detta sätt har jag skapat möjlighet att ställa alla frågor i intervjuguiden och minskat risken 

för missförstånd vilket ökar studien validitet.   

 
Reliabilitet avser enligt Kvale & Brinkmann (2009) studieresultatens trovärdighet. Med det 

menar författarna att en annan forskare skall kunna genomföra samma forskning och få 

samma resultat. För att undvika bristande reliabilitet krävs att slumpmässiga fel inte görs 

under intervjun eller vid bearbetningen av materialet. För att stärka reliabiliteten under 

forskningsprocessen har samtliga intervjuer genomförts i informanternas hem och i och med 

det i en lugn miljö där informanterna kan känna sig trygga och bekväma. Vidare har 

informanterna haft möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål vilket minskar risken för att 

väsentlig information går förlorad samt eventuella missförstånd. Under intervjuerna har jag 

även prövat min tolkning av informanternas utsagor för att undvika feltolkningar vid 

transkriberingar.  Varje intervju har spelats in med ljudupptagning vilket gjort det möjligt för 

mig att under transkriberingen pausa och spola tillbaka för att noggrant transkribera och 

undvika eventuella missar. Samtliga intervjuer och transkriberingar har vidare endast 

genomförts av mig vilket minskar risken för missvisande tolkningar.  

5. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel ämnar jag presentera studiens resultat för att vidare analysera det i förhållande 

till studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. På detta sätt har jag för avsikt att 

finna faktorer som kan besvara studiens frågeställningar. Resultatredovisningen utgår ifrån 

samma teman som intervjuguiden, men däremot har nya underteman skapats. Första temat är 

tiden på PUT-boendet, därefter analyseras informanternas sociala nätverk som består av under 

teman som: personalens betydelse, gemenskap med andra ungdomar, relation till familj och 

släkt, relationer till svenskar, relation till svensk-eritreaner och god man. Det sista temat 

aktuell situation innefattar temat från PUT-boende till träningslägenhet, volontär och 

volontärfamilj samt vänner och arbete. Kapitlet inleds till en början med en presentation av 

studiens informanter. 
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Intervjupersonernas bakgrunder 
 
Bakgrund 1: David 
David är 19 årig kille från Eritrea. Han kom till Sverige i augusti 2013. David kom till 

Sverige genom länder som Sudan, Libyen, Italien och Tyskland. Han gjorde resan 

tillsammans med vänner från hembyn som även dem bor i Sverige idag. Davids bror kom till 

Sverige för ca två månader sedan, men resterande familjemedlemmar bor kvar i hemlandet. 

Efter fyra månader i Sverige fick David uppehållstillstånd och flyttade vidare till ett boende 

för ensamkommande barn och ungdomar. Idag går David på IVIK (språkintroduktion för 

nyanlända invandrare inom ramen för gymnasieskolans individuella program). Efter några 

månader på boendet fick David en egen så kallad träningslägenhet, belägen i en förort i 

Stockholm. 

 

Bakgrund 2: Alex 
Alex är en 20 årig man från Eritrea. Han kom till Sverige i juli 2013. Tillsammans med sin 

familj flydde Alex från Eritrea till Sudan. Via Sahara öknen tog han sig till Libyen där han 

olyckligt blev fängslad i tre månader. När han tillslut blev frisläppt betalade han smugglarna 

för en plats på en liten båt som skulle ta honom till Italien. Alex berättar att de tillbringade 3 

dagar till havs tills att den Italienska kustbevakningen äntligen kom till deras undsättning. 

Från Italien tog han sig vidare med tåg via Tyskland till Sverige. I Sverige fick han sedan 

uppehållstillstånd efter 3 månader. Därefter flyttade han vidare till ett boende för 

ensamkommande barn och ungdomar beläget i en förort i Stockholm. Idag bor Alex i en 

träningslägenhet i Stockholms närförort, och studerar vid IVIK.  

 
Bakgrund 3: Meron 
Meron kom till Sverige i december 2013 och är idag 19 år gammal. Meron flydde 

tillsammans med vänner från Eritrea till Etiopien, där var han bosatt i nästan två år. 

Tillsammans med hundratals andra flyktingar bodde han på ett läger för flyktingar. Under 

denna tid gick han i skola vilket han fann väldigt hjälpsamt. Meron berättar att han har 

föräldrarna kvar i Eritrea men syskon i Israel, Holland och släktingar i Sverige som hjälpt 

honom att betala smugglarna för att ta sig vidare till Sudan, Libyen, Italien, Tyskland och sist 

Sverige. Efter en månad i Sverige fick han uppehållstillstånd och flyttade till ett boende i 

förorten för ensamkommande barn och ungdomar. Idag läser Meron på IVIK och arbetar extra 

på en restaurang. Han bor i en träningslägenhet i en närförort i Stockholm.   
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Bakgrund 4: Samuel 
Samuel anlände till Sverige i juli 2013. Genom Sudan, Libyen, Italien och Tyskland kom 

Samuel tillslut till Sverige. I Eritrea gick han skola men på grund av politiska skäl valde 

Samuel att fly. Samuel har släktingar i Sverige vilket legat till grund för hans val av flykt 

land, den närmaste familjen bor dock kvar i hembyn i Eritrea. Samuel fick permanent 

uppehållstillstånd i Sverige efter ca 3 månader och flyttade då till ett boende i förorten för 

ensamkommande barn och ungdomar. Idag är han 19 år gammal och bosatt i en förort i 

Stockholm. Även Samuel läser språkintroduktion för nyanlända invandrare på en 

gymnasieskola i Stockholm.  

 

5.1 Tiden på PUT-boendet 
Samtliga informanter i studien fick uppehållstillstånd med flyktingstatus mellan ett till fyra 

månader efter deras ankomst till Sverige. Dem uttrycker en tacksamhet till Gud för den 

relativt korta asylprocessen som de gick igenom i förhållande till många av de andra 

ensamkommande barnen på boendet som fått vänta under lång tid på ett besked. De berättar 

även att många på boendet mådde psykiskt dåligt under denna tid. En stor del av den tidigare 

forskningen beskriver ensamkommande barn som en sårbar grupp där en stor andel utvecklar 

psykisk ohälsa. En anledning till att flertalet utvecklar psykisk ohälsa beror på de starka 

påfrestningar och den ovisshet som en lång asylprocess medför (Angel & Hjern, 2004:127).   

Samtliga informanter i denna studie har erhållit permanent uppehållstillstånd efter en till fyra 

månader. I förhållande till andra asylsökande motsvarar detta en kort tid vilket enligt min 

tolkning förklara varför samtliga informanter inom max två år lyckats flytta från PUT- 

boendet till en egen träningslägenhet. 

 

Efter det positiva beskedet flyttade dock samtliga informanter till ett boende för barn och 

ungdomar med permanent uppehållstillstånd, så kallat PUT-boende. Tiden på boendet 

beskrivs generellt som bra. En stor skillnad till föregående boende var nu att de fick 

matbidrag som de själva skulle handla och laga mat för. Vidare berättar informanterna att de 

fått hjälp med allt dem behöver. Ett genomgående tema i ungdomarnas svar var att de fick 

lära sig olika praktiska färdigheter som att laga mat, tvätta, källsortera och städa. Den 

praktiska vägledningen i form av att boka tid inom sjuk- och hälsovården, sköta sin ekonomi, 

hålla tider och läxhjälp upplevs som extra viktiga för att klara av ett boende på egen hand. 

