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Ensamkommande barn har blivit ett känt begrepp i Sverige under de senaste åren, ett resultat 
av krig och förtryck runt om i världen. Flykten från sitt hemland, separation från sina familjer, 
minnen från krig och traumatiska upplevelser utgör faktorer vilket kategoriserar 
ensamkommande barn som en riskgrupp i samhället för utvecklandet av psykisk ohälsa. 
Samtidigt som prognoser tyder på att antalet ensamkommande barn som söker asyl minskar 
behöver man nu förhålla sig till det betydande antal ensamkommande barn som anlänt till 
Sverige för att stanna. Forskningsläget idag tyder på att kunskapen gällande målgruppen 
ytterligare behöver fördjupas och framför allt konkretiseras genom att undersöka hur dessa barn 
förhåller sig till och navigerar i sin nya kontext. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ensamkommande barn upplever samt förhåller sig till 
religion i Sverige. Genom tillämpningen av en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer eftersöks en djupare förståelse av vilken roll religionen spelar i deras liv och hur 
denna påverkar deras vardag. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella 
perspektivet, interkulturalitet, reflexivitet samt copingteori. Det material som framkommit 
under intervjuerna har analyserats utifrån ovan nämnda teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning med hjälp av tematisk analys.  
 
Resultatet visar att religionen är en vital aspekt i barnens liv. Genom ett aktivt och medvetet 
agerande vidhåller barnen en kontinuitet i sina liv via bland annat sin religiösa tro och praxis. 
Religionen används även som en källa till gemenskap, tillhörighet och vägledning i en annars 
beskriven ny och okänd kontext där det är svårt att finna sin plats. Vidare så belyser studien att 
religion i Sverige uppfattas som stundom negativ i sociala sammanhang samtidigt som man 
upplever en acceptans och respekt kopplat till religiös mångfald. Samhällets upplevda syn på 
religion utgör även en faktor som barnen reflekterar över och sedan aktivt implementerar i sin 
religiösa praxis genom olika strategier. 
 
 

Nyckelord: Ensamkommande barn, religion, coping, reflexivitet, interkulturalitet 
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stort tack till min handledare, Pär Engström, för sitt visade engagemang och vägledning i mitt 
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bara tacka utan även uttrycka en enorm uppskattning till de informanter som bjudit in mig på 
djupet och delat med sig av känslor som kommer fortsätta att beröra mig livet ut.  
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1 Inledning 
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan legala vårdnadshavare till Sverige för 
att ansöka om asyl, även kallade ensamkommande barn. Under 2015 ansökte 35 369 
ensamkommande barn om asyl i Sverige. Antalet minskade dock kraftigt under 2016 när antalet 
ensamkommande barn som sökte asyl uppgick till 2199 ärenden. Detta kopplar man bland annat 
till de upprättade gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige men även den stärkta 
bevakningen av EU:s yttre gränser (Migrationsinfo, 2017). Flest ensamkommande barn 
kommer från Afghanistan och Syrien men även Eritrea och Somalia hör till de vanligt 
förekommande nationaliteterna (Migrationsverket, 2017b). En majoritet av dessa är pojkar 
mellan 13–17 år (Migrationsinfo, 2017). De ensamkommande barnen flyr vanligtvis från sina 
hemländer på grund av förföljelse, krig eller fattigdom. De afghanska ensamkommande barnen 
är ofta ”hazarer”. Hazarer tillhör en minoritetsgrupp i Afghanistan bestående av shiamuslimer 
vilket gjort dem extra utsatta för förtryck från talibaner och Islamska Statens övergrepp 
(Migrationsverket, 2016a). 
 

Ensamkommande barn per månad 2004–2017 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 1 
 

 

Sedan 2014 har närmare 14 000 ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i Sverige 
och den 20 februari 2017 var 21 150 asylsökande ensamkommande barn inskrivna i 
Migrationsverkets mottagningssystem (Migrationsverket, 2017a).   
 
Ensamkommande barn räknas tillhöra en riskgrupp i samhället när det gäller utvecklandet av 
psykisk ohälsa. Att fly från sitt hemland utan sina föräldrar på en lång, svår och riskfylld resa 
för att därefter komma till rätta i ett nytt samhälle där människor, språk, regler och kultur är 
helt främmande utgör en stor utmaning för denna grupp. Dessa barn bär ofta med sig 
traumatiska upplevelser, minnen från krig och svåra separationer. Efter ankomsten till Sverige 
behöver barnen även förhålla sig till bland annat ovissheten i den utdragna asylprocessen och 
oro för familjemedlemmar i hemlandet. En stor del av de ensamkommande barnen lider på 
något sätt av psykisk ohälsa i form av bland annat ångest, depression och Posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) (Lundberg & Dahlquist, 2012., Kohli & Mather, 2003., Ekblad, 2016., 
Vervliet et al, 2014., Wallin & Ahlström, 2005). Ensamkommande barn har påvisats ha andra 
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behov på grund av deras bakgrund till skillnad från de barn som vanligtvis placeras för vård i 
Sverige. Detta bär även med sig att ensamkommande barns speciella behov behöver 
uppmärksammas för att kunna främja ett ökat välbefinnande i målgruppen (Söderqvist et al, 
2014). 
 
Ambitionen med denna studie är att belysa en faktor som i ett svenskt, västerländskt perspektiv 
får betydligt mindre uppmärksamhet i denna pågående diskussion – nämligen religion. För att 
inom det sociala arbetet förmå möta upp de behov som finns hos dessa barn och för att 
möjliggöra ett arbete med utgångspunkt i barnens befintliga resurser behöver man förstå vilka 
dessa resurser är och hur de använder sig av dessa i vardagen. Utav denna anledning behöver 
man se till samtliga faktorer som har en inverkan på deras liv, även de som inte anses uppenbara 
i dagens sekulariserade Sverige (Inglehart & Welzel, 2015). Att religiös tro utgör en norm i 
många av de samhällen som ensamkommande barn kommer ifrån är allmänt känt, men hur 
förhåller sig barnen till religion efter sin ankomst och vad betyder den för dem? Svensk 
forskning kopplat till religionsundervisning i skolan påvisar att den sekularistiska diskursen 
används dominerande och tillskrivs det normala och neutrala i förhållande till religioner, medan 
icke-sekularistiska positioner framhålls som avvikande och partiska. Vidare beskrivs religion i 
undervisningen som något omodernt, föråldrat, ointelligent och osvenskt (Kittelman Flensner, 
2015). Även inom andra professioner som barnen kommer i kontakt med i samhället 
problematiseras, bland annat genom socialarbetares religiösa och spirituella blindhet: 
 
(…)many practitioners continue to equate a ‘religion-blind’ and ‘spiritualityblind’ approach with what 
they see as ‘anti-oppressive practice’. As a result, they frequently risk imposing culturally incompetent 
‘secular’ and ‘rationalist’ interventions on service users, who may have very different actual needs and 
wishes. (Gilligan & Furness, 2006, s. 634) 
 
Förespråkare för ett interkulturellt förhållningssätt menar att professionella behöver varsebli 
sina egna utgångspunkter och värderingar som kulturbundna och se sig själva som kulturella 
varelser, något som förutsätter en ifrågasättande självreflektion som representant för en 
härskande norm (Sharif, 2010). 
 
Studier som berör ensamkommande barns förhållanden tenderar att använda den religiösa 
aspekten som en subkategori tillhörande andra begrepp såsom etnicitet och kultur. Religionen 
blir på detta sätt en formlös och diffus aspekt, sammansmält med traditioner och egenskaper 
vilket gör att religion hamnat i skymundan för studiers uppmärksamhet. Mot bakgrund av de 
kontraster som präglar de olika samhällena i relationen till religion så betraktas det vara av vikt 
att uppmärksamma de ensamkommande barnens förhållande till religion utifrån deras egna 
erfarenheter och berättelser. Ur ett samhällsperspektiv är detta ett område som behöver belysas 
för utvecklingen av strukturer i ett led att skapa bättre förutsättningar för barnen. Det är även 
aktuellt utifrån utvecklandet av nya metodologiska arbetssätt för att genom bredare och djupare 
kunskaper komplettera det sociala verksamhetsfältet. Genom att öka förståelsen för hur 
kunskaper och erfarenheter lever vidare i samhället samt återskapas och tar ny form i nya 
generationer skapas inte bara bättre förutsättningar i bedrivandet av socialt arbete, det bidrar 

 2 



till ett ökat samförstånd på alla sociala arenor i ett samhälle präglat av mångfald som vilar på 
demokratins grundstenar. 

2 Bakgrund 
 

Nedan kommer området ensamkommande barn att beskrivas. För att skapa en tydligare bild av 
målgruppen förklaras kortfattat vilka barnen är, myndigheters ansvar, boendeform och juridiska 
rättigheter. Detta anses vara värt att veta för att få en någorlunda bättre bild av den kontext som 
informanterna befinner sig i och med sitt anländande till Sverige. Enligt definition så tillhörde 
samtliga informanter kategorin ”ensamkommande barn” men kommer fortsättningsvis att 
hänvisas till som ungdomar då samtliga befinner sig i de övre tonåren och därav bedöms ge en 
bättre beskrivning av den fas av livet de befinner sig i. 
 

2.1 Ensamkommande barn 
I regeringens proposition (Prop. 2005/06:46) till riksdagen anges följande definition av 
begreppet ensamkommande barn: ”Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid 
ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person 
som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan 
ställföreträdare.” 
 

2.2 Myndigheternas ansvar 
2.2.1 Migrationsverket 
Migrationsverket ansvarar för anvisningar av barnen till de kommuner vilka ska tillhandahålla 
ett långvarigt boende och annat stöd. Andra ansvarsområden som ligger på Migrationsverket är 
bland annat att hantera asylansökningar, informera om möjligheten att själv genomföra 
medicinsk åldersbedömning, efterforska barnens familjemedlemmar under asyltiden och arbeta 
för att barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända (Migrationsverket, 2016b). 
 
2.2.2 Kommunen 
Den kommun som Migrationsverket anvisar barnen till blir deras vistelsekommun enligt 2 kap. 
2§ SoL (socialtjänstlagen). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar och 
vuxna som vistas i kommunen och därav även för de ensamkommande barnen. Samma regler 
ska gälla alla barn som vistas i Sverige. På socialtjänstens ansvar ligger det att utreda barnens 
behov av stöd, bäst lämpad placeringsform samt andra insatser vilka även ska följas upp. Det 
ligger även på kommunens ansvar att säkerställa att barnen får tillgång till skolgång samt se till 
att barnen får tand-, hälso- och sjukvård (SKL, 2017). Överförmyndaren i vistelsekommunen 
förordnar god man för ensamkommande barn enligt SFS 2005:429 (Svensk 
författningssamling). Uppdraget för god man är att i vårdnadshavares och förmyndares ställe 
bestämma i de frågor som rör barnens personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. När 
barnet fyller 18 år upphör automatiskt godmanskapet (SKL, 2015). 
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2.3 Boendeformer 
Vid ankomst till Sverige erbjuds ensamkommande asylsökande barn ett tillfälligt boende i den 
kommun som barnet för första gången kommer i kontakt med svensk myndighet, kallade 
transitboenden. Migrationsverket är den aktör som därefter gör en anvisning till den kommun 
som ska ta över ansvaret för barnet. När barnet anländer till den anvisade kommunen så är det 
denna som avgör lämplig boendeform för barnet vilket ofta består av familjehem eller olika 
typer av gruppboenden, HVB (hem för vård och boende) (Migrationsverket, 2013). 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med studien är att utifrån ensamkommande ungdomars berättelser få 
en ökad förståelse för vilken betydelse deras ursprungsreligion spelar i deras liv efter sin 
ankomst till Sverige, samt hur de förhåller sig till denna i deras nya samhälle. För att belysa 
samhällskontexten så eftersöks även hur ensamkommande ungdomar upplever religionens roll 
generellt i Sverige. 
 
Frågeställningar: 

1) Hur upplever ensamkommande ungdomar religionens roll generellt i Sverige? 
2) Vad betyder ensamkommande ungdomars ursprungsreligion för dem? 
3) Hur förhåller sig ensamkommande ungdomar till sin ursprungsreligion i Sverige? 

4 Avgränsningar 
 

I denna studie görs en avgränsning i syftet genom att enbart undersöka religionens relevans i 
ensamkommande barns liv efter deras anländande till Sverige. Av etiska skäl samt med hänsyn 
till den tidsaspekt given för uppsatsen riktas därför fokus enbart på de ensamkommande barnens 
tid i Sverige. Eftersom utgångspunkten är religion så kommer resultatet enbart att redogöra för 
de processer vilka kan knytas an till upplevelsen av eller förhållandet till religion.  

5 Tidigare forskning 
 

Forskning som bedrivits inom området ”ensamkommande” är i stor utsträckning kopplat till 
traumatiska upplevelser och copingstrategier kopplat till dessa. Ett område för fokus finns riktat 
mot ensamkommande barns utveckling, psykiskt och emotionellt, i mottagarlandet där även 
”risk and resiliens” perspektivet används. Sammanfattningsvis kan man säga att en stor del av 
den forskning som finns att tillgå i dagsläget kring målgruppen utgår ifrån riskfaktorer och 
förebyggande av psykisk ohälsa. Den forskning som finns kring just ensamkommande och 
religion utgår även den från en syn på ”coping” vilket innebär att denna är mycket begränsad. 
För att få in relevant forskning kring religionens roll så har målgruppen ”flyktingar” fått lyftas 
in för att komplettera befintlig forskning genom att på ett mer omfattande sätt sammanfatta 
kunskapsläget. 
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5.1 Psykisk ohälsa 
Ensamkommande barn som anländer till ett nytt land står inför en mängd nya omständigheter 
till vilka de måste förhålla sig. Som främlingar i ett nytt land behöver dessa barn snabbt lära sig 
vilka regler, normer och sedvanor som gäller samt vad som är ett acceptabelt respektive 
oacceptabelt beteende. Erfarenheter som dessa barn bär med sig från krig och separationer kan 
på detta vis även bli svåra att bearbeta under denna anpassningsfas där det även parallellt sker 
en asylutredning vilken kan upplevas som en svårhanterlig process. Lundberg och Dahlquist 
(2012) beskriver i sin studie utifrån ensamkommande barns perspektiv att hela asylprocessen 
upplevs som plågsam och att barnens tillvaro överskuggas av oro för framtiden. Dessa faktorer 
kan medföra att barnen förlorar känslan att ha kontroll över sina liv och även känslan av att 
tillhöra en större gemenskap vilket pekas ut att vara en viktig faktor som motverkar psykisk 
ohälsa (Kohli & Mather, 2003). Ekblad (2016) beskriver vidare de ensamkommande barnen 
som en utsatt heterogen grupp vilka står inför svåra riskfaktorer före såväl som efter sin ankomst 
till Sverige. Dessa barn beskrivs som att ofta ha upplevt trauman i hemlandet eller under sin 
flykt, ofta i form av våld, krig och separation från sin familj. Ensamkommande barn som saknar 
föräldrarnas stöd beskrivs vara extra utsatta. Kopplat till detta beskrivs svåra sömnsvårigheter, 
höga nivåer av depressiva symtom och PTSD som överrepresenterat i målgruppen. Studier 
tyder på att en hög organisatoriskt kopplad religiös praxis hos flyktingar som upplevt en lägre 
grad av trauma även associeras med nedsatt symtom av PTSD. Emellertid så indikerar även 
resultat att religiös aktivitet inte tillgodoser en buffert mot utvecklingen av PTSD i och med 
högre grad av upplevt trauma (Bentley et al, 2014). Forskning i form av uppföljningsstudier 
(Vervliet et al, 2014., Wallin & Ahlström, 2005) indikerar även att psykisk ohälsa, i form av 
ångest, depression och PTSD, kopplat till denna målgrupp är ihållande över en längre tid efter 
ankomst till mottagarlandet.  
 

5.2 Coping-strategier och religion 
Ensamkommande kan ha svårt att känna en tillhörighet då de upplevs befinna sig på en osäker 
plats, tanke- och känslomässigt, kopplat till deras nya samhälle. Känslan kombineras med en 
otrygghet i samband med asylutredningen, att inte veta om man får stanna kvar eller måste 
återvända, samt oro över familj och bekanta i hemlandet. De som får beslut om permanent 
uppehållstillstånd (PUT) går sedan igenom processer rörande kulturell identitet, språk, isolering 
och ett tillhörande innan de kan finna en plats som känns trygg. Sociala nätverk i 
mottagningslandet är en viktig del i skapandet av trygghet och välmående vilket hjälper till att 
forma en tillhörighet och på detta sätt även tillför en meningsfullhet i livet. De initiala sociala 
nätverken skapas ofta med individer vilka delar liknande upplevelser som de själva (Akesson 
& Denov, 2013), vilket även utpekats som ett sätt att vidhålla en kontinuitet i vardagen (Kohli, 
2011., Kohli & Mather 2003., Raghallaigh, 2010., Raghallaigh, 2011., Spiteri, 2012.) 
 