Vidare är även språket en viktig faktor då både David och Meron uttrycker att språket är 
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nyckeln till allt. Alex, Samuel och Meron berättar att dem fått hjälp att ställa sig i bostadskön, 

eftersom dem efter att ha fyllt 21 år måste flytta från lägenheten. Vidare framkommer även att 

dem fått praktik via boendet för att på så sätt prova på hur det är ute i arbetslivet. Citatet 

nedan bekräftar det ovannämnda.  

 
”Ekonomisk hjälp, läxhjälp allt möjligt. Personalen blir som en familj, som ens föräldrar, 

dem hjälper än att laga mat om man inte kan”./Samuel 

 

I enlighet med en tidigare forskningsrapport visar även denna studie på gemensamma faktorer 

för ett bra mottagande. Den tidigare studien belyser där vikten av att lära sig laga mat, städa 

och betala räkningar för att klara ett boende på egen hand (Rosenberg, Brolin & Drejare, 

2012). Resultaten visar även att informanter i studien upplevde gemenskapen på boendet som 

en viktig faktor vilket kan kopplas till Samuels citat då enligt min mening synonymen av 

personalen som familj och föräldrar motsvarar en form av gemenskap.  

 
Negativa aspekter med boendet 
 
Både Alex och Meron berättar att PUT- boendet låg i ett enligt dem dåligt område. Under 

intervjun med Meron framkommer att han kände sig rädd när han var på väg hem sent på 

kvällarna.   

 

”Området som är jätte dåligt, för det påverkar ungdomarna. I området finns massa dåliga 

saker, alkohol och droger finns det mycket av och det är många som är unga som kan 

hamna i det och bli negativt påverkade av det. Speciellt om man är ung, man är naiv och 

lättlurad och det är svårt att se konsekvenserna av det”. /Alex 

 

I enlighet men citatet från ovan beskriver Alex att det finns en stor risk att lättpåverkade 

ungdomar hamnar i fel umgänge. Den tidigare forskning belyser att ensamkommande barn är 

en grupp med stora behov och stöd då dem för med sig risker på grund av att dem är 

minderåriga i ett främmande land (Derluyn & Broekaert, 2008). Enligt Alex citat sätter även 

deras unga ålder dem i riskzonen. Rosenberg, Bolin & Drejare (2012) studie visar att ett mer 

integrerat bostadsområde är en viktig faktor för ett bättre mottagande. Enligt min tolkning 

tyder Alex och Merons beskrivningar på ett dåligt integrerat bostadsområde som vidare för 

med sig risker att hamna i exempelvis drogmissbruk. Under intervjun med Meron berättar han 
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att även om han säger till personalen så vet han att det inte är dem som bestämmer eftersom 

dem i sin tur har chefer som tar beslut.  

 

5.2 Socialt nätverk 
 
5.2.1 Personalens betydelse 
Under samtliga intervjuer beskrivs personalen på boendet som hjälpsamma.  

I detta tema har det framkommit både positiva och negativa aspekter av personalen under 

intervjuerna.  

 

”Personalen är bra, dem hjälper oss med allt. Det finns ingen personal som säger att nää 

vi kan inte hjälpa dig. Det är deras ansvar att kontrollera boendet, ibland kan man bli sur 

på dem men nu har jag förstått att det är bara för vår skull. Typ ibland vill man inte att 

dem ska komma in i sovrummet, men det var oftast för att det var något man gömde haha. 

Men vad skulle ett boende vara utan personal ingenting det skulle vara som om att man 

bodde själv” /David.   

 

Citatet ovan sammanfattar det positiva aspekterna av informanternas bild av personalens 

betydelse på boendet. Vidare berättar David att personalen vid många tillfällen uppmuntrat 

och pushat honom när han mött hinder i livet. De andra informanterna uttrycker även en 

trygghet med att boendets personal finns tillgängliga under dygnets alla timmar om det skulle 

uppstå problem eller frågor. Relationen till kontaktperson på boendet ansågs av informanterna 

som extra viktig då denne tar ett större ansvar för deras personliga behov. Både Alex och 

Meron berättar om en speciell relation till någon i personalgruppen som betytt extra mycket 

för dem. Detta kan enligt min mening kopplas med resultatet av Wernesjö (2014) studie som 

visar hur informanterna skapar en närmare relation till vissa vuxna i barnens liv (Wernesjö, 

2014). Eftersom att personalen på boendet är en grupp som utgör en stor del av 

informanternas sociala nätverk ökar dem och i synnerhet den ”speciella” relationen enligt min 

analys deras KASAM-värde. Antonovsky beskriver i sin teori tre komponenter. I relationen 

till personalen sker en interaktion mellan samtliga komponenter. Personalen hjälper dem inte 

endast att lösa problem och skapa en mer begriplig värld, dem är vidare en resurs som 

informanterna kan vända sig till och känner trygghet till. Även författarna Angel & Hjern 

(2008) belyser vikten av stabila vuxna som tar ansvar i de ensamkommande barnens liv. Detta 

möjliggör för dem ensamkommande unga vuxna att skapa en vardag med struktur och 
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innehåll. Enligt min analys bekräftas detta av informanternas beskrivningar samt citatet ovan 

från David. Vidare uttrycker Meron i enlighet med citatet nedan svårigheter med att skapa en 

närmare relation till personalen.  

Denna aspekt diskuteras i Wernesjös (2014) studie där hon beskriver hur relationen till vuxna 

som arbetar med målgruppen kan uppfattas som temporära.   

 

”Ibland kändes det inte som att personalen brydde sig på riktigt, dem kanske säger det 

men det kändes inte så, de var som bara att dem var tvungna att göra sitt jobb, typ ibland 

när dem kom och knacka på det va ba för att dom va tvungna men inte för att dem brydde 

sig”.  /Meron 

 

De negativa aspekterna med personalen som framkommer under intervjuerna handlar vidare 

om att dem flera gånger per dag knackar på hos ungdomarna, vilket informanterna menar 

skapar en känsla av kontrollerande och en roll som poliser. I resultaten från 

forskningsrapporten på Semrets gruppboende i Härnösand skriver forskarna att stödet och 

hjälpen som barnen fått från personalen är positiva faktorer för ett bra mottagande. I resultatet 

framkommer det dock åsikter kring att personalens bemötande behövs förbättras (Rosenberg, 

Brolin & Drejare, 2012). Informanternas negativa åsikter av personalens betydelse bekräftar 

ytterligare den tidigare forskningen om att personalens bemötande bör förbättras. 

 

5.2.2 Gemenskap med andra ungdomar 
Tidigare forskning belyser vikten av relationen till andra ungdomar som är eller tidigare 

befunnit sig i samma situation (Wernesjö, 2014). Samtliga informanter i studien uttrycker i 

enlighet med den tidigare forskningen vikten av kompisar runt omkring sig. Samtliga har 

tidigare bott på ett boende med plats för väldigt många ungdomar, vilket dem menar var bra 

då det alltid fanns någon att umgås med. Alex berättar att dem ofta brukade laga mat 

tillsammans, se film, och gå till kyrkan. Det framkommer även att gemenskapen till andra 

ungdomar från samma land var viktigare. David berättar att detta beror på att de oftast inte har 

samma värderingar och tankesätt som ungdomar från andra länder. Dock men han att språket 

kan vara en faktor som kan leda till konflikter på grund av missförstånd. Under intervjun med 

Meron berättar han att sammanhållningen bland de eritreanska ungdomarna var stark. När det 

kom nya ungdomar till boendet brukade de informera och hjälpa dem med saker som de 

själva lärt sig. Detta uttrycks i citatet nedan. 
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”Sen jag tror att den kontakten är jätte viktig, för att man kanske blir mer motiverad av 

varandra än av när personalen säger saker. Typ olika gymnasieskolor eller inriktningar, 

vi alla går i olika skolor så berättar vi hur det är där, och då kanske någon som går i en 

dålig skola kan byta skola”. /Meron 

 

Gemenskapen med andra ungdomar är en aspekt som Wernesjö (2014) beskriver och menar 

att ungdomarna fann stöd hos varandra, vilket även denna studies informanter bekräftar. 

Enligt min analys förstärks informanternas KASAM-värde av gemenskapen med ungdomarna 

på boendet. De blir resurser och tillgångar för varandra i vardagen men även vid andra 

viktigare situationer i livet. Gemenskapen förstärker inte endast komponenten hanterbarhet i 

teorin, utan även meningsfullhet då ungdomarna enligt Merons citat även motiverar varandra i 

livet. Även fast tillgången till personal är viktig kan enligt min tolkning, denna relation vara 

av minst lika stor betydelse eftersom den inte endast är en kunskapskälla utan en relation av 

personlig karaktär. David nämner under intervjun att han upplever att han kan vara sig själv 

med de eritreanska ungdomar som enligt min mening skapar en form av familjekänsla för 

ungdomarna. Samtliga informanter berättar även att många av ungdomarna som de träffat på 

boendet än idag är deras vänner vilket tyder på att de lyckats skapa långsiktiga relationer.  

 

5.2.3 Relation till familj och släkt 
Ingen av ungdomarna som deltagit i studien har återförenats med sin familj efter att de 

beviljats permanent uppehållstillstånd. Samtliga ungdomar har dock kontakt med familjen via 

telefon. Tre av ungdomarna berättar vidare att de har släkt i Stockholm vilket betytt väldigt 

mycket för dem. Både Meron och Samuel säger att de valt att komma till Sverige just på 

grund av att dem har anhöriga här. Meron berättar vidare att han har syskon i både Holland 

och Israel. Under intervjun med David framkommer det att hans lillebror anlänt till Sverige 

för ungefär 2 månader sedan, vilket han uttrycker stor glädje för. Alex är den enda av 

informanterna som inte har någon släkt alls inom Sveriges gränser. Han berättar att han gärna 

ville återförenas med sin familj, men eftersom hans mamma är sjuk var det inte genomförbart. 

I citatet nedan uttrycker han dock att han trots allt måste hålla sig stark och kämpa för att 

vinna.  

 

”Om man hade sin familj här så hade det varit bättre, då behöver man inte sakna någon, 

eller oroa sig för någon. Det är svårt att leva utan sin familj, jag har ingen släkt här 

heller så det är svårt verkligen. Om dom vore här så skulle allt i livet va bra. Jag skulle 
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bara behöva fokusera på att klara skolan. Jag ville hämta min familj för att ja har rätt till 

det, men min mamma är sjuk så det är svårt för henne. Jag tänkte hämta min syster 

istället, men när jag frågade så sa dom att det inte gick för att mamma måste komma. Men 

jag hoppas att hon blir frisk snart, om hon är frisk så är det ingen fara då kan vi ses igen 

någon gång i framtiden. Och när jag blir rik så haha då kan jag åka till Sudan och träffa 

henne hahah” /Alex.  

 

Alex är den enda informanten som inte har släktingar i Sverige. Dock har han en regelbunden 

kontakt med sin familj vilket i denna studie benämns som transnationellt nätverk. Hessles 

(2009) studie som heter ensamkommande men inte ensamma drar slutsatsen att de 

ensamkommande barnen som inte återförenats med sin familj i de flesta fall haft familj eller 

släkt i Sverige. Detta bekräftas i sin tur av de andra informanternas familjeförhållanden. 

Vidare menar Hessle (2009) att dessa har en betydande roll för deras etablering i det svenska 

samhället. Samtliga ungdomar med släkt i Sverige berättar att släkt som exempelvis kusiner 

hjälpt dem att lära sig svenska och funnits där som stöd. De uttrycker även att det är viktigt att 

fira högtider med släkten. Alex som däremot inte har sin familj i Sverige har lyckats skapa ett 

enligt Hessle kallat transnationellt nätverk (Hessle, 2009).  

 

Hessle menar att även det transnationella nätverket kan främja de ensamkommande barnens 

etablering på ett positivt sätt. Enligt min tolkning kan detta förklaras av citatet ovan. Alex 

strävan efter rikedom för att få möjligheten att återförenas med sin familj är ett tecken på en 

strävan att etablera sig i det svenska samhället. Samuel visar också vilken betydande roll det 

transnationella nätverket har på dem ensamkommande unga vuxna etablering i det svenska 

samhället. Samuel berättar att han inte dricker alkohol med anledning av att han inte vill att 

hans mamma ska få reda på det via släkten. Han säger att han inte vill göra sin mamma 

besviken och försöker därför att fokusera på studierna. I enlighet med Hessles studie och min 

analys verkar det transnationella nätverket vara det som motiverar informanterna till en 

gynnsam etablering trots att tidigare forskning belyser att ensamkommande barns 

levandassituation utgör risker i mottagarlandet till följd av att dem saknar föräldrar (Derluyn 

& Broekaert, 2008). Vidare fyller enligt min mening det transnationella nätverket 

komponenten meningsfullhet i Alex liv. Trots att familjen inte lever nära honom i fysiska 

personer, frambringar dem enligt Antonovsky engagemang och hängivelse till att lösa 

problem som i sin tur skapar motivation i Alex liv (Antonovsky, 2005:46). I enlighet med 

teorin höjer inte endast det transnationella nätverket de övriga informanternas KASAM- 
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värde, utan även den släkt som är bosatta i Sverige som exempelvis i Samuels fall. Enligt min 

tolkning skapar Samuels släkt en mer begriplig tillvaro, men kan även hjälpa honom att 

hantera och lösa problem som kan dyka upp i livet.  

 

5.2.4 Relation till svenskar  
Under samtliga intervjuer framkommer att ingen av informanterna har några svenska vänner. 

En del av informanterna nämner att det finns svenskar i skolan men att dem inte har någon 

närmare kontakt med dessa. Vidare uttrycker de unga vuxna en efterlängta av svenska vänner 

då dem menar att det bland annat skulle hjälpa dem att lära sig språket och få mer kunskap om 

det svenska samhället. Samuel uttrycker sig på detta sätt:  

 

”Men jag önskar att jag hade svenska kompisar för att jag vill lära mig svenska och lära 

mig saker om Sverige. Asså om jag gör det så, jaa jag måste jag bor ju här så jag måste. 

Tänk dig om du vill lära dig saker om ett land så söker du dig till dom som är därifrån, 

det är samma sak för mig”.  

 

Detta citat som Samuel gör kan kopplas till samma resultat som Ulrika Wernersjös studie 

bland annat visar på. I studien framkommer att informanterna uttrycker en önskan av att lära 

känna svenska vänner för att lära sig språket men att även dem finner svårigheter i att etablera 

dessa relationer (Wernersjö, 2014). Detta kan enligt min tolkning av Goffmans tes, stigma, 

förklara orsaken till varför de ensamkommande unga vuxna betraktas som stigmatiserade av 

majoritetsbefolkningen.  Goffman menar att en egenskap räcker för att en individ ska avvika 

från de normala på ett icke önskvärt sätt (Goffman, 2011:13). Eftersom att de 

ensamkommande unga vuxnas språkliga kunskaper är begränsade kan detta uppfattas som en 

negativ och stigmatiserad egenskap, som i sin tur exkluderar de unga vuxna då dem avviker 

från normen. De kan inte erhålla denna typ av relation, vilket i enlighet med Goffman även 

innebär att dess livsmöjligheter begränsas (Goffman, 2011:13).  De begränsade 

livsmöjligheterna i det här fallet avser enligt min tolkning av Goffman, bland annat 

möjligheten att lära sig det svenska språket på ett effektivt sätt. Samtliga informanter har 

uttryckt att dem oftast pratar sitt eget språk i relationen till andra ungdomar från samma land.  