Forskning indikerar att copingstrategier kan ligga till grund för att ensamkommande barn 
utvecklas väl. Goodman (2004) utförde en studie gjord i USA med ensamkommande barn, 
uppvuxna i inbördeskrigets Sudan, där man studerade hur de klarade sig i mottagarlandet. Trots 
att barnen utsatts för våld, separation från familjen och trauman så uppvisade barnen inga 
uppenbara tecken på ett dysfunktionellt beteende eller psykopatologi i vuxen ålder. I studien 
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lokaliseras fyra copingstrategier som barnen använt sig av för att hantera sin tillvaro. Genom 
(1) kollektivitet och ett kollektivt själv, beskrivs hur barnen i studien genom att dela upplevelser 
med andra samt känslan av att ansvara för andras välmående använts som ett sätt att hantera 
sina egna erfarenheter. Det framkom att deltagarna i studien ofta refererade till sin historia i 
termer av ”vi” och ”oss” men sällan enbart till sig själv i form av ”jag”. Känslan av delade 
erfarenheter, en kollektiv coping och hjälp från andra beskrevs vidare möjliggöra överlevnad. 
Utöver detta beskrivs även kopplingen till kollektivet och det kollektiva självet genom 
ursprungsland men associeras även utav deltagarna med hudfärg. Vidare så beskrivs det att 
upplevelsen av kollektivitet fortsatte för dessa barn trots att de efter anländandet till 
ankomstland skiljdes åt med stora avstånd. Barnen använde sig även av att (2) förtiga och 
distrahera. Genom att uppmuntra varandra att tänka på och samtala om annat än de upplevda 
svårigheterna i flykten försökte man hålla besvärliga tankar och känslor borta. Distraktion 
beskrivs genom att barnen håller sig sysselsatta med bland annat skolarbete och 
fritidsaktiviteter. Skapa mening (3) beskrivs i studien genom att barnen beskrivit en tro på Gud 
eller högre makt. Deltagarna uttryckte bland annat en övertygelse i att det fanns en högre 
mening i att de överlevt samt att deras tro bringade mening och skäl att motstå förtvivlan. Från 
hopplöshet till hopp (4) framstod även i form av en copingstrategi i studien. Genom att vända 
sig till hoppet om att tillvaron kommer att vända till det bättre, utgjorde denna aspekt en 
underförstådd nödvändighet av hopp i deras liv. 
 
Kohli och Mather (2003) har undersökt hur man främjar ett psykosocialt välbefinnande hos 
ensamkommande unga i Storbritannien. Studien problematiserar tre psykologiska barriärer vid 
deras anländande till mottagarlandet. Först möts målgruppen av upplevelsen att vara 
främmande i ett nytt land utan kunskaper om rådande regler och sedvänjor men till vilka man 
snabbt måste anpassa sig för att kunna slå sig till ro. Som en andra barriär definieras troligheten 
i att målgruppen bär med sig varierande minnen av desintegration, krig och traumatiska 
upplevelser i vilket de måste anförtro sig åt främlingar för att lära sig hantera. Den tredje 
barriären utgörs av den snåriga process de behöver genomgå med socialtjänst och myndigheter. 
Vid sin ankomst äventyras på detta sätt målgruppens upplevelse över att ha kontroll över sina 
liv. I studiens resultat definieras fyra faktorer vilka anses lindra svåra erfarenheter och samt 
bidra till ett utökat välbefinnande för ensamkommande. Den första faktorn är tillhörighet (1), 
att barnen känner tillhörighet till åtminstone en vuxen som är känslomässigt tillgänglig. 
Tänkande (2), att barnen förmår tänka på deras erfarenheter i trygga relationer med vuxna och 
kamrater. Att barnen upplever att de aktivt kan göra egna val och påverka sitt liv vilket även 
anses reducera en känsla av hjälplöshet genom ett aktivt agentskap (4). Som den fjärde 
lindrande faktorn definieras kulturell integration (4), att barnen har en känsla av kontinuitet 
mellan sin ursprungliga kultur och den nya. Forskarna understryker vikten av att tillhöra 
någonting och någon för en framgångsrik övergång mellan en period av djup sårbarhet till ett 
relativt sammanhang. Kohli och Mather (2003) lyfter även ett varnande finger för risken att 
ersätta varje barns individuella sätt att söka mening kopplat till sina inre och yttre behov med 
en generell etikett. Man menar att risken med detta är att man bara erkänner en liten del av de 
komplexa omständigheter som omger processen rörande tillhörighet. Resultaten understryker 
vikten av att förstå kulturella variationer i hanteringen av trauma och preciserar det essentiella 
i behovet av att närma sig målgruppen med ett interkulturellt förhållningssätt. Detta för att 
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reducera risken i att genom antaganden utifrån egna värderingar och förkunskap misstolka och 
på så vis även potentiellt förenkla den omfattande process som skapandet av en meningsfull 
tillhörighet innebär. 
 
Trots att det under senare tid riktats mer uppmärksamhet kring ensamkommande barns resiliens 
och förmåga att klara sig väl i sin nya kontext så finns det fortfarande knapphändig information 
om hur de praktiskt använder sig av dessa. I en kvalitativ studie utförd på Irland av Raghallaigh 
och Gilligan (2010) undersöktes just detta. Man fastslår initialt i studien det faktum att 
ensamkommande barn utgör en ”riskgrupp” för utvecklandet av psykisk ohälsa på grund av de 
påfrestande omständigheter som omger dem, samtidigt som man framhåller att de flesta 
hanterar dessa stressande element genom ett aktivt agerande. Av studiens 32 deltagare betonade 
alla utom en av dem betydelsen av religion i sina liv. Resultatet i studien mynnade ut i sex olika 
copingstrategier, vilka samtliga på något sätt kopplades an till deras religiösa tro. Att vidhålla 
en kontinuitet i en förändrad kontext (1), praktiserades genom ett omfamnande av möjligheter 
att vidhålla en kontinuitet mellan sitt förflutna och planera för denna in i framtiden. Upplevelsen 
av en likstämmighet mellan sitt förflutna och framtiden tillgodoser bildandet av kontinuerlig 
självkännedom och kopplas nära till den viktiga aspekten i upplevd identitet. Kontinuitet 
beskrivs fungera som en bro mellan två olika världar där religionen utgör den del av den gamla 
kontexten vilken dessa barn förmått bära med sig och fortfarande har tillgång till i sin nya 
tillvaro. Anpassning genom att lära och förändra (2) användes genom tillämpningar av 
förändringar kopplat till deras religiösa praxis för att anpassa sig till livet på Irland. 
Avvägningen mellan dessa två första copingstrategier kan förstås genom att deltagarna i studien 
genom selektiva val tar till sig olika aspekter från de båda kulturerna istället för att avvisa en 
till fördel av en annan. En tredje copingstrategi utgjordes genom att anta en positiv framtidssyn 
(3). Genom att uttrycka tacksamhet för de goda sakerna i livet, fokusera på det positiva i sina 
liv och uttrycka ett hopp för framtiden utgjorde detta ett sätt att hantera en period som i övrigt 
var mycket turbulent för deltagarna. Det hopp som förmedlades av deltagarna kopplades även 
till deltagarnas tro på Gud. Den positiva framtidssynen ställdes även ofta mot svåra erfarenheter 
som deltagarna upplevt i sina hemländer samt under flykten till ankomstlandet. Att undertrycka 
känslor och söka distraktion (4) utgör den fjärde copingstrategin. Deltagarna hanterade även 
sina besvärliga upplevelser genom att undvika samtala om dem eller genom att hålla sig 
sysselsatta med olika aktiviteter, däribland fritidsaktiviteter och religiösa arrangemang. 
Deltagarna beskriva även en ökad känsla av kontroll över sin situation genom att agera 
självständigt (5) vilket även hjälpte dem att hantera sin situation. Det visade sig även att 
deltagarna även valde att ibland vända sig till Gud istället för att anförlita sig till andra 
människor. Den sista copingstrategin utgörs av misstro (6). Deltagarna i studien beskrev hur de 
enbart kunde lita på några få människor i deras närhet vilket kunde relateras till deras egna 
upplevelser av att ha blivit anklagade, misstrodda av andra, känslan av att inte kunna berätta 
sanningen och på grund av att man inte upplever sig känna människor tillräckligt bra. Studien 
eftersökte inget samband mellan de definierade copingstrategierna, dock så visade resultatet att 
den religiösa tron band dem alla samman. 
 
I en annan studie gjord av Raghallaigh (2011) intervjuas totalt trettiotvå unga män och kvinnor 
från tretton olika länder. Syftet med studien var ursprungligen att utifrån ensamkommande 
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barns perspektiv, boende på Irland, utforska och fokusera på deras styrkor och resiliens. 
”Religion” var ingenting som intervjuaren benämnde men var ett tema som växte fram på grund 
av studiens öppna karaktär i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. På detta sätt 
argumenterar även Raghallaigh för att religionens betydelse väger än tyngre eftersom temat 
lyftes spontant av de intervjuade och inte av forskaren. Resultatet i studien visar på att en 
religiös tro och praxis tjänar som en källa av kontinuitet där Gud representerar någonting bekant 
i en annars så obekant omvärld. Relationen till Gud beskrivs även tillgodose mening, tröst och 
en ökad känsla av kontroll i vardagen (Raghallaigh, 2011) och beskrivs även som en individuell 
skyddsfaktor (Carlson et al., 2012). Det finns även forskning som, förutom att identifiera 
religion som en del av coping-strategier, även förlänger detta och beskriver den religiösa 
parametern som en källa till stolthet och en väg att hitta tillbaka till sig själv i en ny 
sociokulturell kontext (Spiteri, 2012). 
 
I en studie gjord i England respektive Irland belyser man kulturens roll kopplat till erfarenheter 
från familjehemsplacerade ensamkommande barn (Raghallaigh & Sirriyeh, 2015). Barnen som 
intervjuats pekar ut sin ursprungliga kultur som en viktig källa för kontinuitet och beskrivs som 
en viktig faktor för deras identitetsutveckling. I begreppet kultur definierar de unga i studien 
olika aspekter som de lägger olika tyngd vid kopplat till kontinuitet, bland annat matvanor, 
modersmål, religion och värderingar. Studien belyser även barnens egna förmågor att navigera 
i den komplexa tillvaro som etablering i ett nytt samhälle innebär. Forskarna belyser dessa 
faktorer som viktiga för såväl familjehemsföräldrar samt socialarbetare att ha kunskap om och 
vara skolade i för att kunna uppmärksamma dessa barns behov.  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att ensamkommande barn är en utsatt grupp för 
utvecklandet av en psykisk ohälsa kopplat till exponering av multipla riskfaktorer före, under 
och efter sin flykt. För att hantera tillvaron i sin nya kontext så framkommer det att 
ensamkommande barn använder sig aktivt av olika copingstrategier för att hantera svåra 
erfarenheter och främja ett välbefinnande där barnens ursprungsreligioner utgör en viktig 
faktor. Religionen framhålls som en källa för kontinuitet mellan barnens förflutna och nutid 
och definieras även som en viktig komponent för barnens identitetsutveckling. Utifrån 
förförståelsen av att ensamkommande barn aktivt tillämpar copingstrategier för att möta sitt 
nya samhälle kopplat till deras utsatta situation ämnar denna studie att närmare reda ut hur 
ensamkommande barn i Sverige gör detta i sin vardag. För att bredda förståelsen av religionens 
innebörd eftersöks även vad barnens ursprungsreligioner betyder för dem vilket anses av stor 
relevans för ett adekvat utvecklande av det sociala arbete som omger denna målgrupp. 
 

6 Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska ansats samt centrala begrepp att beskrivas. 
Inledningsvis kommer det att redogöras för det sociokulturella perspektivet och sedan kommer 
ett interkulturellt förhållningssätt att presenteras. De teoretiska utgångspunkternas huvuddrag 
kommer att presenteras samt hur dessa kommer att användas för att analysera empirin. 
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6.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2014) beskriver enligt detta teoretiska perspektiv mänskliga handlingar som situerade i 
sociala praktiker. Kunskap beskrivs som att först leva i ett samspel mellan människor för att 
sedan bli en del av den enskilde individen samt dennes tänkande och handlande. Individens 
handlande blir enligt detta perspektiv ett resultat av delvis egna kunskaper och erfarenheter hos 
individen men handlandet präglas även av vad som medvetet eller omedvetet uppfattas som vad 
omgivningen tillåter, kräver eller möjliggör. För att analysera lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv så används en rad tekniska termer varav ”redskap” beskrivs ha en speciell och 
teknisk betydelse. Redskap beskrivs enligt Säljö (2014) vara de resurser vi har tillgång till och 
vilka vi använder oss av för att förstå och agera i vår omvärld. Dessa redskap delas vidare in i 
språkliga, intellektuella och fysiska (artefakter). Distinktionen mellan dessa beskrivs dock 
vidare av Säljö som omöjlig då de ständigt överlappar varandra. Detta beskrivs bland annat 
genom att de fysiska redskapen är skapade i ett syfte och därav även innehållandes mänskliga 
kunskaper. Fysiska artefakter innehåller på detta sätt alltid språkliga komponenter likväl som 
de språkliga redskapen även binds till fysiska artefakter. Alla resurser som man kan finna hos 
individen, delvis i den sociala interaktionen samt i den materiella omvärlden beskrivs under 
samlingsnamnet ”kultur” vilket innefattar materiella samt immateriella artefakter, idéer, 
värderingar, kunskaper och andra resurser förvärvade genom interaktion (Säljö, 2014). 
Artefakter är således enligt Säljö (2014) något som utvecklas i en kultur och vår omvärld är i 
en betydande utsträckning skapat av människor. ”Mediering” är ett annat grundläggande 
begrepp i Säljös teori. Mediering kan beskrivas vara ett förmedlande av verkligheten mellan de 
språkliga och fysiska redskapen och människor i konkreta situationer. Detta betyder att 
människan inte anses stå i en direkt och otolkad kontakt med sin omvärld utan att vi hanterar 
denna via redskap vilka är integrerade av våra sociala praktiker.  
 
”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 
färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.” (Säljö, 2014, s. 81) 
 
För att beskriva kunskapsutvecklingen hos enskilda individer använder sig Säljö av begreppet 
”appropriering”. Appropriering beskrivs vara den möjlighet människor har i varje 
samspelssituation att ta över samt ta till sig kunskaper. Säljö (2014) menar att tolkningen av en 
individs kognitiva kompetens bör ses som relativ till gällande situation samt kopplad till de 
resurser individen har att tillgå.  
 
Lev Vygotsky delade tanken att människor ständigt befinner sig under förändring och 
utveckling i förhållande till sin sociala kontext. Vygotsky betonade den sociala interaktionens 
företräde gällande barns utveckling och menade att barns kulturella utveckling sker i två steg. 
Först genom socialt samspel mellan människor där han använder begreppet ”zone of proximal 
development” (Connery, et al., 2010), vilket kan översättas till ”närmaste utvecklingszon”. 
Vygotsky beskriver den närmaste utvecklingszonen på följande sätt: 
 
”It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving 
and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or 
in collaboration with moore capable peers.” (Vygotsky, 1978, s. 86) 
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Detta innebär att människan med lite assistans från sin omgivning ofta kan lösa problem vilka 
man på egen hand inte skulle klara av. Den andra delen av utvecklingen sker enligt Vygotsky 
som en inre psykologisk process där fantasin blir en avgörande komponent för hur barnet 
utvecklas genom att knyta ihop sin kulturella historia och sociala interaktion till sin personliga 
utveckling (Connery, et al., 2010). Fantasi enligt Vygotskij: 
 
”becomes the means by which a person’s experience is broadened , because he can imagine what he 
has not seen, can conceptualize something from another person’s narration and description of what he 
himself has never directly experienced”. (Vygotsky, 1930/2004, s. 17) 
 
Vygotsky framhöll således att människor i samspelssituationer bekantar sig med nya sociala 
praktiker och lär sig om dessa utifrån att använda sina egna tidigare kunskaper och erfarenheter 
för att agera (Säljö, 2014). Vygotsky talar om detta agerande i form av kreativitet och beskriver 
denna som att existera överallt där mänsklig fantasi kombineras, ändras och skapar något nytt 
(Connery, et al., 2010). Detta betonar ytterligare Vygotskys syn på att kunskaper om världen 
inte bara byggs upp utifrån individuella erfarenheter utan att man formas av det sociala och 
kulturella sammanhanget (Nilsson & Hwang, 2011).  
 