 

Vidare frågade jag Samuel och David vad dem tror att avsaknad av svenska vänner beror på. 

Detta uttrycks på följande sätt: 
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”För att jag bara inte hittat några, eller kanske för att dom inte vill lära känna mig 

hahah”. /Samuel 

 

”Det är svårt att lära känna svenskar för att dom är så svåra att träffa och lära känna.   

Dom gillar att va själva. Man kommer inte nära dom. Dom jag träffat är från skolan. Men 

vi haha är bara vänner i skolan men vi träffas inte efter skolan”./David 

 

Dessa två citat bekräftas i Kristal-Andersson (2001) avhandling. Citatet tyder på att David 

och Samuel undermedvetet upplever sig själva som främlingar av majoritetsbefolkningen. 

Kristal-Andersson menar att kontakten med invånarna i det nya landet är en viktig faktor för 

att lära sig språket och det nya levnadssättet. Författaren beskriver att en dålig kontakt trots 

många år i det nya landet kan ge upphov till en klichéartad bild av invånarna samt ett 

permanent tillvarotillstånd som främling i det nya landet (Kristal-Andersson, 2001:85ff). Mot 

bakgrund av den tidigare forskningen och i enlighet med informanternas berättelser visar hur 

kontakten med de svenska invånarna är bristande, vilket enligt min analys kan ha skapat 

sämre språkkunskaper. En bättre kontakt med befolkningen hade kunnat hjälpa informanterna 

att på ett effektivt sätt lära sig svenska och motverka tillvaro tillståndet som främling i det nya 

landet. Kristal-Andersson (2001) skriver vidare att känslan som främling beror på hur 

individen bemöts av det nya landet. Enligt min tolkning av Samuels och Davids citat upplever 

båda ett avståndstagande från invånarnas sida vilket innebär att så länge det kvarstår kan 

känslan som främling komma att bli permanent hos informanterna. David upplever att det är 

svårt att träffa och lära känna svenska vänner. I enlighet med Wernesjö (2014) anser jag att 

mötesplatser behövs där de båda grupperna kan interagera med varandra och skapa förståelse 

för varandras likheter och olikheter. Författaren likt Kristal-Andersson menar att ansvaret för 

relationsbyggandet inte ska ligga hos de ensamkommande unga vuxna.  David berättar vidare 

att man inte ska prata högt utan bara vara lugn vid samtalskontakt med svenskar vilket 

indikerar på att han i enlighet med den tidigare forskningen utvecklat en klichéartad bild av 

majoritetsbefolkningen. David uttrycker detta i citatet nedan. 

 

”Vi måste va som Svenskar för att vi bor här. Jag har lärt mig laga svensk mat, vad svenskar 

äter och inte. Hur man ska bete sig när man pratar med svenskar, man ska inte prata högt 

utan bara vara lugn”. /David 
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Citatet ovan indikerar tydligt på David strävan för att passa in i det svenska samhället. Enligt 

min tolkning upplever David att han inte bara måste lära sig det svenska språket utan även 

anamma ett enligt honom svenskt beteendeförhållande. Goffman beskriver i sin tes olika sätt 

på hur stigmatiserade människor hanterar dess exkludering. Han menar att människor som 

kännetecknas av ett stigma kan försöka anpassa sig till de normala för att på så sätt accepteras 

(Goffman, 2011:17). Detta är tydligt i Davids fall då han exempelvis berättar hur han lärt sig 

att laga svensk mat och i enlighet med Goffman tes är detta ett sätt att anpassa sig efter de 

normala det vill säga dem som stigmatiserar. Vidare under intervjuerna berättar Meron och 

Alex att dem idag bor i en förort där majoriteten består av svenskar samt att dem inte lyckats 

få några relationer till grannarna.  Meron berättar tillexempel att både han och hans vänner 

upplever att grannarna vid flera tillfällen kollat konstigt på honom. Meron berättar vidare att 

hans vän med samma etniska bakgrund om han själv upplevde samma konstiga bemötande 

när han var på besök. Vidare beskriver Alex i citatet nedan bemötandet han har fått i sitt 

bostadsområde.  

 

”De mest svenskar som bor här men jag känner inte dom. Ingen hälsar dom bara kollar 

och går”./Alex 

 

Goffman (2011) skriver att de normala människorna beskriver de andra som inte fullt 

mänskliga individer och utifrån detta diskriminerar de avvikande på ett effektivt men ofta 

oavsiktligt sätt. Goffman menar vidare att detta ofta resulterar i att de avvikandes 

livsmöjligheter begränsas (Goffman, 2011:13). Enligt min tolkning av Goffman och analys av 

informanternas upplevelser har både Alex och Meron diskriminerats till följd av att dem 

avviker från människorna i bostadsområdet. Det är svårt att avgöra om detta gjorts avsiktligt 

men oavsett kan det enligt Goffman skapa stark ensamhet för den stigmatiserade då denne tar 

avstånd från samhället (Goffman, 2011:28). Enligt min uppfattning kan det i Merons fall 

resultera i att hans vänner inte väljer att besöka honom vilket i sin tur kan skapa ensamhet. 

Under intervjun med Alex framkommer det att han känner ensamhet efter flytten från PUT-

boendet vilket återigen kan kopplas till Goffmans teori. Jämförelsevis har David och Samuel 

som är bosatta en mångkulturell förort skaffat vänner med annan etnisk bakgrund.  Orsaken 

till detta kan enligt min analys förklara varför dem inte definieras som stigmatiserade i 

bostadsområdet. Dem båda berättar att majoriteten av människorna i området har ursprung 

från olika länder i världen, vilket kan kopplas till att den stigmatiserade individen kan finna 
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stöd med andra individer som bär på samma stigma. Detta skapar i sin tur utrymme för 

individen att känna sig normal (Goffman 2011:30).  

 

5.2.5 Relationer till svensk-eritreaner 
Under intervjuerna framkommer svårigheter att skapa relationer till andra ungdomar med 

eritreansk bakgrund. Informanterna berättar att de upplever att dem inte vill skapa en relation 

till dom. David säger under intervju att dem nästan är som svenskarna och inte alls lika 

trevliga som han upplever att den äldre generationen är. Citatet nedan beskriver enligt min 

tolkning ett förhållande där svensk-eritreanerna kommit att bli de normala och de 

ensamkommande de stigmatiserade. Goffman (2011) hävdar att människor som avviker från 

normen blir utstötta av dess omgivning. Trots att de både gruppernas yttre attribut är den 

samma är det enligt min tolkning av Goffman statusen som ensamkommande som i 

förhållandet skapar den stigmatiserande egenskapen till dem andra eritreanska ungdomarna. 

Detta förklaras närmare i citatet nedan.  

 

”Det finns invandrare som är födda här, i skolan vi är vänner men ofta kommer vi inte 

överens. Det finns en tjej som jag gillade men när vi var själva så var hon jätte bra, men 

så fort hennes kompisar såg oss så ville hon inte prata med mig. Du vet dom brukar kalla 

oss för importer. Jag trodde inte att Eritreaner skulle va så. Dom bryr sig så mycket om 

vad kompisar tycker och tänker. Aa men nu har vi inte kontakt längre för att jag inte 

orkar att de ska va så längre”. /Meron 

 

Vidare skriver Goffman (2011) att förhållandet skapar socialt oacceptabla grupper som enligt 

min tolkning kan förklara varför flickan tog avstånd från Meron. I teorin om stigma skriver 

Goffman att de normala använder stigmatermer som liknelser i språket (Goffman, 2011:13). I 

citatet ovan tar det form i termer som import. Meron avståndstagande kan även förklaras av 

den stigmatiserades sätt att hantera situationen. I detta fall kan vi tydligt se hur Meron valde 

att avsluta relationen vilket i enlighet med Goffman är ett sätt att hantera situationen. 

Konsekvensen enligt Goffman blir att den stigmatiserade personen menar att undviker att ta 

kontakt med den andra gruppens medlemmar, i detta fall andra eritreanska ungdomar 

(Goffman, 2011:28). Citatet nedan beskriver en annan informant erfarenheter av mötet med 

svensk-eritreaner.        
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”Jag träffade henne på tåget och vi började prata så jag frågade henne om hon gillade 

killar som kommit från Eritrea nyligen. Och hon sa nej, men hon visste inte varför. Asså 

tänk dig jag bor i Sverige och jag vill gå skola, antingen vill jag läsa ekonomi eller 

läkare. Jag vill bo i Sverige hela mitt liv. Vad är skillnaden mellan mig och henne, det är 

det jag inte förstår. Människor dömer folk för att vi är flyktingar, men de glömmer bort att 

deras egna föräldrar också kom till Sverige som oss”./Samuel 

 

Under intervjun med Samuel framkommer det att han fått höra från sina vänner att svensk-

eritreaner inte vill umgås med ensamkommande. Därmed bestämde han sig för att fråga ut en 

tjej som han träffat på tunnelbanan. Detta kan kopplas till George Simmel tes om att 

främlingen innehar den speciella egenskapen av att vara objektiv och kan därav inta det 

speciella förhållandet av närhet och avstånd. Den speciella kombinationen menar Simmel kan 

ge främlingen överraskande avslöjande från gruppens medlemmar (Simmel, 1995:141).  

Enligt min analys intar Samuel rollen som den objektiva främlingen och kan därför ta friheten 

att fråga flickan på tunnelbanan. Även i Samuels fall kan vi se att stigmatiserade termer som 

”flykting” är något som informanterna benämns för. Enligt min mening kan detta kopplas till 

Wernesjö (2014) studie, där hon drar slutsatsen att de ensamkommande unga vuxnas 

tillhörighet är komplex trots att dem erhållit permanent uppehållstillstånd. Dem tillskrivs 

termer som import och flykting när dem beviljats PUT. Wernersjö skriver vidare i sin studie 

att ensamkommande unga vuxna avviker från den svenska föreställda gemenskapen på grund 

av att dem är skilda från sina föräldrar (Wernesjö, 2014) vilket enligt min mening kan förklara 

förhållandet mellan informanterna och svensk-eritreanerna.  

 

En god relation till svensk-eritreaner anses av samtliga ungdomar vara av stor vikt. 

Informanterna menar att dem är en väldigt viktig kunskapskälla då många bott i Sverige under 

lång tid och vet vad ska tänka på då dem själv gjort samma resa. Både Samuel och Alex 

berättar att dem träffar Eritreaner i exempelvis kyrkan eller på tunnelbanan. Informanterna 

berättar att landsmännen oftast ser på dem att de inte bott i Sverige under lång tid och därför 

brukar fråga om dem är i behov av hjälp. I citatet nedan uttrycker David en speciell glädje 

över relationen: 

 

”Det finns andra eritreaner som har bott här i nästan 30 år eller mer. Jag brukar fråga 

dom. Då kan jag uttrycka mig som jag vill. Jag brukar alltid fråga dom om råd och tips om 

jag vill göra något. Jag har fått så mycket information av dom. Jag har lärt mig mer av 
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dom än av personalen. Dom betyder jätte mycket för mig. Jag har lärt mig så mycket av 

dom. Jag brukar alltid fråga dom när vi ses”. /David 

 

Citatet Goffman talar om misskrediterade personer dvs. en person som bär på ett synligt 

stigma vid första ögonkastet. Vidare skriver Goffman även om stambetingade egenskaper 

som ras och nation där stigman förmedlas från generation till generation (Goffman, 2011:51). 

Enligt min analys av detta tema bär både informanterna och de eritreaner de möter på det 

stambetingade stigmat, dock är informanterna misskrediterade personer enligt svensk-

eritreanerna då dem uttryckligen säger att det syns på dem att de inte bott i Sverige under lång 

tid. I mötet skriver Goffman att den misskrediterade personen kan välja att ljuga eller tala 

sanning. Enligt tidigare forskning är relationen till andra som varit i samma situation viktig 

för de ensamkommande (Wernesjö, 2014). Samtliga informanter uttrycker hur dem oftast 

vädjar till personer som tidigare befunnit sig i situationer som flyktingar. Enligt min tolkning 

kan detta förklara varför informanterna inte valt att ljuga och istället vänder relationen till en 

positiv tillgång. Trots att dem möjligtvis inte kommit som ensamkommande har de 

gemensamt att de kommit som flyktingar till ett främmande land, således vet dem vad som 

krävs för att erhålla en god livssituation. På så sätt och speciellt i Davids fall är detta en resurs 

som höjer informanternas KASAM-värde och möjligheten att utveckla ett hälsosamt liv.  

 

5.2.6 Godman 
Eftersom att studiens informanter är över 18 år har dem enligt lag ingen rätt till en god man. 

David, Alex och Daniel beskriver enligt min tolkning relationen som formell. Samtliga 

berättar att dem endast hade kontakt vid myndighetsmöten eller i samband vid frågor som 

berör skolan. Alex berättar att det för honom inte blev någon större skillnad när gode 

mannens uppdrag upphörde. Under intervjun med Meron framkommer att han än idag har 

kontakt med sin god man, trots att uppdraget upphört. 

Meron berättar: 

 

”Haha men jag har fortfarande kontakt med min godman. Jaa haha i början gillade jag 

inte han men nu så fort det är något så vänder jag mig alltid till honom. Typ om jag ska 

göra det ena eller andra vilket alternativ som är bäst för mig. Så säger han till mig vad 

han tycker, han är smartare än mig haha”. 
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Citatet ovan är ett exempel på hur en relation till godman kan kvarstå trots att uppdraget 

upphört. Meron berättar vidare att gode mannen kommer ifrån Eritrea, vilket enligt min 

tolkning kan förklara varför han än idag är en viktig part i Merons liv i förhållande till övriga 

informanter som tilldelades en svensk god man. Angel och Hjern (2008) belyser vikten av 

stabila vuxna som tillgodoser dem ensamkommande barnens behov. Enligt min tolkning av 

Merons citat kan man tydligt dra slutsatsen att Meron känner tillit till sin god man samt en 

relation som bidrar med att skapa mer begriplighet i Merons tillvaro. I enlighet med teorin om 

KASAM där komponenten hanterbarhet refererar till en individs resurser att hantera olika 

situationer i livet (Antonovsky, 2005:45) kan tänkas att relationen till gode mannen bidrar 

med ett högre KASAM- värde speciellt för Meron. Enligt min analys beror den fortsatta 

kontakten med gode mannen på den gemensamma faktorn, ursprungslandet Eritrea. Hessle 

(2009) skriver i sin studie att vuxna personer på ett personligt sätt öppnat dörrar in i det 

svenska samhället för de ensamkommande barnen. I bakgrund till detta kan det gemensamma 

språket verka som hjälpande faktor i skapandet av en mer personlig relation. 