Utvecklingszoner anses på detta sätt vara generaliserbara och förmås användas för att beskriva 
individers introduktion i en specifik kulturs synsätt på specifika företeelser. De sociokulturella 
betingelserna blir på detta sätt den miljö som utvecklar individen och som även tillhandahåller 
de aktiviteter och upplevelser vilka driver individens utveckling i en viss riktning. Det 
sociokulturella perspektivet möjliggör ett problematiserande av samhällets öppna eller 
implicita krav kopplat till individers utveckling och handlande. De ensamkommande barnens 
miljö blir här även en aktör som bär ett ansvar för hur barnen förmår ta till sig kunskaper och 
agera i det svenska samhället. Kritik som bland annat kan riktas mot perspektivet kan bestå i 
att allt för mycket förklaras som socialt betingat vilket frilägger individen från ansvar och 
tillskrivning av kompetens. Om allt för mycket förklaras genom sociala och kulturella kontexter 
så blir det även problematiskt ur ett socialpedagogiskt perspektiv att motivera ett 
förändringsarbete med individer. 
 

6.2 Interkulturalitet 
Begreppet ”interkulturalitet” har vuxit fram i Sverige sedan 80-talet. Dess fokus har mest 
handlat om interkulturell kommunikation och undervisning vars inriktning varit att behandla 
problem med interaktion över kulturgränser inom riket i samband med ökad invandring. 
Termen ”interkulturellt” står idag för antydan av en process, ett gränsöverskridande, 
ömsesidighet och interaktion. Samtidigt sätter det interkulturella förhållningssättet etiska och 
moraliska värden i brännpunkten där bland annat ömsesidig tolerans och social rättvisa är ett 
vanligt förekommande mål för ett interkulturellt syn- och arbetssätt i utbildning och uppfostran. 
Normativa, och samtidigt moraliska, aspekter tar fasta på att man i ett mångkulturellt samhälle 
förmår leva med mångfald styrt av demokratiska värden med jämlikhet, att minoriteters behov 
respekteras och människors lika värden hedras (Lahdenperä, 2004).  
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6.2.1 Interkulturell pedagogik 
Den interkulturella pedagogiken knyts an till den socialpedagogiska traditionen genom att 
synliggöra strukturer och mönster vilka legitimerar och reproducerar utsatta grupper i 
samhället. Begreppet används även som ett verktyg för att förstå hur strukturer i samhället 
påverkar och motiverar individers samt gruppers tankar, strategier och handlingsmönster 
utifrån de förutsättningar som råder. Sharif (2010) pekar på att ungdomar i institutionella 
sammanhang kan utsättas för maktutövning i form av att de budskap som förmedlas. Detta 
förklaras utifrån att individer vars världsbild och livsåskådning tar företräde är de som 
representeras då de räknas tillhöra majoritetskulturen vilken tas för given och därför inte 
kritiseras.  
 
”I interkulturell pedagogik studeras socialisation, lärande och undervisning i ett mångkulturellt, 
multietniskt, globalt och interkulturellt sammanhang. Detta sker bland annat för att bygga upp en 
kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan individers utveckling och 
lärande.” (Lahdenperä, 2004, s. 14) 
 
Lorentz (2013) framhåller det interkulturella förhållningssättet som en viktig komponent för att 
utifrån ett samhälleligt perspektiv förstå, kommunicera och leva med varandra som sociala 
varelser i en kontext av kulturell mångfald. Lorentz menar även att dagens mångkulturella 
samhälle kräver att pedagoger inte enbart har nödvändiga akademiska kunskaper utan även att 
de besitter social samt interkulturell kompetens. Det interkulturella anses passa väl ihop med 
det sociokulturella perspektivet och fungerar även kompletterande i studien då 
förhållningssättet på ett träffsäkert sätt ringar in den aktuella målgruppen och frågeställningen. 
Kritik av denna typ av förhållningssätt kan vara att man trots ambitionen att stärka 
minoritetsgrupper och trycka på att kultur är något som hela tiden skapas, samtidigt stärker 
bilden av att det finns statiska kulturer som lever sida vid sida.  
 
6.2.2 Kultur 

Ett sätt att binda samman de ständiga processer som äger rum människor emellan är att använda 
sig av begreppet ”kultur”. Raymond Williams, brittisk kulturforskare, har utnämnt ordet 
”kultur” som att höra till en av de mest komplicerade som finns (Williams, 1976/1983) vilket 
belyser begreppets komplexitet. Säljö (2014) beskriver kultur i form av: 
 
(…) den uppsättning idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom 
interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också alla de fysiska redskap – artefakter – som hela vår 
vardag är fyllda av (…). Kulturen är således både materiell och immateriell, och i själva verket finns 
det ett intimt samspel mellan dessa dimensioner. (Säljö, 2014, s. 29) 
 
Ett annat sätt att se på kultur har hämtats från Jandt (2013). Definitionen i sig är väldigt 
omfattande varav jag valt att lyfta något som kan kallas en slutsats av denna vilket även fångar 
in interaktionen och samspelet med omvärlden. 
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”Culture provide diverse ways of interpreting the environment and the world, as well as relating to 
other peoples. To recognize that other peoples can see the world differently is one thing. To view their 
interpretations as less perfect then ours is another.” (Jandt, 2013, s. 5) 
 
Jandt öppnar på detta sätt upp för ett kritiskt reflekterande kring kultur kontra norm. Han belyser 
att de värderingar som följer med denna kan avspegla sig i interaktionen med ”andra” vilka 
även kan tillskrivas tillhöra en annan hierarkisk ställning i samhället. Definitionen som ges av 
Jandt kan på detta sätt tyckas angränsande till interkulturalitet där detta är en av faktorerna som 
problematiseras. 
 

6.3 Copingteori 
I vardagligt tal har coping vida och många innebörder. I denna studie kommer Monat och 
Lazarus (1985) flitigt använda definition användas där coping beskrivs som konstanta kognitiva 
och beteendemässiga ansträngningar att hantera externa eller interna krav som uppskattas 
överskrida personens egna resurser. Att benämna de inre och/eller yttre aktiviteter som 
individer använder sig av för att tolerera, lindra eller bemästra lidandet, brukar ske i termer av 
copingstrategier (Lennéer Axelsson, 2010). Copingforskning inriktar sig såvida på beteenden i 
stressade situationer och bortser från egenskaper hos individen eller skyddande faktorer i 
miljön. Vidare så omfattar copingteorin individers hela upplevelse- och handlingsmönster som 
består av; föreställningar, attityder, känslor, handlingar och tankescheman. Den omfattande 
forskningen av socialt stöd som innefattas i copingteori medför även att ett stort fokus ligger på 
individen i dess sociala sammanhang (Lennéer Axelsson, 2010). 
 
Perception är ett centralt begrepp inom copingteorin. Hur en individ i kris uppfattar, 
identifierar, tolkar och bedömer situationen är avgörande för val av copingstrategier. Den första 
bedömningen är spontan, men därefter görs en mer medveten bedömning där individen 
bedömer befintliga copingresurser i förhållande till befintliga copingstrategier (Lazarus & 
Folkman, 1984). 
 
Lazarus (1999) identifierade åtta strategier för coping; konfrontation, distansering, 
flykt/undvikande, sökande efter socialt stöd, självkontroll, ansvarstagande, problemlösning och 
positiv omvärdering. Dessa strategier har fyra huvudsakliga funktioner som består i att reglera 
känslor, lösa problem, skydda självkänslan och skapa social interaktion (Rönnmark, 1999). 
Vidare grupperas strategierna efter vilken funktion de har, antingen som känslo- eller 
problemfokuserade. Känslofokuserad/emotionell coping innebär att individen själv reglerar de 
känslor som är förenade med stressfaktorn. De två vanligaste funktionerna att använda sig av i 
denna strategi är känslomässig avlastning, även kallat ventilering, eller känsloreglering. Syftet 
med strategin är att antingen konfrontera, tolerera, bemästra, reglera eller reducera svåra känslor 
så att man kan leva i situationen och de känslor som denna ger upphov till. Strategin 
förekommer ofta när individen upplever att det ej finns möjlighet att påverka den situation de 
befinner sig i (Lazarus, 1999). Problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping inriktar sig på själva 
stressfaktorn genom att förebygga, förändra eller förbättra en problematisk situation. Till 
skillnad från den känslomässiga copingstrategin så ingår här en aktiv mobilisering av individen 
i ett försök att förändra omständigheterna som upplevs negativa. Ofta använder man 
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känslofokuserad samt problemfokuserad coping parallellt och varvat med varandra i 
stressfyllda situationer. De copingstrategier som används påverkas av individuella resurser så 
som hälsa, sociala färdigheter eller livsåskådning och man agerar oftast utifrån en redan inlärd 
copingstil (Lazarus & Folkman, 1984). 
 

6.4 Reflexivitet 
Den engelske sociologen Anthony Giddens menar att det moderna livet i hög grad kännetecknas 
av reflexivitet. Med detta menar han att människor kontinuerligt under livets gång granskar sina 
motiv, handlingar och mål i ljuset av befintlig kunskap (Johansson, 2007).  
 
”Modernitetens reflexivitet, som innebär att nya kunskaper och informationer rutinmässigt 
inkorporeras i handlingsmöjligheter, som därigenom rekonstrueras eller omorganiseras.” (Giddens, 
1999, s. 274) 
 
Giddens framhåller kopplat till den moderna tidens reflexivitet, att människan inte längre 
handlar utifrån tradition utan att man i dag reflekterar över denna och bara handlar i enlighet 
med traditionen om detta går att motivera och legitimera (Kaspersen, 2007). Handlingar enligt 
Giddens är förenat med makt, men handlandet påverkas av regler som antingen ger mening åt 
det eller sanktionerar det. De regler som man här åsyftar är tekniker som man tar för givet att 
man ska applicera i olika situationer vilka är befästa i de kontextuella strukturerna. På detta sätt 
väver Giddens samman samhälle, människa och handlande vars relation över tid skapar sociala 
system (Danermark, et al., 2003). Detta innebär i sin tur att individer ständigt måste ifrågasätta 
sina livsval. Vi är med andra ord den vi gör oss till genom ett kontinuerligt och reflexivt projekt. 
Mänskligt handlande enligt Giddens ses som en dualitet kopplat med strukturer i samhället 
vilket innebär att social interaktion binds samman med reproduktionen av sociala system, något 
som sker hela tiden över tid och rum (Kaspersen, 2007).   
Reflexivitet är ett begrepp som anses fruktbart i studien då det på ett bra sätt väver samman de 
processer som sker på samhälls- och individnivå samt belyser den kontinuerliga växelverkan 
däremellan. På detta sätt kan jag genom att använda mig av begreppet skaffa mig en förståelse 
kring hur ensamkommande uppfattar och anpassar specifika delar av sitt liv till en ny 
samhällelig kontext vilket även på ett bra sätt anses komplettera det teoretiska utgångsläget. 
 

6.5 Sammanfattning av teoriavsnitt 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de teorier och begrepp som är relevanta för 
studien. Då studiens frågeställningar ämnar undersöka å ena sidan ensamkommande barns 
upplevelser, å andra sidan ensamkommande barns handlande kopplat till religion så har teorier 
och begrepp valts vilka på ett bra sätt anses förklara dessa processer samt knyta dem samman. 
Det sociokulturella perspektivet fungerar i denna studie som en referensram för övriga teorier 
och begrepp genom vilket de tolkas och analyseras. Säljös (2014) hållning om mänskligt 
handlande och hur detta påverkas av hur individer upplever sin kontext blir högst aktuellt för 
att skaffa sig en förståelse av hur ensamkommande barns handlande påverkas av deras 
omgivning. Perspektivet kompletteras genom att använda Giddens begrepp ”relexivitet” för att 
ytterligare nyansera hur ensamkommande agerar utifrån vad de upplever motiverat kopplat till 
deras befintliga kunskaper. För att kunna analysera informanternas upplevelser i sin nya kontext 
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ytterligare och sätta dem i ett samhälleligt perspektiv används begreppet interkulturalitet. 
Begreppet används för att förklara strukturer i samhället och hur dessa påverkar informanternas 
tankar, strategier och handlingsmönster. Slutligen lyfts coping-begreppet in för att beskriva 
informanternas handlande där perceptionen knyter samman informanternas upplevelser och 
handlande via känslofokuserad eller uppgiftsfokuserad coping.  

7 Metod 
 

Den metodologiska ansats som används i studien berör synen på kunskap, verklighet och 
människosyn. Denna studie är inspirerad utav den vetenskapsteoretiska traditionen med rötter 
i fenomenologin då denna på ett bra sätt anses matcha studiens syfte. Edmund Husserl (1859-
1938) brukar betraktas vara upphovsman till den fenomenologiska inriktningen. Husserls 
ambition var att skapa en ren vetenskap genom att studera fenomenens väsen (das Wesen) och 
utifrån detta dra riktlinjer för hur verkligheten skulle studeras. Denna vetenskap skulle innefatta 
den materiella och andliga verkligheten, naturen och kulturen (Bjurwill, 1995). 
 
”Anden och endast anden existerar i och för sig själv, är självständig och kan i denna självständighet, 
och endast i denna, behandlas på ett verkligt rationellt, sanningsenligt och i grunden vetenskapligt sätt.” 
(Husserl, 2002, s. 124) 
 
Fenomenologin handlar om att detaljerat kunna förstå människors vardagliga upplevelser och 
erfarenheter av verkligheten för att skapa sig kunskap om det fenomen som står i fokus (Braun 
& Clarke, 2008). Fenomenologi beskrivs vidare vara lämpligt om man intresserar sig för att 
förstå sociala fenomen genom aktörers egna perspektiv och därifrån beskriva världen utifrån 
deras upplevelser i ett antagande att verkligheten är vad människor uppfattar den vara 
(Brinkmann & Kvale, 2014). Utifrån dessa premisser så kan resultatet av studien betraktas som 
kontextbunden och relativ. 
 

7.1 Metodologisk ansats 
Då syftet med studien är att eftersöka ensamkommande barns perspektiv utifrån den kontext 
som de befinner sig i, unik för just dem, så krävs det en metod som tillåter ett sökande av 
information på djupet varav en kvalitativ ansats valts. Bryman (1997, s. 59) beskriver 
kvalitativa studier som ”ett sätt att studera den sociala verkligheten som har som främsta syfte 
att beskriva och analysera kulturen och beteendet hos människor och grupper med 
utgångspunkt från dem som studeras”. Då studiens fokus är att söka en ökad förståelse utifrån 
ungdomarnas perspektiv så anses den kvalitativa ansatsen som lämplig då den tillåter en djupare 
och mer reflekterande datainsamling.  
 

7.2 Urval 
Studiens urval har skett strategiskt utifrån förutbestämde kriterier för att matcha studiens syfte 
och frågeställningar (Trost, 1997). Urvalskriterier specificerades därefter vilket skulle komma 
att styra urvalet av informanter. De kriterier som applicerades på urvalet var för det första att 
informanterna anlänt till Sverige före sin 18-års dag samt ha erhållit beslut om PUT. Ett beslut 

 14 



om Permanent uppehållstillstånd innebär att de genomgått asylprocessen vilket utgör en 
påfrestande period för ensamkommande barn (Akesson & Denov, 2013., Kohli & Mather, 
2003., Ekblad, 2016., Lundberg & Dahlquist, 2012., Raghallaigh & Gilligan, 2010., 
Raghallaigh, 2011.) men där de nu erhåller en annan typ av stabilitet i vardagen och inte 
befinner sig i samma utsatta position längre. Ett annat kriterium för urvalet var att informanterna 
tillbringat så pass lång tid i Sverige att de hunnit tillägna sig det svenska språket och förmå att 
föra ett samtal utan behov av tolk. Detta reducerar risken för missförstånd i intervjun och ökar 
informanternas möjligheter att på ett adekvat sätt tillgodogöra sig studiens syfte och 
informationen de får kring denna. Kriteriet kopplas även till den etiska aspekten i att 
informanterna inte bara förstår studiens syfte utan även deras personliga rättigheter kopplat till 
sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Kontakt togs med enhetschef på en verksamhet som arbetar specifikt med studiens målgrupp 
varpå personal i arbetsgruppen även fick ta del av information kring studien, dess syfte och 
urvalskriterier. Informationsbrev och samtyckesformulär (se bilaga 1 och 2) tilldelades personal 
som i sin tur kontaktade ungdomar som de, utifrån sin kännedom om dessa i förhållande till 
urvalet, ansåg vara passande till studien. Personalen informerades även om att informanternas 
förhållande till religion utifrån deras kännedom inte skulle ligga till grund för deras bedömning 
av lämpliga deltagare utan att fokus helt och hållet skulle ligga på urvalskriterierna.  Trots 
ambitionen att få ett slumpmässigt urval kan det inte garanteras att personalen föreslagit 
ungdomar utifrån kännedom om deras religiösa tro och förhållande till denna. 
 