 

5.3 Aktuell situation 
 
5.3.1 Från PUT- boende till träningslägenhet 
Informanterna beskriver övergången från PUT-boendet till träningslägenheten med blandade 

upplevelser och känslor. Gemensamt beskrivs den första tiden som svår och ensam då dem 

vant sig vid att ha de andra ungdomarna runt omkring sig. Under intervjun med David 

berättar han att personalen blivit som föräldrar:  

 

”Om man säger till sin mamma och pappa att man behöver något så hjälper dom mig 

dagen efter, de var på samma sätt i boendet. Men när man bor själv så måste man allting 

själv bestämma. Det var svårt att veta vad som var bra för en och inte”. /David 

 

Vidare upplever han att det är bättre att bo i träningslägenhet eftersom han är myndig och 

förväntas ta eget ansvar som andra svenska ungdomar. Samtliga ungdomar bad själva om att 

få flytta till en träningslägenhet på grund av att dem anser att det är viktigt att bli 

självständiga, ta eget ansvar samt inte bli för beroende av personalen. Samtliga uttrycker en 

tacksamhet till Sverige och boendet då dem menar att dem här är fria män, lyckligt lottade 

och anser att dem fått den hjälp som de behöver. De har en KP som de får hjälp av när de 

själva är i behov av den och menar att det är bättre än att ständigt ha personalen till hands. 
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Samtliga ungdomar uttrycker även en stark tro till sin individuella kapacitet. Samuel uttrycker 

tillexempel vikten av att tänka positivt. I citatet nedan uttrycker Alex följande:  

 

“man måste vara stark för att vinna, vilket jag med guds kraft och vilja kommer att klara 

av”.   

 

Meron har samma positiva anda och uttrycker det på följande sätt: 

 

”Jag vet att det kommer gå bra för mig, jag är säker på det. Jag vet att jag kommer plugga 

vidare, jag har två val. Antingen kommer jag läsa något inom sjukvård eller ekonomi. Om 

man vill ha en bra framtid så tror jag att det är upp till en själv, de bara jag som 

bestämmer så om jag sköter mig så kommer det gå bra för mig”./Meron  

 

Även David verkar ha en positiv syn på sin livssituation och på sin framtid. Han hänvisar till 

ett ordspråk i citatet nedan.  

 

”Men i mitt land finns ett ordspråk. En person som inte gått igenom problem vet inte vad 

det innebär att lyckas”. /David 

 

Enligt min tolkning kan informanternas olika sätt att uttrycka självständighet, inre vilja, tro 

och motivation till framtida drömmar stärka de ensamkommande unga vuxnas känsla av 

sammanhang och därmed ett högre KASAM. Samtliga informanter uttrycker hängivelse och 

engagemang till att lösa problem vilket enligt Antonovsky är den viktigaste komponenten i 

teorin för att upprätthålla hög begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005:50). Vidare 

uttrycker även informanterna en tacksamhet till Sverige och boendet då dem bland annat här 

är fria individer vilket dem menar att de inte var i Eritrea. Detta styrks av Wernesjös studie, 

och ses som en strategi för att inte stämplas som främling och uteslutas från en föreställd 

gemenskap (Wernesjö, 2014:75).  I Wallin och Ahlström (2005)  redogörs en uppföljning 

efter sju år av de ensamkommande unga vuxnas aktuella situation i Sverige. De författarna 

kommit fram till är att de ensamkommande unga vuxna som erhållit PUT är nöjda med sina 

liv, har en sysselsättning och ett socialt nätverk med relationer till landsmän. Dock kvarstår 

fortfarande en känsla av ensamhet (Wallin & Ahlström, 2005). Jämförelsevis med denna 

studie har mina informanter trots den kortare tiden i Sverige en sysselsättning samt ett socialt 

nätverk av främst samma karaktär. Vilket enligt min mening indikerar på en god utveckling. 
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Informanterna i denna studie uttrycker dock samma känsla av ensamhet som i den tidigare 

forskningen. Detta kan enligt min tolkning kopplas till Simmels tes om främlingens komplexa 

ställning som nära men samtidigt avlägsen vilket skapar en känsla av ensamhet. Eftersom att 

den tidigare forskningen visar att denna känsla fortfarande är bestående efter sju år, finns 

enligt min mening en stor risk att ensamheten för de ensamkommande unga vuxna i denna 

studie kommer att upprätthålla.    

 

5.3.2 Volontär och volontär familj	  
Jag har valt att lyfta upp detta tema eftersom det framkommit under intervjun med Samuel att 

han på egen hand försökt vädja om en utökad relation till svenskar. Samuel berättar att han 

ansökt om att få en volontär och en volontär familj, för att på så sätt lära sig bättre svenska 

samt erhålla kunskap om det svenska systemet. Vid frågan på hur han upplever relationen 

med sin volontär svarar Samuel: 

 

”Jätte bra. Asså eller det är synd att vi inte ses så ofta och familjen har jag hittills bara 

träffat en gång men det känns jätte bra man går dit och umgås skrattar och har kul. Man 

lär sig nya saker och man lär sig språket”. /Samuel  

 

Citatet kan kopplas till Rosenberg, Brolin & Drejare (2012) som i sin studie belyser 

förståelsen för hur det svenska samhället är uppbyggt. Detta är en faktor som de 

ensamkommande barnen upplever som viktigt, vilket även bekräftas av Samuels citat. Detta 

stärks ytterligare av Kristal-Andersson (2001) där forskaren menar att exkluderandet från 

landets invånare kan leda till att individen lever många år i det nya landet med endast en 

klichéartad bild av befolkningen. Vidare skriver Wernesjö (2014) att de ensamkommande 

barnen tvingas ta det största ansvaret för att etablera relationer till befolkningen, vilket skapar 

ett individuellt ansvar för dess egen integration och etablering. Enligt min analys stämmer den 

tidigare forskningen in på Samuels situation eftersom han själv valt att söka sig till 

majoritetsbefolkningen.  

 

5.3.3 Vänner och arbete 
Gemensamt beskriver informanterna sina vänner som betydelsefulla, jätte bra och viktiga. 

Samtliga respondenter berättar att vännerna är en viktig kunskapskälla då dem kan vända sig 

till varandra för hjälp. Under intervjun med Meron berättar han att det finns vissa saker som 
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man inte lär sig från personalen under tiden på boendet, han menar då att vänner fyller den 

luckan.  Han uttrycker det på följande sätt.  

 

”Man vet ju ingenting när man kommer hit. Speciellt skolan man lär sig från vänner vad 

det finns för olika utbildningar, eller typ om man vill ta körkort. Så alla är duktiga på olika 

saker och alla håller på med olika saker i livet så man hör och lär sig mycket från 

varandra.” /Meron  

 

Meron berättar vidare att han på PUT-boendet träffat gamla barndomsvänner från Eritrea, 

vilket även framkommer under intervjun med David och Samuel. Samtliga informanter 

berättar att väldigt många ungdomar i deras ålder flytt från Eritrea till olika länder i bland 

annat Europa.  Alex och Samuel berättar att dem i skolan har vänner från olika länder men att 

dem på fritiden i synnerhet umgås med andra ensamkommande från Eritrea. Samuel uttrycker 

just detta i citatet nedan. 

 

”Det är jätte bra, asså när man umgås med vänner känns det extra bra, jag menar man 

kan prata om allt typ ibland om sitt eget land och kultur, man kan diskutera om livet eller 

få tips och råd från varandra om livet och framtiden”./Samuel 

 

Även Alex poängterar vikten av att ha vänner i citatet nedan.  