Återkopplingen resulterade i att fyra ungdomar som uppfyllde kriterierna önskade medverka i 
studien. Ungdomarna var mellan 16–18 år och bestod av tre unga män och en ung kvinna 
tillhörande fyra olika nationaliteter. De unga männen hade vid intervjutillfället samtliga bott på 
ett HVB vid ankomsten men har sedan dess andra, mer självständiga, boendeformer. Den unga 
kvinnan placerades vid sin ankomst hos en släkting men bor numera i ett familjehem. 
Personerna som intervjuats har vid intervjutillfället befunnit sig i Sverige mellan två och tre år, 
inräknat perioden för asylutredning. 
 

7.3 Datainsamling 
Utifrån studiens syfte har intervjuer valts för att kunna besvara forskningsfrågorna. En 
kvalitativ forskningsintervju strävar efter att utifrån undersökningspersonens synvinkel kunna 
förstå världen där man utgår ifrån individers egna erfarenheter och utvecklar mening ur dessa 
(Brinkmann & Kvale, 2014). Kvalitativa intervjuer skapar även ett stort utrymme för de 
intervjuade att förklara sina tankegångar samt för intervjuaren att kunna tolka dessa samt finna 
djupare meningar i det insamlade datamaterialet. Detta i sig kan bidra till en ökad och djupare 
förståelse av komplexa fenomen och ge bättre förutsättningar av att förstå intervjupersonens 
livsvärld. Detta ligger väl i linje med den fenomenologiska ansatsen i att lägga fokus på och 
anpassa frågeställningarna efter intervjupersonernas upplevelser. Vidare kommer intervjuerna 
att vara halvstrukturerade då dessa erbjuder såväl struktur som flexibilitet (Brinkmann & Kvale, 
2014). En fördel med den halvstrukturerade intervjun är att alla deltagare blir ställda samma 
frågor vilket underlättar styrningen på samtalet samt att det underlättar analysfasen (Hjerm, et 
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al., 2014). Vidare så anses den halvstrukturerad intervjun erbjuda en mångsidighet där utrymme 
ges för ökad lyhördhet och djup vilket öppnar upp för nya insikter och kunskaper. 
 

7.4 Intervjuguidens sammanställning 
En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) sammanställdes tematiskt och dynamiskt för att 
överensstämma med studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågeställningar formulerades 
utifrån religionen roll ur ett individuellt såväl som ett samhälleligt perspektiv samt ur ett 
retroaktivt- och framtidsperspektiv. Frågorna konstruerades utifrån studiens teoretiska 
utgångsläge vilket behandlar den sociokulturella förståelsen av hur mänskliga handlingar är 
situerade i mänskliga praktiker. Även det interkulturella förhållningssättet vägs in i 
frågeställningarna genom att lyfta institutionella aktörers agerande kopplat till syn och 
förhållningssätt till religion. Dynamiken i utformandet ligger i att frågorna hålls relativt öppna 
och på så sätt ger ett utrymme till informanterna att uttrycka sig och påverka samtalets styrning. 
Följdfrågor användes för att ytterligare fördjupa och nyansera informanternas svar och vidga 
deras beskrivna livsvärld (ibid.). 
 

7.5 Genomförande av intervjuerna 
Vid de intervjutillfällen som hållits fick intervjupersonerna åter ta del av informationsbrevet 
och samtyckesformuläret (se bilaga 1 och 2), samt möjlighet att ställa frågor om studien. 
Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes parallellt med detta för dokumentation av det 
icke-verbala som ägde rum i form av gester och stämning vilket kunde vara av vikt att förstå 
vid transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Under intervjutillfällena behövde hänsyn tas till att informanterna befann sig på olika språkliga 
nivåer. För att reducera risken för missförstånd användes ett så lättbegripligt språk som möjligt 
och korta frågeställningar samt utrymme för förtydliganden och förklaringar. En av 
informanterna som hade svårt att hitta rätt ord på svenska frågade om det gick bra att kombinera 
svaren med engelska. Då detta ansågs ytterligare kunna nyansera svaren så fick informanten 
blanda svenska och engelska i den utsträckning som önskades för att på bästa möjliga sätt kunna 
uttrycka sig fritt. Informanterna uppmuntrades även att säga ifrån eller fråga om de kände sig 
osäkra på någon fråga, vilket de även vid tillfällen gjorde. Frågor rörande informanternas 
bakgrund och familjeförhållanden undveks eftersom ämnet kan vara förenat med besvärliga 
känslor. Under intervjuerna valde dock samtliga att lyfta sina familjer i samtalet på ett eller 
annat sätt på sina egna villkor. Vid dessa tillfällen iakttogs en stor försiktighet i att inte ställa 
följdfrågor som riskerade att riva upp obehagliga minnen eller väcka negativa känslor hos 
informanterna. Kopplat till studiens syfte och dess fokus på religion har jag som forskare även 
reflekterat över min roll i intervjusituationen då mina kläder identifierar mig som muslim. Att 
informanterna kunde se min religiösa tillhörighet tolkas dock i denna studie fungera som en 
igenkänningsfaktor, oavsett informanternas ursprungsreligion, vilket bland annat gav sig 
uttryck i fraser så som ”du vet hur det är”, eller ”vi muslimer, du vet”. För att hålla mina 
förkunskaper kopplat till detta ämne ”inom parantes” och förhålla mig objektiv i största möjliga 
utsträckning så krävdes det i dessa fall följdfrågor vilket gav informanterna utrymme att 
förklara sina upplevelser med egna ord. 
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För att säkerställa att inga missförstånd skett under intervjun sammanfattades i slutet av varje 
intervjutillfälle det som framkommit. Detta innebar en möjlighet för dem att korrigera, 
förtydliga eller omformulera sina svar vid lust och/eller behov. Intervjuerna varade mellan 45 
och 60 minuter vardera. 
 

7.6 Bearbetning och analys 
Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet efter varje avslutad intervju. 
Utskrifterna kontrollerades därefter med några dagars mellanrum mot inspelningarna för att 
säkerställa en så korrekt transkribering som möjligt. Förutom det som sades i intervjun 
transkriberades även känsloyttringar i form av skratt, djupa suckar och pauser. Detta eftersom 
det ansågs bärande i kontexten samt för att nyansera och framhäva informanternas känslor, 
attityder och upplevelse vilket även bringar ett ytterligare djup och vidare förståelse för 
informanterna. 
 
Jag har använt mig av tematisk analys för att anamma mina kvalitativa data (Braun & Clarke, 
2008). I analysprocessen börjar man enligt denna analysmetod att bekanta sig med sina data 
genom att transkribera och läsa det insamlade materialet för att skaffa sig en god överblick 
varpå man systematiskt kodar detta. Efter detta påbörjas tematisering av materialet utifrån 
koderna och en process tar vid där man stegvis förfinar och tydliggör framvuxna teman på ett 
allt mer träffsäkert och relevant sätt. När detta är gjort så användes extrakt från materialet som 
kopplas mot frågeställningar, syfte, tidigare forskning samt teori i ett resultat. Denna metod 
erbjuder en stor flexibilitet kopplat till såväl forskarens syfte samt till teoretiskt utgångsläge.  
Flexibiliteten utgör även kritik mot analysmetoden vilken består i avsaknaden av riktlinjer samt 
att ”allt fungerar” (Braun & Clarke, 2008). Fördelarna med denna analysmetod anses dock 
överväga då flexibiliteten som den medför tillgodoser ett utrymme vilket tillåter bevarandet av 
vad som anses bärande i informanternas uttalanden. Analysmetoden anses även passande då jag 
valt att utgå från en fenomenologisk ansats vilket förutsätter att analysen på ett respektfullt sätt 
bevarar det centrala i den premissen, nämligen förståelsen av sociala fenomen genom 
aktörernas perspektiv. 
 

7.7 Studiens tillförlitlighet 
Tre aspekter vilka behöver iakttas för att mäta vetenskapliga studies trovärdighet är: 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Hjerm et al, 2014). 
 
7.7.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet tillskrivs forskningsresultats konsistens och tillförlitlighet samt avser att 
mäta möjligheterna till att reproducera ett resultat av andra forskare, vid andra tidpunkter. Med 
andra ord avser man att undersöka huruvida intervjupersonerna kan komma att ändra sina svar 
eller ge olika svar beroende på vem det är som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). Kritik 
har framförts gällande begreppet reliabilitet kopplat till kvalitativ forskning där man 
argumenterar för att denna typ av stabilitet i data och procedurer inte hör hemma inom 
forskningsområdet. Kvalitativ metod anses enligt denna kritik inte bygga på upprepningar, 
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säkra mätningar och entydiga kategorier (Hjerm et al, 2014). Nedan följer dock en redogörelse 
av hur reliabilitet anpassats till denna studie utifrån det faktum att den är just av en kvalitativ 
natur. 
 
Ledande frågor under en intervju kan påverka studiens reliabilitet genom att påverka hur 
intervjupersonen svarar, men kan även genom att tillämpas medvetet verifiera intervjuarens 
tolkningar vilket leder till en högre reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna 
användes ledande frågor vid de tillfällen det ansågs behövas ett förtydligande av informanternas 
svar. Detta resulterade i att informanter ibland bekräftade intervjuarens tolkning och att de 
ibland omformulerade sitt uttalande vilket kan sägas ha bidragit till ökad reliabilitet i studien. 
Genom att under intervjuerna även ställa flera frågor som liknade varandra samt genom att dra 
korta sammanfattningar av informanternas svar prövades även hållbarheten i de svar som gavs 
från informanterna vilket även är ett sätt att öka studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 
2009).  
 
Under transkriberingsfasen fanns en klar planering av hur transkriberingen skulle gå till vilken 
följdes konsekvent för att öka studiens tillförlitlighet. Eftersom transkriberingen och 
bearbetningen av data enbart utfördes av en person minimerades även risk för missförstånd eller 
olika tillvägagångssätt i transkriberingen. För att ytterligare testa tillförlitligheten i 
transkriberingen så lyssnades det slumpmässigt på delar av det inspelade materialet vilket 
jämfördes med det som transkriberats (Kvale & Brinkmann, 2009). Det visade sig att 
transkriberingen på ett bra sätt stämde överens med planering och ljudinspelning varav den 
intersubjektiva reliabiliteten anses vara god. 
 
Trots ansatser att minimera risker för missförstånd eller begränsningar i form av språkbarriärer 
finns fortfarande en risk att informanterna inte uttryckt sig på ett tillfredsställande sätt på grund 
av bristande språkkunskaper. Detta kan i sådana fall ha påverkat reliabiliteten i studien negativt. 
 
7.7.2 Validitet 
Studiers validitet kan mätas genom att undersöka hur väl frågeställningarna matchar det som 
undersöks (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). En annan definition av begreppet är att 
problematisera förhållandet mellan studiers frågeställningar och slutliga tolkningar av resultatet 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999). Larsson (2005), anser att ”förförståelse” i form av kunskap 
om det som studeras bör fungera som ett kvalitetskriterium gällande studiers validitet. Det 
framhålls dock att denna förförståelse behöver användas på ett konstruktivt sätt där forskarens 
vidhåller ett objektivt förhållningssätt till studiens resultat. Vid studiens initiala skede fanns en 
medvetenhet om att en förförståelse till målgruppen fanns i och med anställningar som 
praktiksamordnare för ensamkommande barn samt socialsekreterare för samma målgrupp. För 
att stärka studiens validitet har denna förförståelse i så god mån som möjligt satts inom parentes 
vid studiens genomförande. Medvetenheten i sig samt att denna gett sig uttryck ibland annat 
utformande av intervjuerna kan på detta sätt anses stärka studiens validitet. 
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7.7.3 Generaliserbarhet 
När man talar om generaliserbarhet åsyftas förmågan att kunna dra generella slutsatser utifrån 
bedriven studie. I denna studie har enbart fyra personer intervjuats vilket skulle kunna vara en 
kritik mot studiens generaliserbarhet som hade varit högre om antalet intervjuade varit fler. 
Studiens empiri stämmer dock på flera områden överens med teori och forskning vilket styrker 
studiens generaliserbarhet. Syftet med studien har inte varit att generalisera resultatet men 
däremot att definiera tendenser vilka kan bidra till utvecklad kunskap och ökad förståelse 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

7.8 Litteratursökning 
Den litteratur som huvudsakligen använts till kapitlet ”tidigare forskning” är hämtat från 
databaser, däribland DIVA, Sage Publications, Google Scholar och Research Gate. Vidare 
söktes litteratur via databaser genom användandet av ord kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar. Följande ord användes för sökandet i olika sammansättningar: 
”unaccompanied”, ”refugee”, ”asylum-seeking-”, ”coping”, ”religion”, ”ensamkommande”. 
Merparten av sökningarna utfördes på engelska då forskningsområdet för denna studie ännu är 
tunt och det därav visade sig nödvändigt att använda forskning utförd i andra länder än Sverige. 
Information gällande aktuella lagstiftningar och statistik återfanns mestadels på olika 
myndigheters hemsidor. Annan litteratur för studien inhämtades via bibliotekskatalogen på 
Högskolan Väst, stadsbibliotekets sökdatabas samt sökningar på Google. 
 

7.9 Etiska överväganden 
Under studiens gång har hänsyn tagits till de etiska principer som formulerats av 
vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Hermerén et al., 2011). För att uppfylla informationskravet underrättades 
informanterna om studiens syfte i den initiala kontakten (se bilaga 1). Informationen gavs 
ytterligare en gång på plats vid intervjutillfället så att eventuella frågor och funderingar om 
studien kunde redas ut före intervjun startade. Samtycke för medverkan i studien har givits av 
alla informanter (se bilaga 2). Tre av informanterna var vid intervjutillfället över 18 och kunde 
själv ge sitt samtycke medan en av de medverkande som var minderårig även fick 
samtyckesformuläret underskrivet av särskilt förordnad vårdnadshavare. Även 
samtyckesformuläret förklarades en gång till vid intervjutillfället. Informanterna upplystes om 
att deltagandet i studien sker anonymt och att alla identifierande drag i slutresultatet kommer 
att utelämnas. Informanterna benämns i materialet som intervjuperson 1, 2, 3 och 4. 
Inspelningarna från intervjun förvarades oåtkomligt för utomstående och raderades efter 
transkriberingen. Nyttjandekravet uppfylldes genom att intervjupersonerna fick information om 
att all data som framkommer enbart kommer att användas för denna studie.  
 
Etiska svårigheter förekommer under hela intervjuprocessen och innebär att potentiella etiska 
frågor bör uppmärksammas redan före intervjusituationen (Brinkmann & Kvale, 2014). Ett av 
de etiska överväganden som ägde rum i denna studie var huruvida det var etiskt försvarbart att 
intervjua ensamkommande utifrån målgruppens beskrivna utsatthet. Denna etiska känslighet 
styrs däremot av studiens frågeställning, syfte och metod (Nikku, 2012). Det åligger således 
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mig att grundligt reflektera över hur man på ett ansvarsfullt sätt undviker att exempelvis skapa 
känslor av stigmatisering eller framkalla obehagliga minnen i intervjusituationen. En 
förförståelse av målgruppens utsatthet har därför fått agera styrande av de formuleringar och 
ordval som används i intervjuerna. Den halvstrukturerade intervjun är ett bra hjälpmedel då 
man i förhand kan formulera de bärande frågorna och noga begrunda huruvida ordval och 
upplägg anses lämpliga eller ej. Trots att det finns kritik mot att studera ”svaga grupper” (Nikku, 
2012) så tycker jag att fördelarna väger över. En studie med respekt för informanterna ger dem 
en röst inom forskningsfältet och möjliggör bland annat att befintlig kunskap kan utvecklas, 
skapa bättre förståelse och generera ett mer kvalitativt arbete för professionella riktat mot 
målgruppen. Utifrån dessa resonemang anses studien etiskt försvarbar. 
 
En avstämning ägde rum efter varje intervju där det fanns plats för ytterligare ventilering av 
tankar som väckts under samtalet. Informanterna blev även erbjudna att få ta del av det färdiga 
resultatet och de hade alla tillgång till kontaktuppgifter via informationsbrevet vid eventuella 
funderingar kring studien. 

8 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna vilka analyserats med hjälp av tidigare 
forskning och vetenskapliga teorier. Samtliga informanter benämnde sin religiösa tillhörighet 
och praxis som viktig, däremot så skilde det sig i hur de såg på och förhöll sig till sin religion. 
Utifrån transkribering och analysering av materialet har nio teman framträtt. På grund av att 
ungdomarnas upplevelser och förhållningssätt till religion tenderar att höra ihop, tematiskt sett, 
har jag valt att inte skilja dessa faktorer åt. 
 

8.1 Första tiden – att finna sin plats 
Informanterna beskriver den första tiden i Sverige som svårorienterad och full med kontraster 
gällande förhållandet till religion i sitt hemland. Att finna sin plats genomsyrade många av 
informanternas beskrivna svårigheter under den första tiden i Sverige, en svårighet som 
beskrevs kopplat till såväl inre som yttre processer, själsliga och fysiska. Samtidigt som 
informanterna överlag ansåg att utrymme gavs till deras religiösa praxis så beskrev de även 
oklarheter och en period av anpassning till sitt nya samhälles förhållande till religion. Informant 
nr. 1: 
 
”Det är mycket…Typ, vi kan börja… religion… Det är lite svårt… I Eritrea alltså har vi alla… Vi har 
muslimer, vi har kristna, ortodoxer. Men, man kommer till Sverige, man… Jag liksom, första gången 
någon sa till mig ”jag trodde förut på Gud, men inte längre (…). Så man blir lite…”oj!”… Du vet jag 
förstår inte riktigt, men det är vanligt här. Man måste liksom acceptera…” 
 
Informant nr. 2 uttrycker det på detta vis: 
 
”Jag tycker att det inte var så svårt och det var inte så lätt. Alltså när jag säger att det inte var så lätt 
så var det inte så lätt som där jag bodde. Alltså det finns ingen som bryr sig om religion där alltså. Folk 
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går till kyrkan och andra går till moskén, alltså… De bor tillsamman, det är någonting som är normalt… 
Men här var det lite annorlunda…” 
 
Informanterna belyser den religiösa mångfalden från hemlandet och hur denna upplevs skilja 
sig från det svenska samhället. Den upplevda inställningen till religion i Sverige beskrivs som 
något man inte kommit i kontakt med tidigare vilket indikerar att det förhållande människor har 
till religion samhällena emellan varierar. Den religiösa mångfalden som diskuteras innefattar 
inte den lättvindiga inställningen till religion som man upplevt i Sverige, något som beskrivs 
som nytt, förvånande och som man behöver förhålla sig till. Religionen i hemlandet beskrivs 
vidare av informant nr. 1 som att vara självklar och inte något man aktivt samtalar om. Man 
kan i informantens uttalande utläsa hur religionen i informantens hemland upplevts som 
inbakad i en kulturell norm. I linje med det interkulturella perspektivet kan detta tolkas som att 
den religiösa aspekten osynliggjordes på grund av att det just tillhörde den rådande normen 
vilket bland annat Sharif (2010) diskuterar. I ljuset mot svensk norm, präglad av sekulära 
värden (Inglehart & Welzel, 2015) och de kontraster som råder samhällena emellan, 
utkristalliserar detta uttalande just den ifrågasättande självreflektion som det interkulturella 
förhållningssättet förespråkar. 
 
Samtliga informanter lyfte på något sätt svårigheter den första tiden i Sverige som kunde 
relateras till hanteringen av deras religiösa tro. En av informanterna beskrev svårigheter den 
första tiden kopplat till sin låga ålder, religiös praxis, avsaknaden av sin familj, att förhålla sig 
till okända människor och att känna sig missförstådd. Informant nr. 3: 
 
”Det var svårt…utan familjen…. Jag var 15 år och utan familjen och det nya språket, det är ett nytt 
språk och nya människor och ny religion… Det var svårt… (…) Familjen visste inte vad jag är och hur 
jag känner (…). Det är religionen kan man säga… Jag ber tre gånger per dag (…). De ville inte att jag 
kommer och ber på natten, om morgonen…så jag… lite bråkade med dem.” 
 
Utifrån Raghallaigh och Gilligans (2010) sex formulerade copingstrategier kan det tolkas som 
att ungdomen vid sin ankomst använde sig av ett upprätthållande av kontinuitet gällande sin 
religiösa tro och praxis. Ungdomen beskriver en upplevd kollision mellan vidhållande av en 
kontinuitet i den nya kontexten genom att betona familjehemmets okunskap gällande hans 
religiösa tillhörighet och tro. Informanten beskriver det även i termer av att familjen inte visste 
”vad jag är och hur jag känner” vilket betonar att den religiösa aspekten, av ungdomen, räknas 
som en del av sig själv och att familjens okunskap om religionen blev en personlig fråga vilket 
resulterade i en konflikt. Förmågan att vidhålla en kontinuitet mellan dåtid och nutid samt att 
planera för en fortsatt kontinuitet är en viktig aspekt för identiteten (Kohli, 2011). 
 
En annan svårighet kopplat till sin religiösa praxis under den första tiden i Sverige är kopplad 
till begränsningar i att orientera sig i det nya samhället. Informant nr. 2: 
 
”Vi hade först när jag kom till Sverige svårt att komma till Göteborg och besöka kyrkan, vi vet inte var 
den finns någonstans, men till slut när vi visste att den var i Göteborg, sen vi brukade åka varje fredag 
och lördag.” 
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Ungdomen förklarade vidare kyrkan som en samlingsplats för människor som delade samma 
tro och samma ursprung. En av anledningarna till att det var viktigt att hitta kyrkan bestod i att 
det enbart var två från samma land på det boende han var bosatt vilket fick honom att känna sig 
som en främling. Möjligheterna att ta sig till kyrkan blev därför en möjlighet att vidhålla en 
kontinuitet i vardagen samtidigt som den tjänade som en samlingsplats för en större gemenskap. 
Detta kan kopplas till hur Kohli (2011) för diskussionen om asylsökande i termer av att vara 
agenter i sin nya kontext där de aktivt hanterar utmaningar genom att bland annat konkretisera 
diffusa element från deras liv och på så vis göra dem meningsfulla. Informanten fångar upp de 
två nyckelelement som Kohli för fram som extra betydelsefulla att få mer kunskap om gällande 
ensamkommande barn. Det första är deras egna förmåga att skapa kontaktnät i en större 
gemenskap, det andra är hur de använder sig av sin ursprungsreligion. Ungdomens kontakt med 
kyrkan skedde inte med hjälp av personal på det HVB han bodde eller andra vuxna i hans 
närvaro utan han hanterade detta på egen hand. Informant nr.2: 
 
”Det var ju alltså… Vi ringde till människor från Eritrea… Det fanns ju här (…). Min kusin, han hade 
kompisar som visste var den var, den kyrkan. Sen sa de till oss. De visade vägen faktiskt. Det tog lång 
tid men till slut fick vi reda på var den finns någonstans.” 
 
Ungdomen använde sig av sitt sociala nätverk vilket främst bestod av individer med liknande 
bakgrund, något som av Akesson och Denov (2013) framförts som ett vanligt initialt nätverk 
för ensamkommande. Utifrån brukandet av ett aktivt aktörskap och användning av de medel 
som fanns att tillgå kunde ungdomen applicera copingstrategier vilka främjar och utvecklar ett 
psykiskt välmående genom att hitta in i en större gemenskap där han upplevde kontinuitet, 
tillhörighet och mening (Goodman, 2004., Kohli., 2011., Kohli & Mather, 2003., Raghallaigh 
2011.) där den religiösa kontexten knöt dem samman. 
 
En annan informant beskriver i samband med sin ankomst en ensamhet utifrån obefintliga 
sociala nätverk och obefintliga språkkunskaper där vardagen beskrivs som främmande och 
svårorienterad. I följande uttalande beskriver informant nr. 3 vilken roll religionen spelade för 
honom under denna period: 
 
”När jag kom till Sverige var jag ensam… Jag hade bara min religion för att jag kände ingen person 
eller kunde prata… Jag hade bara min religion, för att min religion har sagt till mig att om du är ensam, 
bara prata med Gud och behöver du hjälp med något, be bara Gud…” 
 
Raghallaigh (2010) beskriver att ensamkommande barn utsätts för stora påfrestningar genom 
bland annat den utmaning det bär med sig i att etablera nya sociala nätverk. Inte sällan väljer 
de att använda sig av sin självtillit eller Gud för att hantera sin tillvaro. Informanten beskriver 
att han vände sig till Gud för att be om hjälp under denna tid av ensamhet och religionen 
beskrivs vara det enda han hade. I en helt ny kontext, utan familj och ett socialt nätverk tycks 
religionen vara det som han kunde bära med sig och applicera självständigt i sin tillvaro. Det 
självständiga agerandet, vilket är en copingstrategi i sig (Raghallaigh, 2010), kombineras här 
med användandet av just religionen vilken i sig definierats som en källa till trygghet och 
beskrivs vara en individuell skyddsfaktor (Carlson et al., 2012). 
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Informant nr. 1 ger en annan bild av hur han förhöll sig till sin religiösa praxis under den första 
tiden i Sverige. Informanten underströk vid flera tillfällen att religionen var något han ansåg 
vara privat och att han inte önskade inblandning från omgivningen: 
 
”Det var inte en så stor grej för mig, att gå till någon och säga ”hjälp mig med religion”. För att som 
jag sagt är det någonting som är privat, alltså det är jag som säger att jag tror på Gud, så varför ska 
jag gå till någon och säga alltså ”hjälp mig med sånt?”. Alltså om jag vill be, jag vet var jag ska be 
eller hur jag ska be. Och sen, jag låser mitt rum och ber och praktiserar hur jag vill…” 
 
Informanten förtydligar många gånger under intervjun att han själv valde hur och när han skulle 
praktisera och slog även ifrån sig behovet av stöd gällande sin religiösa praxis. Denna ungdom 
tog stolthet i att inte behöva någon för att själv kunna agera så som han själv önskade och 
beskriver sig heller inte ha varit beroende av stöd från andra. Raghallaigh (2010) menar att 
agera självständigt är en copingstrategi som kan bidra till att ungdomarna upplever en ökad 
känsla av kontroll samtidigt som det finns risk för att självständigheten tippar över till en 
misstro mot omgivningen. 
 

8.2 I förhållande till de vuxna 
Det informanterna indikerar i sina svar är att de livsområden som berör religion i stor 
utsträckning hanteras på egen hand. Det framkommer i intervjuerna att boendepersonal på HVB 
hemmen vid tillfällen frågat ungdomarna om deras religiösa praxis samt möjliggjort ett 
praktiserande av religion kopplat till högtider på boendet. Ett mönster som växte fram var 
däremot ungdomarnas egna ovilja till att samtala med boendepersonalen om sin religion. 
Informant nr. 1 förklarar varför på följande sätt: 
 
”Det är svårt att säga till någon annan som inte är från samma religion och berätta för honom… Jag 
tror inte han förstår, absolut inte… Det blir lite svårt. Speciellt om jag pratar med någon som inte tror 
på Gud…Absolut inte…(skrattar) Absolut inte!” 
 
Informant nr. 2 förklarar att det fanns personal som delade samma religiösa tro men som inte 
hade samma ursprungsland som honom vilket därför även sågs som ett hinder: 
 
”Det fanns också en syriansk ortodox, men jag har inte pratat med honom...för att… för att det är 
skillnad också på ortodox syrisk kyrka… De är kristna bara men vi är svarta… Vi kan inte blanda oss, 
det går inte… Det går inte att man blandar… Man kan inte bara gå in och berätta för vem som helst…”  
 
Informant nr. 3 uttrycker sig så här: 
 
”Inte på boendet, i moskén… Nej, för att det finns dem i personalen eller de andra killarna, det finns 
olika land och olika religion… Man kan inte prata…” 
 
Informanterna lyfter religions- och lands tillhörighet i form av premisser för att kunna föra ett 
samtal om religion. Raghallaigh (2010) har definierat ”misstro” som en copingstrategi och 
argumenterar för att misstro hjälper ensamkommande öka sitt eget oberoende och minimera 
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risken för att såras eller svikas. Faktorer som kan ligga till grund för utvecklandet av en misstro 
kan variera men innehåller bland annat ursprungsland och kulturell tillhörighet (Realo, 2008). 
Den andra informanten sa att man inte samtalade om religion på boendet på grund av att de som 
befann sig på boendet hade olika bakgrund vilket kan kopplas till ovanstående resonemang 
kring misstro. Däremot använde sig denna informant av religionen på ett annat sätt. Genom att 
söka sig till en moské förklarar informanten att han kunde samtala om sin religion med 
människor som bekände sig till samma tro och som hade samma bakgrund som honom. Denna 
informant uttryckte ett behov av att föra ett samtal om religion med andra vilket kan beskriva 
agerandet i form av copingstrategier genom ett självständigt agerande söka upp ett socialt stöd 
som möjliggjorde en lösning på den upplevda begränsningen på HVB hemmet (Lazarus, 1999., 
Raghallaigh, 2010). 
 

8.3 Bilden av religion och hur man hanterar den 
Det rådde konsensus bland informanterna gällande religionens status i Sverige. 
Uppfattningarna var att religion helt enkelt inte praktiserades och att människor överlag inte 
har någon gudatro. Det framkom även en paradox gällande attityden som ungdomarna 
tillskriver det ”svenska samhället” där man å ena sidan beskriver att religion framställs som 
något negativt samtidigt som man framhåller att det råder frihet och acceptans. Informant nr. 2: 
 
”I Sverige, när man läser…Alltså vi läser religion i skolan nu och vi pratar om religion hela tiden och 
sen läser vi om, böckerna som pratar om religion. Läraren förklarar också hur religion är i den här 
världen vi lever just nu. Då ser man att det är lite annorlunda för att folk pratar om religion hela tiden, 
att religion är någonting som är…negativt…kan man säga…” 
 
Informant nr. 1 säger: 
 
”De pratar om att religion är lite, alltså inte bara muslimer och så, att religion är lite negativt och så 
om du fattar vad jag menar. Men alltså för mig, det finns ingen kraft. Alltså när jag säger kraft så menar 
jag alltså att jag hör vad folk säger på tv, på nyheter, vad vi läser i religion och sånt, men det är inte 
någonting jag bryr mig om. Det struntar jag i och det påverkar inte mig, alltså jag lever normalt och 
som jag levt förut i mitt hemland.” 
 
Det finns svensk forskning som stärker denna uppfattning av en negativ framhållning av 
religion i skolan (Flensner Kittelman, 2015). Denna informant förklarar tydligt att han upplever 
att religion framställs som något negativt men väljer aktivt att fortsätta praktisera sin religion 
på samma sätt som han tidigare gjort i sitt hemland. Detta kan förstås som att informanten 
genom ett självständigt agerande ökar sin känsla av kontroll (Raghallaigh, 2010) och använder 
sig av sin religion för att vidhålla en kontinuitet (Raghallaigh, 2015., Kohli & Mather, 2003) då 
han länkar sin religiösa praxis till hur han förut levde i sitt hemland. Giddens kopplar handlande 
till makt, men menar att handlandet påverkas av de befintliga regler som antingen ger mening 
åt eller sanktionerar det (Danermark, et al., 2003). I denna situation så blir tolkningen att 
informanten väljer det alternativ som ger mening, nämligen vidhållande av kontinuitet istället 
för en anpassning till upplevd norm.  
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Det framkom att det skiljer sig åt i informanternas förhållningssätt till sin religion kopplat till 
hur de upplever att religion förmedlas i samhället. En av informanterna uttryckte sig vara nöjd 
och att han kände sig accepterad, men det fanns även andra åsikter. Informant nr. 4 uttryckte 
sig på följande vis: 
 
”Jag tror på Islam och jag är jätte… ja, stolt över detta (…) Men i samma tid du vet, det händer mycket 
runt hela världen. (…) Ja, ibland känns det kanske inte så jätte säkert att stå och säga att jag är 
muslim…du vet… det finns flera som har fel bild om Islam...” 
 