”Det är viktigt att ha relationer så man kan hjälpa varandra, eller typ om man vill leta 

jobb. Vad det än gäller egentligen, om man har problem så kommer min vän att hjälpa mig 

eller jag han.  Om någon är bättre på något än mig eller tvärtom så hjälps vi åt typ språket 

eller i skolan”. /Alex 

 

Tidigare forskning på fältet belyser att få relationer i det informella nätverket som nära vänner 

i vardagen inte behövs (Hessle, 2009). Enligt min tolkning av informanternas relationer till 

vänner är detta en viktig del i de ensamkommande unga vuxnas sociala nätverk, vilket kan 

styrkas av Wernersjö (2014) som skriver att gemenskapen bland ungdomar som är eller varit i 

samma situation är av stor betydelse. Relationen till vänner är enligt min mening inte endast 

en kunskapskälla och stöd i vardagen som stärker informanternas KASAM-värde men även 

relation där dem inte uppfattas som stigmatiserade. Informanterna beskriver hur dem på olika 

sätt hjälper och vägleder varandra vilket kan förklaras av det enligt Goffman skapar utrymme 

för individen att känna sig normal (Goffman, 2011:28:30). Vidare har samtliga informanter 
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återförenats med sina gamla vänner från Eritrea vilket gjort att dem inte förlorat den självklara 

platsen i kompisgänget som Angel & Hjern (2008) belyser i sin studie. Enligt min mening kan 

dessa relationer hjälpa informanternas känsla av trygghet i Sverige trots att dem inte 

återförenats med familjen.   

 

Meron är den enda av informanterna som skaffat ett extra jobb. Resterande informanter menar 

att de svårt att få jobb men även att dem behöver lära sig bättre svenska och således fokusera 

på studierna. Meron berättar att hans nuvarande kontaktperson är väldigt hjälpsam som vidare 

hjälpt han att få extrajobbet som servitris på restaurangen. Vidare berättar Meron att jobbet 

ger han möjlighet att spara pengar, men att han ibland känner sig orättvist behandlad av 

personalen på arbetsplatsen.  Han uttrycker detta i detalj i citatet nedan. 

 

”Svenskarna är jätte konstiga, dom gjorde fula saker mot mig. Typ jag fick jobba mer än 

dom. Men dom va fula mot mig personalen, asså jag jobbar hårt och det var många som 

inte pallade. Så ibland brukar dom säga åt mig att sitta när dom vet att chefen ska 

komma. Och du vet då ser det ut som att jag är lat och kanske inte får jobba. Och sen fick 

jag alltid kvällspass och det är då det är mycket att göra, på dagen är det inte lika mycket 

jobb. Jag tackade alltid ja, och ibland kunde jag jobba 11 timmar det gjorde ingen annan. 

Jag klagade aldrig, men nu har jag märkt det och tar inte lika mycket kvällspass”./Meron.  

 

Simmel (1995) beskriver i sin essä ett främlingskap där främlingen är nära men avlägsen. 

Enligt min tolkning beskriver Merons position på arbetsplatsen denna ställning. Simmel 

skriver vidare att fokus i förhållandet riktas på det som inte är gemensamt då förståelsen av 

främlingen från ett annat land inte skapar några individuella egenskaper hos individen 

(Simmel, 1995:144). Enligt min analys av Meron som främling på arbetsplatsen bortser 

kollegorna hans egenskaper som ambitiös och flitig på arbetsplatsen och väljer istället att 

exkludera honom från arbetsgruppen vilket Simmel beskriver som konsekvens av tillståndet 

som främling. Vidare kan Merons yttre attribut som mörkhyad enligt min mening förklara 

varför han inte inkluderas i gruppen. Vidare berättar Meron att han just nu inte arbetar kvar på 

restaurangen. Vid följd frågan på varför? Säger han att han inte orkar längre men att han ska 

börja igen senare. Goffmans teori om stigma beskriver olika sätt på hur stigmatiserade 

hanterar sitt stigma. Ett sätt enligt teorin är att undvika kontakt med den andra gruppens 

medlemmar (Goffman, 20011:22). I detta fall har Meron valt att ta en paus från arbetet, vilket 

enligt min tolkning motsvarat hans sätt att undvika kontakt med personalgruppen. Tidigare 
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forskning skriver att kontakten med invånarna i det nya landet är en viktig faktor för att lära 

sig språket och det nya levnadsättet (Kristal-Andersson, 2001:85). Enligt min analys har 

Merons svenska språkkunskaper ökat under hans tid på arbetsplatsen, dock begränsas han av 

främlingskapet och dess konsekvenser. Han har inte möjlighet att lära sig lika bra svenska 

som han kunnat göra om främlingskapet inte existerat.   

 

6. Slutsats 
 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp eritreanska 

ensamkommande unga vuxna upplever tiden efter flytten från PUT-boendet. Studien har även 

haft för avsikt att undersöka hur informanterna upplevde tiden på PUT-boendet som 

förberedande inför det relativt självständiga livet utanför boendet. Antonovskys teori om 

individens känsla av sammanhang, Goffmans stigmatiseringsteori samt Simmels teori om 

främlingen har använts som analytiska verktyg för att få svar på studiens syfte och frågor. 

Studiens frågeställningar har således varit: 

 

-‐ Vilka upplevelser eller erfarenheter har informanterna tagit med sig från PUT-boendet 

till livet utanför boendet? 

-‐ Vilka upplevelser manifesterar sig hos informanterna efter tiden på PUT-boendet? 

 

Utifrån informanternas berättelser visar studiens resultat att samtliga informanter efter minst 

två år i Sverige idag bor i en utslussning- träningslägenhet. Gemensamt beskriver de 

ensamkommande unga vuxna olika praktiska färdigheter och kunskaper som dem under tiden 

på PUT-boendet lärt sig, och som vidare varit till stor hjälp efter flytten till egen lägenhet. 

Relationer till andra ungdomar från samma etniska bakgrund och god man är relationer som 

följt med dem efter flytten. Resultatet visar även att gamla relationer till vänner från 

hemlandet är relationer som följt samtliga av de ensamkommande unga vuxna till dess 

nuvarande förhållanden i Sverige. Likaså har majoriteten återförenats med släkt i Sverige och 

i andra fall på olika sätt haft kontakt med familj som vidare verkat gynnsamt för deras 

etablering och legat till grund som motivation till en god utveckling och framtida drömmar. 

Av resultatet och analysen kan slutsatsen dras att informanterna haft och fortfarande har 

tillgång till flera olika resurser i samt utanför boendet som på olika sätt hjälper dem att skapa 

en känsla av sammanhang. Teorin om KASAM har därmed styrkt det empiriska materialet 
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samt verkat som ett viktigt verktyg i analysen. Trots att de ensamkommande unga vuxna 

beskriver att det stöd och hjälp i form av språk kunskaper, laga mat, sköta ekonomi och boka 

tid inom sjuk- och hälsovård etc. hjälpt dem att klara av ett relativt självständigt liv idag 

skildrar de ensamkommande unga vuxna på olika sätt enligt min analys ett utanförskap. 

Samtliga upplever en saknad av relationer till svenska ungdomar men även svårigheter att 

skapa dessa relationer. Detta styrks i sin tur av den tidigare forskningen som gjorts på fältet. I 

förhållande till analysen av det empiriska materialet samt till teorin om stigma och främling, 

kan detta ligga till grund i att dem uppfattats som stigmatiserade och främlingar i Sverige. 