Denna informant känner sig stolt över sin religiösa tillhörighet, något som bland annat Spiteri 
(2012) diskuterar. Spiteri resonerar kring hur religion inte bara fungerar som en copingstrategi 
i sig utan att religionen även utgör en källa till stolthet vilket ofta ger sig till känna genom att 
dyrka Gud på olika sätt. Att uppleva en otrygghet i att bekänna och praktisera sin religiösa 
tillhörighet kan på detta vis tolkas som att individer riskerar att gå miste om att implementera 
copingstrategier vilka förknippas med bland annat ökad upplevd kontroll, kontinuitet, 
meningsfullhet, tillhörighet i större gemenskaper e.t.c. (Carlson et al, 2012., Goodman, 2004., 
Kohli, 2003., Raghallaigh, 2010., m.fl.) 
 

8.4 Respekt, acceptans, frihet och konflikt 
Trots att ungdomarna överlag upplevde att bilden av religion i Sverige på olika sätt uttrycktes 
vara potentiellt negativt så uttryckte samtliga informanter att de upplevt acceptans och respekt 
från sin omgivning gällande sin religiösa praxis i resonemang där religionsfriheten även lyftes. 
I förbindelse till detta beskriver informanterna interaktionen kopplat till det religiösa ämnet på 
sociala arenor så som i klassrummet, på arbetet, på boendet och i samhället i övrigt. Informant 
nr. 2 började med att beskriva upplevelsen av ett accepterande samhälle: 
 
”De respekterar faktiskt religion här i Sverige, de accepterar dig oavsett vilken religion du har.” 
 
Informanten vände sedan på frågan och resonerande utifrån hur han ser sig själv förhålla sig till 
samhället: 
 
”Aah, på mitt jobb också…Där sa de också ”aah, jag har döpt mig till kristen men jag vet inte vilken 
riktning”…Jag bara ”ok” (skrattar)… Alltså man blir liksom bara, ”aah okej” (skrattar)… Det är 
konstigt, men man måste acceptera varandra…” 
 
En copingstrategi som identifierats för ensamkommande är ”anpassning genom att lära och 
förändra” (Raghallaigh, 2010). Informanten beskriver hur denne genom social interaktion och 
vardagliga erfarenheter tagit över samt tagit till sig nya kunskaper, enligt Säljö (2014) kallat 
appropriering. Att lära sig nya beteenden och göra förändringar i sina existerande beteende 
mönster representerar på detta sätt ett sätt att hantera de svårigheter och skillnader som det nya 
samhället för med sig. 
 
Vad som även framkom tydligt under intervjuerna var den gemensamma känslan av att inte 
kunna samtala om religion på HVB hemmen på grund av upplevd risk för konflikt. Här lyftes 
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åter igen parametrar ”olika ursprungsland” och ”religionstillhörighet” som potentiella källor till 
konflikt. Informant nr. 2 beskriver det så här: 
 
”Börjar man prata om religion, det blir… blir mycket konflikt… Jag är rädd för konflikter och vill 
inte…” 
 
Informant nr. 3 säger: 
 
”På boendet kommer vi inte prata om religion någonting, för att vi kommer bråka med varandra…” 
 
När det gäller interaktionen med de andra ungdomarna på boendet tycks det inte röra sig om 
misstro som beskrivits i relation till personalen utan snarare risk för konflikter. Intressant är att 
ungdomarna tycks hantera samma fråga på olika sätt beroende av kontext. På arbetsplatsen eller 
samhället i övrigt lyfts ”acceptans”, i relation till vuxna professionella i ungdomarnas närhet 
utläses ”misstro” och i relation till andra ungdomar på boendet kan man utläsa 
”flykt/undvikande” (Folkman & Lazarus, 1988) på grund av upplevd risk för konflikt. Ett sätt 
att tolka detta är att copingstrategierna är kontextbundna utifrån vad ungdomarna uppfattar vara 
möjligt eller tillåtet i de olika kontexterna och att de handlar därefter vilket beskrivs i det 
socialkulturella perspektivet (Säljö, 2014). Här blir det även intressant att väga in hur 
omvärlden tolkas av ungdomarna genom Säljös (2014) begrepp ”mediering”, ett begrepp som 
anses ligga nära Lazarus & Folkmas (1984) ”perception” i detta avseende på grund av att det 
tycks finnas ett samband mellan olika kontexters inverkan på val av copingstrategier. 
 
Informanterna beskriver upplevelsen av sin första tid i Sverige som svårorienterad och präglad 
av en process i att finna sin plats genom olika praktiker av anpassning. Ungdomarna förklarar 
att synen på religion i Sverige upplevs skilja sig avsevärt från den syn som förekommer i deras 
ursprungsländer vilket ställde dem inför olika vägskäl gällande praktiserandet av sin religion. 
De ungdomar som mobiliserade sin religiösa tro gjorde detta i stor utsträckning på egen hand 
via sina egna sociala nätverk, bestående av människor från samma ursprungsland där de även 
visar sig att de själva avvägde i vilka kontexter som detta var lämpligt. Resultatet tyder på att 
upplevelsen av religion även påverkar deras val av handlingsmöjligheter. En indikation som 
framträder är att brist på interkulturalitet (Sharif, 2010., Lahdenperä, 2004., Lorentz, 2013) i 
kombination med ungdomarnas egna erfarenheter kan skapa en isolerande effekt gällande den 
religiösa aspekten på boende. Detta kan genom begreppet reflexivitet (Danermark, et al., 2013., 
Giddens, 1999., Kaspersen, 2007) förklaras som att det skapas en typ av kultur (Säljö, 2014., 
Jandt, 2013) på boendet utifrån dualiteten ”upplevda premisser” och ”agerande”. Det vill säga 
upplevelsen av vilket beteende som är acceptabelt på boendet resulterar i ett agerande vilket i 
sig skapar en kultur till vilken man förhåller sig.   
 

8.5 Praxis, förändring och framtid 
Samtliga informanter framhöll sin gudatro som ett självklart element i deras liv och som en del 
av vilka de är som individer. Det framkom under intervjuerna att de däremot uppfattade 
möjligheter och begränsningar kopplade till deras religiösa tro på olika sätt i det svenska  
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samhället vilket även förklarades i hur man förhåller sig till sin religion rent praktiskt. I 
intervjusvaren kan man utläsa hur informanterna använder sig av kompromisser och olika 
taktiker när den religiösa tron och samhällets upplevda begränsningar krockar. Informant nr. 4 
som upplevde svårigheter i att leva som en muslim i Sverige, hittade egna vägar för att 
upprätthålla sin religiösa praxis kopplat till matregler och rituell renhet. Nedan beskrivs en 
situation kopplat till ett HVB som han bodde på: 
 
“(…) de ville inte att vi skulle äta halal-kött, de ville att köttet de kom med måste ätas annars… Jag har 
ätit i ett år nu vegetariskt, utan kött (…).” 
 
Mat och dess sedvänjor framhålls som att ha en symbolisk betydelse för känslan av inkludering 
och tillhörighet. Att skapa en bekant miljö möjliggör en känsla av trygghet och stabilitet i mötet 
av de övergångar som det innebär att bekanta sig med en miljö som inte är känd sedan tidigare 
(Kohli et al., 2010., Lundberg & Dahlquist, 2012). När detta inte tillgodosågs i detta avseende 
så agerade informanten aktivt genom att göra egna val vilket kan ses som ett sätt att öka känslan 
av kontroll och stimulera ett välmående (Kohli & Mather, 2003., Raghallaigh & Gilligan, 
2010). 
 
Samma informant berättar om ett annat scenario: 
 
”Vi tror i Islam att hunden är lite… smutsig, men jag har berättat att jag är rädd för hunden (…). Jag 
är inte rädd för hunden, men jag kan inte säga att den är smutsig… De kommer bli arga på mig… På 
ett annat sätt kan jag säga till personen, jag är rädd, för jag kan inte säga till personen, aah den är 
smutsig.” 
 
Informanten kan sägas ha granskat sina handlingar i ljuset av rådande normer i sin kontext och 
därefter valt ett handlingsmönster i linje med Giddens (1999) definition av reflexivitet för att 
kunna förena sin religiösa praxis med motstridiga bud från samhället. Ett sätt att tolka detta på 
är att vidhållandet av religiös praxis förutom att vidhålla en kontinuitet även innebär ett 
självständigt agerande och aktivt meningsskapande vilka även fungerar som copingstrategier 
(Raghallaigh, 2010, Goodman, 2004). Informanten har i detta fall valt att navigera i den nya 
terrängen på ett sätt som anses gynna alla parter genom att inte såra någons känslor eller 
kompromissa sin religiösa tro och uppger även under samtalet att hans gudatro vuxit sig starkare 
under sin tid i Sverige. Frågan man kan ställa sig är hur den sociala interaktionen lever vidare i 
reproduktionen av sociala system över tid där budskap som förmedlas maskerats med 
halvsanningar på grund av upplevda restriktioner kopplat till religiös praxis. 
 
Ett annat sätt att förhålla sig till de upplevda svårigheterna till att utöva sin religion är att 
förändra sin religiösa praxis. Informant nr. 4 berättar: 
 
”Alltså jag har ingen slöja men jag visar inte alls min kropp (…). Du vet, liksom ibland i skolan du vet, 
vi har fest och avslutning…så man måste ha kort klänning som de andra… Så jag var tvungen att ha 
kort klänning (…). Liksom jag kan inte vara riktigt, riktigt muslim… (…) Jag vill inte känna att jag 
är…inte som alla andra du vet.” 
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Informanten framhåller under samtalet att det upplevs finnas svårigheter i att bland annat klä 
sig som ”en riktig muslim” i Sverige. Kopplat till detta så menar informanten att hon inte vill 
sticka ut ur mängden utan ”känna sig som alla andra”. Å ena sidan så uttrycks en önskan om att 
genom en religiös klädkod kunna praktisera en del av sin tro men å andra sidan att detta 
prioriteras bort på grund av en önskan att passa in i sitt sammanhang. Informanten beskriver att 
hon genom anpassning och förändring hanterar den brist på sammanhang som finns i hennes 
liv vilket även utgör en copingstrategi (Raghallaigh, 2010). Genom att anpassa sin religiösa 
praxis i detta sammanhang kan man se hur det sker ett selektivt val av vilka aspekter man väljer 
att anamma från den nya kontexten. Informanten framhåller tydligt att hon identifierar sig som 
muslim och att hon även praktiserar sin religion samtidigt som det sker en identifiering med det 
nya samhället där man även önskar vara del av en större gemenskap genom att inte ”sticka ut 
från mängden”. För att ”kompensera” de delar av religionen som upplevs svåra att praktisera i 
Sverige förklarar informant nr. 4 att hon försöker vara en så bra människa som möjligt och att 
hjälpa andra. Informanten berättar vidare: 
 
”När jag var i Syrien, då brukade jag ibland ha slöja på mig när jag ska gå till moské och så… Jag 
brukade gå till moskén varje fredag med min mamma och så… Men här… Jag har aldrig varit i moskén 
(…). Det känns lite konstigt att gå dit nu…aah, själv… 
 
Att känna tillhörighet beskriver Kohli & Mather (2003) som delvis en del i att rekonstruera 
deras liv men även som en lindrande faktor gällande bedrövliga erfarenheter. Informanten 
beskriver även att hon inte längre besöker moskén på grund av att hon inte känner någon som 
besöker denna. En möjlig tolkning är att en gemenskap byter plats med en annan, i det här fallet 
kanske på grund av ett knapphändigt nätverk med ungdomar från samma bakgrund, något som 
möjligtvis driver på behovet av att känna tillhörighet i andra sammanhang så som i skolan. 
Utifrån begreppet reflexivitet så kan detta ses som en medveten handling att inte handla utifrån 
traditionen då detta inte upplevs motiverat eller legitimerat i sammanhanget (Kaspersen, 2007). 
 

8.6 Tillhörighet 
De informanter som bott på HVB vid sin ankomst till Sverige samtalade om känslan av att 
tillhöra en större gemenskap. Denna gemenskap kopplades till olika arenor där kyrkan och 
moskén lyftes som platser vilka tillät religiösa diskussioner och möjliggjorde möten med andra 
från samma bakgrund som de själva. Utöver dessa religiöst betingade mötesplatser beskrevs 
även känslan av tillhörighet kopplat till religion i sitt geografiska närområde och i skolklassen. 
Det framkom att det upplevdes vara svårt för de ungdomar som bodde på HVB att komma i 
kontakt med andra ungdomar med samma ursprung, något som även utgjorde en premiss för att 
kunna prata om religion. Informant nr. 2: 
  
”Förut kunde vi inte träffas… Vi kunde inte träffa människor från precis samma land som vi kom ifrån. 
Det var jag och en kompis som bodde bredvid mig… Det var väldigt svårt för oss…” 
 
Informant nr. 3 belyser samma dilemma: 
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”Ja, kanske det finns någon kompis från Afghanistan, samma land och samma religion som man kan 
prata med, men…Det boende jag bodde på, bodde bara två personer som är från samma land eller 
samma…religion…” 
 
Informant nr. 2 berättar om hur kyrkan som samlingsplats fungerande som en källa för 
tillhörighet och gemenskap, ett ställe där man inte kände sig som en ”främling”. Informant nr. 
3 benämner även han att gemensamt ursprungsland och gemensam religionstillhörighet 
identifieras som grunder för att samtala om ämnet religion. Informanterna framför under 
intervjuerna tydligt att det inte rör sig om att ingå i vilket religiöst forum som helst, utan att den 
kyrka eller moské man besöker är de som delar samma ursprungsland, religion och religiös 
subkategori. En bekant miljö kan skapa känslan av trygghet och stabilitet under en period av 
övergång till ett annars okänt samhälle (Raghallaigh & Sirriyeh, 2015). För ensamkommande 
barn handlar även den första tiden i mångt och mycket om att regenerera en förlorad känsla av 
tillhörighet, en faktor som anses främja ett psykosocialt välbefinnande (Kohli & Mather, 2003). 
Den religiösa tron blir något som förespråkar en källa av kontinuitet i deras liv där tron på Gud 
representerar något bekant och familjärt (Raghallaigh, 2011). Känslan av tillhörighet gällande 
sin religiösa praxis kopplades inte bara till kyrka och moské. Informant nr. 1 beskriver sitt 
bostadsområde: 
 
”Alltså, det känns lite som om du är hemma (skrattar). För att alla är invandrare och många är 
muslimer, det finns en moské om du vill gå och be… Men när du bor med folk som inte tror på Gud, 
eller är kristna, eller att de aldrig sett muslimer, det är lite konstigt (…). Men där jag bor…Där är det 
inget konstigt…” 
 
Det framkom även att premisserna för att identifiera sig tillhöra en viss grupp även kan te sig 
någorlunda flytande beroende på kontext och situation. Informant nr. 2 beskriver situationen i 
klassrummet: 
 
”Jag hade också en lärare och hon har sagt till mig att ”jag tror inte på Gud”. Jag vet inte, vad ska 
man säga? (skrattar). Typ alla som är i skolan, som går i min klass, alla liksom tror, alla är troende. Vi 
är inte ateister, nästan alla är muslimer och vi är kristna också.” 
 
Samtliga informanter beskriver att känslan av tillhörighet, genom samma ursprungsland och 
religion, utgör den trygga bas som behövs för att kunna reflektera och samtala om religion och 
livet i stort. Däremot så lyfts situationen i klassrummet på ett annorlunda sätt där man benämner 
eleverna som ett ”vi” i bemärkelsen troende och där lärare får utgöra ”de andra”, de som inte 
tror på någonting. Religion är en faktor som aktiverar och upprätthåller känslan av tillhörighet 
med en synlig och närvarande kraftfull känsla av att Gud är ytterst ansvarig i en annars 
svårpåverkad miljö (Goodman, 2004), vilket i denna kontext tycks överskugga kulturella och 
etniska olikheter. 
 

8.7 Vägledning 
Ett annat tema som uppstod var kopplingen till ett beskrivet behov av vägledning och hur 
religionen på olika sätt uppfyllde detta. Informant nr. 3 beskriver varför det är viktigt för honom 
att besöka moskén: 
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”Vi går inte fel väg kan man säga, eller… Vi hittar någon rätt väg, för att vi är unga… Vi vet inte 
mycket, att… Vad ska vi göra och så, vi behöver någon som kommer och hjälper oss att göra, att hitta 
rätt väg… Moskén förklarar religion och förklarar vad det är och hjälper ungdomarna…” 
 
Informanten beskriver ett behov av vägledning kopplat till sin låga ålder och brist på egen 
kunskap och erfarenhet. Informant nr. 2 upplever en risk i att ”tappa bort sig själv” eller att 
andra ”blir helt borta” utan stöd från kyrkan. Han beskriver även sin uppfattning om den syn 
han anser att det svenska samhället har på religion: 
 
”Absolut allting är dåligt, inte bra… Alltså okej, man har frihet att tro på vad som helst… okej... det 
kan vara bra… att tro på vad som helst, att inte tvinga någon att bli muslim eller kristen… Men å andra 
sidan är det inte bra… att människor blir helt… blir helt borta.” 
 
Kopplat till denna vägledning benämns de vuxna i sammanhanget, representanter för 
församlingarna i form av en präst eller Sheikh. De möten som äger rum, där religionen står i 
fokus, beskrivs i positiva termer och ses som möjligheter att anamma nya kunskaper och 
insikter. I avsaknad av en närvarande förälder blir i den utvidgade miljön, en nära kontakt med 
andra vuxna och prosociala institutioner en skyddande faktor (Carlson et al, 2012).  Kohli & 
Mather (2003) framhåller att möjligheten att tänka kring sina erfarenheter i sällskap av vuxna 
bidrar till ett lindrande av jobbiga erfarenheter. Känslan av tillhörighet tolkas som en viktig 
förutsättning för att ungdomarna ska kunna etablera trygga relationer till vuxna, vilket i det här 
fallen även blir en källa av kontinuitet kopplat till deras religiösa tro och erfarenheter.  
 

8.8 Kontinuitet 
Alla informanter hänvisade på olika sätt sin religiösa tro och praxis till sitt ursprungsland och 
familj. Religion beskrevs som en del av det vardagliga livet och en viktig aspekt i den 
gemensamma sammanhållningen. Kopplingen mellan religion, ursprungsland och familj var 
stark och beskrevs bland annat av informant nr. 2 på följande sätt: 
 
”När jag var i mitt hemland och nu är det lite… Där är det, alla människor tror på Gud hela tiden… 
Till exempel, jag brukade gå med min morfar till kyrkan varje morgon klockan fem på lördagar. Gud 
är liksom, man lär sig från många hela tiden, att man går i kyrkan, ber och sånt…” 
 
Informant nr. 3 berättar om religionen som en del av sitt ursprung och hur avsaknaden av sin 
familj bidragit till utvecklandet av en starkare tro: 
 
” (…) när jag var liten lärde min mamma och pappa mig hur den är, religionen. (…) När jag bodde i 
mitt land, jag tror inte så mycket för att jag har mamma och pappa som hjälper och sådana grejer, men 
när jag kom ensam (…) När jag kom har den blivit starkare, jag tror att för mig är det så…” 
 
Informanten beskriver vidare ett aktivt agentskap i sina religiösa antaganden vilket även utgör 
ett adekvat sätt att hantera rådande omständigheter (Raghallaigh, 2010., Kohli & Mather, 2003). 
Genom frånvaron av sina föräldrar beskriver informanten att han på ett självständigt sätt gjort 
större ansträngningar i att lära sig mer om sin religion och utvecklas som muslim. Det aktiva 
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utvecklandet av sin religiösa tro kan ses som praktiserandet av coping att genom ett 
självständigt agerande finna mening, trygghet och en ökad känsla av kontroll vilket i detta fall 
görs genom att fördjupa sig i religionen (Raghallaigh, 2011). Beteendet kan även beskrivas 
genom skapandet av känslan av kontinuitet mellan sin ursprungliga kultur och den nya genom 
att hitta sin egen plats, av Kohli & Mather (2003) kallat för kulturell integration. En annan 
informant berättar även hon hur föräldrarna, främst mamman, och besök till moskén lärt henne 
mycket om religionen under sina sista år i hemlandet. Här beskrivs dock ett annat anammande 
av kontinuitet där kontakten med mamman som fortfarande befinner sig i hemlandet fungerar 
som en drivkraft gällande religiös praxis. Informant nr. 4 berättar: 
 
”Hon skickar nästan till mig varje dag att, gå nu och gör något med Gud, gå nu och gör något till Allah 
och så…aah…men här…inte så mycket…” 
 
Det framkommer under intervjun att denna informant inte har samma tillgång som övriga 
informanter till tidigare nämnda skyddande faktorer så som delaktighet i en större gemenskap 
eller andra sociala arenor där sedvänjor och ursprungsland är gemensamma faktorer (Kohli & 
Mather, 2003., Kohli, 2011). Dessa faktorer som även är tätt sammankopplade med begreppet 
kontinuitet ersätts av denna informant genom den kontakt som förs med mamman på distans 
genom bland annat uppmuntringar till religiösa handlingar. Religion identifieras som en källa 
för kontinuitet och upplevelsen av trygghet. Forskning visar på att ensamkommande barns 
möjlighet att behålla sin ursprungsreligion och praktisera denna utgör en faktor för att de ska 
klara sig bra i främmande miljöer (Kohli, 2011). 
 
Förutom att religionen kan tolkas som en källa till kontinuitet, tillhörighet och vägledning så 
uttrycks även en nära koppling i hur religionen ses som en del av vilka de är, något som 
genomsyrar deras identitet på olika sätt. Denna aspekt anses viktig att lyfta då informanterna 
samstämmigt beskrev deras relation till religionen som någonting essentiellt.  
 
Informanterna berörde den religiösa innebörden på ett existentiellt plan. Informant nr. 1: 
 
”Om jag säger ”jag tror inte på Gud”… Men vem är det som skapat mig? Vem är jag? Det är helt sjukt 
att man…aah…lever utan religion.” 
 
Informant nr. 2 beskriver vad religion betyder för honom: 
 
”Min religion är min tro, allting…Alltså för mig… Jag vet inte hur det är för andra…Men för mig, det 
är svårt att leva utan religion.” 
 
Informant nr. 3 ansåg själv att det var svårt att definiera varför han anser religionen vara en så 
viktig komponent i hans liv, men viktig är den: 
 
”Men för mig, religion är viktigt… Också om du kommer att fråga mig på mitt språk så kan jag inte 
förklara vad som är min religion eller varför jag har religion… För att vi lever… Alltså, det är svårt 
(skrattar).” 
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Informant nr. 4 kopplade sin religiösa tro tätt till sin identitet och uttrycker även att religionen 
i ett framtidsperspektiv, något man konstant strävar mot: 
 
Jag försöker att vara den som jag måste vara… och jag kommer alltid att vara muslim… Jag försöker 
alltid att vara liksom bra muslim, det är inte lätt alls (…). 
 

8.9 Positiva associationer 
Vad som även framkom tydligt var informanternas positiva termer i vilka de beskrev sin 
religion. En informant förklarar hur hans liv ständigt förändras mot det bättre och drar 
paralleller med sitt förflutna. Att anta en positiv inställning mot framtiden har även definierats 
som en copingstrategi som används av ensamkommande. Genom att fokusera på positiva 
aspekter i situationen så uttrycker de uppskattning för det som gått väl i livet och ett hopp inför 
att tillvaron förändras mot det bättre (Raghallaigh, 2010., Goodman, 2004). Så här säger 
informant nr. 2: 
 
”Min religion… Jag har liksom inte fått någon nackdel av att tro på Gud… Jag får liksom bara hela 
tiden fördelar, leva lycklig…” 
 
Religionen beskrivs även ha utgjort en källa till glädje och välmående under den första tiden i 
Sverige under samma period som informanten i övrigt upplevde vara påfrestande. Informant 
nr. 2 berättar om hur han upplevde tiden efter att ha funnit en kyrka som han besökte under 
helgerna: 
 
”När jag kommer tillbaka från kyrkan… Jag känner mig nästan… Jag flyger! Jag kommer ihåg den 
tiden, det fanns sån glädje… Men blir ”oj!”… Och jag önskade förut bara att det skulle komma 
lördagen… Jag väntar när jag åker tåg…uff… Jag vet inte hur jag ska förklara…” 
 
Förutom att religion lyftes som en källa till glädje och välmående så beskriver informant nr. 3 
hur han upplever att religionen hjälper honom.  
 
”Jag tror det själv, att religionen hjälper mig, eller att Gud hjälper mig i min religion… (…) Religionen 
är inte någon som lever, någon person, för att det är i hjärtat, vi känner att den hjälper…” 
 
Informanten förmedlar hopp genom sin tro på Gud, bland annat genom sin tro på att han fått 
hjälp av och i fortsättningen kommer att få hjälp av Gud. Goodman (2004) framhåller bland 
annat att känslan av kollektivitet och att skapa mening genom en tro på en högre makt kan bidra 
till ett ökat välmående och kraft att motstå misströstan. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga informanter värdesätter sin religiösa praxis 
samt att det finns en vilja från dem att praktisera sin religion väl. Informanterna upplever i 
varierande grad svårigheter med en aktiv religiös praxis i Sverige men uppger sin religion som 
en fast punkt i deras liv, något man ständigt återkommer till trots egna upplevda brister i sin tro 
och praktik. Informanterna framhåller vidare utifrån egna reflektioner att religionen utgör en 
viktig och aktiv del i deras liv. Trots att de förhåller sig tämligen olika till sina religiösa 
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antaganden så är religionen enligt dem själva en central del i deras tillvaro vilken även anses 
ha en plats i deras framtid. Ett sätt att se på ungdomarnas handlande utifrån det sociokulturella 
perspektivet (Säljö, 2014) är att det utgår från deras egna erfarenheter och kunskaper samtidigt 
som det präglas av direkta eller implicita krav från sin omgivning i vad som anses vara tillåtet 
och möjligt. Handlandet blir också avhängigt de resurser som informanterna upplever sig ha 
kopplat till möjligheter eller begränsningar i att praktisera sin religiösa tro. Kunskapen som 
föregår handlandet sker i samspel mellan människor vilket betyder att man behöver räkna in i 
vilka miljöer informanterna befinner sig i och vilka redskap de har tillgång till för att forma 
sina liv (Säljö, 2014).  

9 Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att få en ökad förståelse för vilken betydelse deras ursprungsreligion 
spelar i deras liv efter sin ankomst till Sverige och hur de förhåller sig till denna i deras nya 
samhälle. Studien har även ämnat belysa samhällskontexten genom att undersöka hur 
ensamkommande ungdomar upplever religionens roll generellt i Sverige. I detta avsnitt 
kommer studiens centrala resultat diskuteras i förhållande till syfte och frågeställningar. 
 
Frågeställningar: 

1) Hur upplever ensamkommande ungdomar religionens roll generellt i Sverige? 
2) Vad betyder ensamkommande ungdomars ursprungsreligion för dem? 
3) Hur förhåller sig ensamkommande ungdomar till sin ursprungsreligion i Sverige? 

 
Resultatet i studien visar på att en religiös tro och praxis tjänar som en källa av kontinuitet där 
Gud representerar någonting bekant i en annars så obekant omvärld. Kontinuitet blev en vital 
faktor som genomsyrade hela studiens resultat och denna vitala faktor gav sig uttryck i 
informanternas liv på olika sätt. Relationen till Gud beskrivs även tillgodose mening, tröst och 
en ökad känsla av kontroll i vardagen vilket styrks av befintlig forskning (Raghallaigh, 2011., 
Carlson et al., 2012). Resultatet styrker även forskning som, förutom att identifiera religion som 
en del av coping-strategier, även beskriver den religiösa parametern som en källa till stolthet 
och en väg att hitta tillbaka till sig själv i en ny sociokulturell kontext (Spiteri, 2012). 
 
Den första tiden i Sverige beskrivs av informanterna som att vara en tid präglad av att finna sin 
plats. Ungdomarna beskrev det som en process i att förstå och förhålla sig till Sveriges syn och 
förhållningssätt till religion vilken beskrivs stå i stor kontrast till hur de upplever religionen i 
sina ursprungsländer. Kontrasterna mynnade även ut i upplevda svårigheter för ungdomarna att 
kunna praktisera sin religiösa tro. Svårigheterna uttrycks bland annat genom svårigheter att 
orientera sig i samhället, ovetskap om religiösa samfund och upplevd oförståelse från sin 
omgivning. Det framkom även att faktorer så som låg ålder vid ankomst, föräldrars frånvaro 
och det nya språket utgjorde barriärer för att praktisera sin religion. Vad som även framkom 
var att ungdomarna själva stod för skapandet av kontakt med de olika religiösa instanserna. 
Detta skedde genom deras egna kontaktnät bestående av bekanta från samma ursprungsland 
vilket kan beskrivas vara en problemfokuserad/uppgiftsinriktad coping (Lazarus, 1999) i syfte 
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att knyta an till individer man identifierar sig med i en större gemenskap, något som även utgör 
en skyddsfaktor (Kohli, 2011., Kohli & Mather, 2003., Raghallaigh, 2011, Goodman, 2004). 
Informanterna beskriver även att de initialt användande andra copingstrategier i form av bland 
annat konfrontation och distansering (Lazarus, 1999). 
 
Bilden av religion i Sverige upplevdes av ungdomarna som betydelselös. Ett intressant fynd var 
att samtliga informanter beskrev religionsfrihet och acceptans i positiva termer samtidigt som 
de framförde att religion i det allmänna rummet upplevdes som någonting negativt. Ett sätt att 
se på detta kan vara att två rådande normer, ”religionsfrihet” och ”sekularisering”, utgör 
svårförenliga motpoler och därav ger sig uttryck genom en underliggande partiskhet uttryckt 
genom olika normers subjektivt tillskrivna värden. Informanterna gav olika bild av hur de 
förhåller sig till detta. Majoriteten menar att de trots detta fortsätter att utöva sin religiösa praxis 
som de vill medan en informant beskriver att den negativa bilden om Islam påverkar hennes 
trygghet i att identifiera sig öppet som muslim. Oavsett vald strategi kan man se att ungdomarna 
agerat utifrån de premisser som omger dem vilket tycks påverka deras agerande (Säljö, 2014). 
Genom en avvägning i huruvida i detta fall den religiösa tron kopplat till kontext går att 
motivera och legitimera väljer man därefter ett handlande som anses ge mening i sammanhanget 
vilket går hand i hand med begreppet reflexivitet (Kaspersen, 2007). 
 
I intervjuerna framkom det att ungdomarna i stor utsträckning hanterat sin religiösa tro på egen 
hand och att de beskriver en ovilja i att samtala med boendepersonal eller andra professionella 
vuxna om sin religion. Oviljan tycks grunda sig i att ungdomarna ser lands- och 
religionstillhörighet som nödvändiga premisser för att kunna närma sig en religiös diskussion, 
något som kan tolkas genom en stark kollektivitet (Goodman, 2004), misstro (Raghallaigh, 
2010, Realo, 2008) eller en kombination av dessa. De vuxna i ungdomarnas omgivning beskrivs 
övervägande som välmenande och tillåtande gällande ungdomarnas tro och praxis vilket bland 
annat exemplifierades genom möjliggörandet för firandet av religiösa högtider på boendet. Det 
framkommer även att ungdomarna undviker att samtala om religion på HVB – hemmen på 
grund av en upplevd risk för konflikt kopplat till den mångfald av individer som finns där. 
Enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) förklaras handlandet bland annat genom 
vad som upplevs tillåtet i sammanhanget. Värt att begrunda är huruvida det föreligger en risk i 
sammanhang likt dessa att skapa ett ”vi” och ”dem” inom såväl som utanför HVB-hemmens 
väggar. Enligt Giddens (1999) är individers handlande en dualitet kopplat till 
samhällsstrukturer där den sociala interaktionen även reproducerar sociala system över tid och 
rum. På detta sätt kan ungdomarnas uppfattning om gränsdragningar agera likt en 
självuppfyllande profetia där deras egna möjligheter på sikt kompromissas på grund av 
begränsad integration genom den initiala misstron kontra behovet av tillhörighet. 
 
Samtliga informanter som deltog i studien framhöll sin religiösa tillhörighet som ett självklart 
element i deras vardag och som en del av sin identitet. Ungdomarna använde sig aktivt av olika 
strategier för att vidhålla sin religiösa praxis även i situationer som potentiellt upplevdes 
kompromissa denna. Genom att välja bort kött på boendet och leva på en vegetarisk kost då 
inte halal-kött fanns att tillgå, eller att hitta på ursäkter för att inte utsätta sig för rituell orenhet 
hör till dessa. Det framkom även att man valt att göra en del eftergifter på sina religiösa 
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värderingar kopplat till behovet av att känna sig som en del av en större gemenskap i exempelvis 
skolan. Oavsett om informanterna handlat genom att vidhålla eller ge efter på sin religiösa 
praxis så har detta skett i förhållande till ett konstruktivt meningsskapande genom antingen 
kontinuitet (Raghallaigh, 2010., Kohli & Mather, 2003) eller behovet av att vara en del av en 
större gemenskap (Goodman, 2004). Vad som även framgår är att tillgången till ett nätverk med 
samma religion och ursprungsland som en själv i viss grad tycks påverka detta.  
 