Resultatet visar även ett utanförskap och diskriminering i bostadsområdet samt på 

arbetsplatsen i en av berättelserna. Goffmans teori om stigma samt Simmels teori om 

främlingen har i denna del av analysen varit mycket användbart. Ett avvikande tema som varit 

av stor vikt i denna studie är svårigheter att skapa relationer till andra ungdomar med samma 

etniska bakgrund vilket den tidigare forskningen inte uppmärksammat. Enligt min tolkning av 

analysen är det en indikation på att de ensamkommande unga vuxna inte endast exkluderas i 

förhållande till den etniskt svenska befolkningen utan även till den grupp som likt dem 

besitter ett stigma i relation till majoritetsbefolkningen. Enligt min tolkning av analysen 

skapas det ett dubbelt utanförskap för dem ensamkommande unga vuxna. Det första 

utanförskapet är avvikandet från majoritetsbefolkningen i mottagarlandet som grundas på det 

faktum att dem är invandrare. Det andra utanförskapet sker i relation till dem svensk-

eritreanska ungdomarna som betraktar de ensamkommande unga vuxna som till skillnad från 

svensk-eritreanerna är skilda från sina föräldrar. 

 

Den slutgiltiga slutsatsen i denna studie blir därmed att samtliga informanter upplever ett 

dubbelt utanförskap. I analysen har det framkommit indikationer på ett utanförskap och ett 

främlingskap i det svenska samhället.  

Således förblir den stora frågan av min analys om det egentligen spelar någon större roll hur 

mycket de unga vuxna förbereds under tiden på PUT-boendet inför det relativa självständiga 

livet, efter flytten från boendet. När de ensamkommande unga vuxna inte inkluderas i det 

svenska samhället skapas det istället en problematik som tar ny riktning med större 

konsekvenser i deras ställning som ensamkommande. Så länge det sociala nätverket i Sverige 

i huvudsak endast består av landsmän, släkt och andra ensamkommande unga vuxna är de 

ensamkommande unga vuxnas ställning i samhället försvagad. Som denna studie visar är 

kontakten till majoritetsbefolkningen väldigt bristande och i andra fall svag vilket på längre 

sikt kan skapa integrationsproblem. Som tidigare nämnt erhåller dem ensamkommande unga 
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vuxna inte bara ett utanförskap utan två. Vilket medför ytterligare svårigheter att accepteras 

och inkluderas i det svenska samhället utan att ses som en främling.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att jag har fått svar på studiens frågeställningar och jag har 

själv trots min förförståelse av ensamkommande unga vuxna överraskats av studiens resultat. 

Upplevelser av utanförskap och diskriminering var inga faktorer som jag förväntat mig 

manifesterats i de ensamkommande unga vuxnas upplevelser, på grund av deras relativt korta 

tid i Sverige. Vidare bör enligt min mening arbetet med målgruppen inte endast ske på 

myndighetsnivå utan ett arbete där samtliga i befolkningen bör delta.  Frågan är dock om 

människors föreställningar och förmåga att kategorisera människor i grupper något som vi 

någonsin kommer att kunna motverka eller komma ifrån.  

 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Till en början var inte tanken med denna studie att fokusera på de ensamkommande unga 

vuxnas position som främlingar och stigmatiserade i förhållande till det Svenska samhället 

och befolkning. Resultatet av studien har dock visat att detta är faktorer som påverkar 

informanternas liv idag, och enligt min mening även den framtid som väntar dem. Således 

skulle jag finna det intressant att forska vidare på frågan. Möjligtvis skulle man kunna 

genomföra en uppföljningsstudie i syfte att studera hur ensamkommande unga vuxna som 

fyllt 21 år och som därmed lämnat samhällsvården, upplever sin plats i det svenska samhället. 

Hur upplever de unga vuxna sin tillhörighet, diskriminering och rasifiering. Trots att 

Wernersjös avhandling tar avstamp i dessa begrepp anser jag att en utökad forskning på fältet 

behövs som belyser just tidigare ensamkommande barns berättelser.  

 

Eftersom allt fler ensamkommande flickor ökat under de senaste åren finner jag det intressant 

att studera hur dem upplever sin situation. Detta kan göras utifrån flera olika infallsvinklar då 

forskning ur det kvinnliga könets perspektiv är begränsad. Enligt min mening finner jag det 

intressant att studera om unga vuxna flickors etablering i det svenska samhället skiljer sig i 

förhållande till de ensamkommande unga vuxna killarnas.  
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Bilaga 1 
 
Informations-brev till intervjupersoner   
  
Hej!   
Mitt namn är Rim Zerom och jag arbetar på ett PUT-boende för ensamkommande barn och 
ungdomar. Jag läser även internationell migration och etniska relationer (IMER) vid 
Södertörns Högskola. Jag håller för närvarande på att skriva mitt examensarbete om 
Eritreanska ensamkommande unga vuxna. Syftet med studien är att undersöka hur 
ensamkommande unga vuxna upplever sin aktuella livssituation, samt till att studera hur de 
upplever att tiden på PUT- boendet förberett dem för ett självständigt liv i Sverige.   
  
Av detta skäl söker jag nu dig som tidigare bott på ett PUT-boende men som nu fyllt 18år och 
bor själv. Genom intervjuer vill jag ta reda på hur du upplever din tid på boendet. Dessa 
intervjuer kommer att spelas in för att inte gå miste av viktig information. Resultatet kommer 
sedan att analyseras med hjälp av tidigare forskning och teori.  
  
Tyvärr saknas det idag en bredare forskning inom detta område, då den befintliga forskningen 
i större utsträckning belyser området utifrån de professionellas perspektiv. Förhoppningen 
med denna studie är att ur de unga vuxnas synvinkel belysa de positiva samt 
negativa aspekterna i arbetet med gruppen. Min ambition är att med din hjälp fylla ut de 
kunskapsluckor som finns inom forskningsområdet, men även bidra till att förbättra olika 
aktörers arbete med målgruppen.   
  
Deltagandet i studien är självklart frivilligt, och du har när som helst rätt att avbryta ditt 
deltagande. Vidare kommer jag inte använda mig av ditt namn, boende uppgifter eller andra 
uppgifter som kan spåras till dig i studien.   Det innebär att det endast är jag som kommer att ta 
del av din privata information.  
  
Det material som vidare samlas in under intervjuer kommer endast att användas inom ramen 
för studien. När studien är färdigställd kommer allt material att raderas. Skolan har dock som 
krav att publicera den färdigställda studien i en databas vid namn DIVA (Digitala 
vetenskapliga arkivet). Detta innebär att studien kommer att vara tillgänglig på Internet och 
tillgänglig för alla att ta del av.   
  
  
Om du önskar att ta del av studien, så kan du alltid höra av dig till mig på telefon eller via 
mail. Med vänliga hälsningar  
  
Rim Zerom                               
Tel:076 57 59 818  
E-post: Rim_inshik@hotmail.com  
  
Handledare: Johan Vaide  
E-post: Johan.Vaide@sh.se  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Datum: 
Plats: 
 
Bakgrund 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Ankomst i Sverige: 
Sysselsättning: 
 
Tiden efter permanent uppehållstillstånd (PUT) 
När beviljades du PUT 
Hur har boendeformerna under din tid i Sverige sett ut? 
Hur upplever du boendeformerna? 
Vilka möjligheter har erbjudits? 
Vilka möjligheter har varit till hjälp för din del? 
Upplever du att du saknade redskap som hade varit till hjälp? 
 
Socialt nätverk? 
Vilka relationer har du skapat under din tid i Sverige? 
Hur upplever du dessa relationer? 
Hur har dessa relationer hjälp dig? 
Upplever du att du saknar relationer som hade varit till hjälp? 
 
Aktuell situation 
Hur ser din boendeform ut idag? 
Hur upplever du din aktuella boendeform? 
Vad har du funnit hjälpsamt för att hantera din livssituation? 
Upplever du att något bör gjorts annorlunda för att främja din livssituation? 
Hur ser du på din plats i samhället? 
Hur ser dina tankar inför framtiden ut? 
 
Övrigt 
Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
 