Religionen beskrevs på ett tydligt sätt förse ungdomarna med tillhörighet och kontinuitet. De 
sociala arenorna kyrkan, moskén och bostadsområdet beskrevs utgöra känslan av att tillhöra en 
större gemenskap utifrån tillgången till andra människor med samma ursprungsland och 
religion som de själva (Goodman, 2004., Kohli & Mather, 2003., Realo, 2008., Raghallaigh, 
2011., Raghallaigh & Sirriyeh, 2015). Kopplingen mellan den religiösa tron, familjen och 
hemlandet visade sig vara mycket stark i alla informanters berättelser. Informanterna hänvisade 
samstämmigt sin religiösa tro och praxis till hur de brukade göra i sitt ursprungsland, kopplat 
till minnen. Det som sticker ut i studien är i vilken utsträckning de praktiserar denna kontinuitet. 
Resultatet visar på en stor variationsbredd där den religiösa tron i dagsläget beskrivs vara 
antingen samma som i hemlandet, försvagad eller förstärkt sedan ankomst till Sverige. En 
möjlig tolkning av detta är att olika strategier använts genom ansträngningar i att skapa mening 
i vardagen där religionen som beståndsdel påverkats genom bland annat vilken gemenskap man 
söker sig till, kontext, tillgång till ett socialt nätverk med samma ursprung och 
begränsningar/förutsättningar för religiös praxis kopplat till bland annat boendesituation. Vad 
som även framkom var att en större ”gemenskap” och ”religion” tycks korsbefrukta varandra. 
I studien beskrivs nämligen ett behov av en gemenskap för att praktisera sin religion medan 
religionen i sig tillgodosåg en större gemenskap. Behovet av att föra en diskussion gällande 
”hönan och ägget” bedöms dock onödigt i detta fall då informanterna tydligt uttryckt att 
religionen var det första som de hade vid sin ankomst. 
 
Behovet av vägledning och hur religionen ansågs fylla detta framgick som ny insikt i studien 
kopplat till den tidigare forskningen. Med insikt om sin unga ålder och brist på egna erfarenheter 
framhöll informanterna hur de med hjälp av kontakter med kyrka och moské reducerade risken 
att ”hamna snett” i livet.  
 
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att religion är en vital beståndsdel i livet på 
ensamkommande barn och att förhållningssättet till tro och praxis påverkas av olika inre och 
yttre faktorer. En annan konklusion är att de använder sig aktivt av olika strategier för att 
bibehålla religionen i sina liv för att tillgodose grundläggande behov kopplat till sin 
identitetskonstruktion där religionen, oavsett i vilken grad den praktiseras, fungerar som en 
stadig punkt i en annars så bräcklig tillvaro. Religionen kan på detta sätt även beskrivas vara 
ett redskap (Säljö, 2014) för ensamkommande barn i form av en resurs i hur de förstår och 
agerar i sin omvärld. Studien har på många olika plan utforskat kunskapsluckan i ”hur” 
ensamkommande barn förhåller sig till och använder sig av sin ursprungsreligion samt rätat ut 
en del frågetecken kring religionens relevans i dagens, och framtidens, Sverige. 
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9.1 Implikationer 
Vi står idag inför en samhällsförändring unik i sitt slag. Flyktingmottagandet vilket under en 
lång period ägt fokus i debatten har nu börjat skifta ljus och uppmärksamheten riktas mot 
framtiden. Hur denna framtid kommer att se ut vet vi inte, men vad vi vet är att Sverige är ett 
samhälle som även fortsättningsvis kommer präglas av en mångfald där man stävar efter 
öppenhet och tolerans. 
 
Resultatet i denna studie har beskrivit religion som en källa till gemenskap, tillhörighet, 
kontinuitet och vägledning, faktorer vilka enligt forskning utpekats fungera som skyddsfaktorer 
för ensamkommande barn. Vad som även framkommit är att ungdomarna själva tagit det 
huvudsakliga ansvaret i applicerandet av religiös praxis samt att religionen beskrivs finnas i 
deras liv för att stanna.  
 
Det har påvisats att det finns aktörer inblandade i ensamkommande barns liv vilka även har en 
stor inverkan på deras utveckling genom arenor som för tillfället står långt bortom det sociala 
arbetets territorium. Detta genom bland annat sina kontakter med kyrkor och moskéer. Här 
finner man viktiga vuxna i barnens tillvaro i form av religiösa förebilder och ledsagare vilket 
behöver förstås i arbetet med de unga. För att begripa vad denna kontakt betyder för barnen 
samt hur de använder sig av detta behöver professionella som tillhör barnens vardag sluta 
blunda för denna praxis inverkan på barnens liv och hur denna formar dem som människor. 
Man behöver fundera på hur man kan använda sig av denna aspekt inom det socialpedagogiska 
arbetet för att gynna barnens utveckling och välbefinnande på såväl kort som lång sikt. Ett 
erkännande gällande denna del av deras liv kan potentiellt leda till en större transparens mellan 
barnens sociala arenor och på så vis även motarbeta uppbyggandet av ett svart-vitt tänkande i 
form av tillhörighet eller utanförskap. Det framkommer även en paradox kopplat till studiens 
fynd gällande upplevelsen av tillhörighet och platsen i en större gemenskap vilket kan utgöra 
ett utvecklingsområde inom det socialpedagogiska fältet. Samtidigt som dessa parametrar utgör 
skyddande faktorer så framgår det även i studien att dessa villkoras av att tillhöra samma 
religiösa, kulturella och nationella bakgrund som de själva. Man behöver se till hur detta 
potentiellt kan leda till gränsdragningar där misstro riskerar att appliceras i möten med individer 
som tillskrivs andra egenskaper än de egna. Genom att synliggöra och uppmärksamma 
befintliga attityder kan man arbeta för att motverka en utveckling där en initial 
självbevarelsedrift i att söka tillhörighet i en mindre sluten grupp på sikt riskerar att fungera 
isolerande mot samhället i stort. Vad som även belysts genom denna studie är en implikation 
om hur ensamkommande barns boendeform vid sin ankomst kan påverka deras förhållande till 
sin religiösa tro. Medan barn placerade på HVB beskriver ett starkare nätverk av bekanta med 
samma ursprung beskriver informanten som bott i familjehem att den enda källa till religion 
som nu finns är den som sker via telefon med sin mamma i hemlandet. Informanten kopplar 
även detta till en upplevd begränsning i sin religiösa praxis utifrån bland annat ensamhet i sin 
tro. Ett möjligt sätt att tolka detta på är att den närmsta utvecklingszonen i detta fall inte finns i 
den sociala interaktionen med individer som delar samma bakgrund och därför även formas av 
det befintliga sociala sammanhang som finns att tillgå. 
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Vidare beskrivs religionen i stor utsträckning påverka barnens tillämpning av copingstrategier. 
Detta indikerar att målgruppens coping och religiösa tro utgör en symbios vilket fordrar att 
denna aspekt tas i beaktning vid socialt arbete som bedrivs med ensamkommande. Genom att 
utveckla kunskapen inom det sociala arbetsfältet gällande religion och den vikt som 
ensamkommande fäster vid denna blir de professionella bättre rustade att svara på de behov 
som finns samt att tillvarata de resurser som barnen besitter. Studien visar även att 
ensamkommande inte samtalar med vuxna i deras närhet om sin religiösa tro, något som måste 
förstås som en aktivt vald copingstrategi snarare än att religionen inte skulle vara en viktig del 
i deras liv. Att inom det sociala arbetsfältet anta ett interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt 
skulle här innebära att de professionella som omger barnen varseblir sina egna utgångspunkter 
och värderingar som kulturbundna och ser sig själva som kulturella varelser, något som 
förutsätter en ifrågasättande självreflektion som representant för en härskande norm. En 
interkulturell pedagogik innebär att man stärker individer genom att bland annat låta dem få 
bestämma över sina egna identitetskonstruktioner och göra sina egna val inför framtiden. Detta 
kan ske genom delaktighet och meningsskapande där även förståelse och uppskattning av den 
inverkan religion och tro har i barnens liv beaktas. Studien har belyst ensamkommande barns 
aktiva agentskap i relation till deras ursprungsreligion vilket måste förstås i det 
socialpedagogiska arbetet. Risken i att inte erkänna barnens behov på grund av kulturbundna 
värderingar kan på detta vis kompromissa klienters självbestämmande och begränsa deras 
möjligheter till konstruktiv coping.  
 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vid tillfället för intervjuerna för denna studie hade informanterna befunnit sig i Sverige mellan 
två och tre år, vilket i ett längre tidsperspektiv utgör en initial vistelse i ankomstlandet. Vidare 
forskning skulle behövas för att undersöka effekten av de olika definierade copingstrategierna 
samt religionens roll kopplat till ett längre tidsperspektiv. Frågor som väckts under studien 
berör även kontakten som ensamkommande har med vuxna genom olika instanser och hur dessa 
förhåller sig till målgruppens beskrivning av religionens som en viktig beståndsdel i deras liv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37 



 

10 Litteraturförteckning 

 
Tryckta källor 
Akesson, B & Denov, M., 2013. Neither here nor there? Place and placemaking in the lives 
of separated children. International journal of Migration, 9(2), s. 56-70. 
 
Bentley, J., Ahmad, Z., Thoburn, j., 2014. Religiosity and posttraumatic stress in a sample of 
East African refugees. Mental Health, Religion & Culture, 17(2), s. 185-195. 
 
Bjurwill, C., 1995. Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 
Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 2(3), s 77-101. 
 
Bryman, A., 1997. Kvantitet och kvalitat i samhällsvetenskaplig forskning. 1 red. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Carlson, B E., Cacciatore, J., Klimek, B., 2012. A Risk and Resilience Perspective on 
Unaccompanied Refugee Minors. Social work, 57(3), s. 259-269. 
 
Connery, C M., Steiner, V J., Marjanovic, A S., 2010. Dancing with the muses: A Cultural-
historical Approach to Play, Meaning Making and Creativity. Vygotsky and creativity - A 
Cultural-historical Approach to Play, Meaning Making, and the Arts. New York: Peter Lang 
Publishing. 
 
Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L., Karlsson, J., 2003. Att förklara samhället. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ekblad, S., 2016. Ansvariga i mottagandet av ensamkommande barn och unga behöver 
samarbeta mer med akademin. Socialmedicinsk tidsskrift. 93(1), s 10-16. 
 
Folkman, S & Lazarus, R., 1988. The Ways of Coping Questionnaire. Kalifornien: Consulting 
Psychologists Press. 
 
Giddens, A., 1999. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna 
epoken (Översättning, Andersson, S). Göteborg: Daidalos. 
 
Gilligan, P & Furness, S., 2006. The Role of Religion and Spirituality in Social Work 
Practice: Views and Experiences of Social Workers and Students. British Journal of Social 
Work. Vol. 36, s 617-637. 
 

 38 



Goodman, H J., 2004. Coping With Trauma and Hardship Among Unaccompanied Refugee 
Youths From Sudan. Quality health research. 14(9), s 1177-1196. 
Hammar Chiriac, E & Einarsson., 2013. Gruppobservationer: Teori och praktik. 2: a uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M., 2014. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
2:a red. Malmö: Gleerups utbildning AB. 
 
Husserl, E., 2002. Fenomenologin och filosofins kris. Stockholm: Thales 
 
Jandt, F E., 2013. An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global 
Community. Thousand Oaks: SAGE Publications. 
 
Johansson, T., 2007. Anthony Giddens och det senmoderna. I Månson, P (red.). Moderna 
samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts. 
 
Kaspersen, L B., 2007. Anthony Giddens. I Andersen, H., Kaspersen, L B (red.). Klassisk och 
modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kittelman Flensner, K., 2015. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. 
Department of literature, history of ideas, and religion: University of Gothenburg. 
 
Kristiansen, S & Krogstrup, H K., 1999. Deltagende observation: Introduktion till en 
forskningsmetodik. Köpenhemn: Hans Reitzels Forlag. 
 
Kohli, R & Mather, R., 2003. Promoting psychosocial well-being in unaccompanied asylum 
seeking young people in the United Kingdom. Child and Family Social Work. Vol 8, s 201–
212. 
 
Kohli, R., Connolly, H & Warman, A. 2010. Food and its meaning for asylum seeking 
children and young people in foster care. Children’s Geographies. 8(3), s 233–245. 
 
Kohli, R., 2011. Working to ensure safety, belonging and success for unaccompanied asylum-
seeking children. Child Abuse Review. 20(5), s 311–323. 
 
Kvale, S & Brinkmann, S., 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2: a uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Kvale, S & Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lahdenperä, P., 2004. Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
Lazarus, R., 1999. Stress and Emotion: A New Synthesis. New York: Springer Publishing 
Company. 

 39 



Lazarus, R & Folkman, S., 1984. Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 
Lennéer Axelsson, B., 2010. Förluster: Om sorg och livsomställning. Stockholm: Natur & 
Kultur. 
 
Lorentz. H., 2013. Interkulturell pedagogisk kompetens: Integration i dagens skola. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lundberg, A & Dahlquist, L., 2012. Unaccompanied children seeking asylum in Sweden: 
Living conditions from a child-centered perspective. Refugee Survey Quarterly. 30(2), s 54-
75. 
 
Monat, A. & Lazarus, R., 1985. Stress and Coping. New York: Columbia University Press. 
 
Nilsson, B. & Hwang, P., 2011. Utvecklingspsykologi. 3:e red. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Raghallaigh, M N & Gilligan, R., 2010. Active survival in the lives of unaccompanied minors: 
coping strategies, resilience, and the relevance of religion. Child and Family Social Work. 
Vol, 15, s 226-237. 
 
Raghallaigh, M N., 2011. Religion in the Lives of Unaccompanied Minors: An Avaiable and 
Compelling Coping Resource. British Journal of Social Work. Vol, 40, s 539-556. 
 
Raghallaigh, M N & Sirriyeh, A., 2015. The negotiation of culture in foster care placements 
for separated refugee and asylum seeking young people in Ireland and England. Childhood. 
22(2), s 263-277. 
 
Realo, A., Allik, J., Greenfield, B., 2008. Radius of Trust: Social Capital in Relation to 
Familism and Institutional Collectivism. Journal of Cross-Cultural Psychology.  39(4), s 447-
462. 
 
Rönnmark, L., 1999. Fallna löv: Om coping vid förlust av små barn. Instutitionen för socialt 
arbete. Göteborgs Universitet. 
 
Sharif, H., 2010. Mångkultur, skola och interkulturell pedagogik. I Gustavsson, A., 
Hermansson, H-E, Molin, M (red.). Meningsskapande och delaktighet: Om vår tids 
socialpedagogik. Göteborg: Daidalos. 
 
Spiteri, D., 2012. The Evolving Identities of Unaccompanied Young Male Asylum Seekers in 
Malta. Journal of Immigrant & Refugee Studies. 10(4), s. 362-379. 
 
Säljö, R., 2014. Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv. 3:e red. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

 40 



Söderqvist, Å., Sjöblom, Y., Bülow., 2014. Home sweet home? Professionals’ understanding 
of ”home” within residential care for unaccompanied youths in Sweden. Child and Family 
Social Work. 21(4) s 591-599. 
 
Trost, J., 1997. Kvalitativa intervjuer. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vervliet, M., Lammertyn, J., Broekaert, E., 2014. Longitudinal follow-up of the mental health 
of unaccompanied refugee minors. European Child & Adolescent Psychiatry. 23(5), 337-346. 
 
Vygotsky, L S., 1978. Mind in society: The development of higher psychological processes. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 
 
Vygotsky, L S., 1930/2004. Imagination and creativity in childhood. (Översättning Sharpe, M 
E). Journal of Russian and East European Psychology. 42(1), 7-97. 
 
Wallin, A-M M., Ahlström, G I., 2005. Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden, 
Experiences of their Life Situation and Well-being: A Qualitative Follow-up Study. Ethnicity 
& Health. 10(2), s 129-144. 
 
Williams, R., 1976/1983. Keywords: A vocabulary of culture and society. London: Fontana 
Press. 
 
Elektroniska källor 
Inglehart, R & Welzel, C., 2015. Inglehart–Welzel Cultural Map. Institute for Comparative 
Survey Research. 
Tillgänglig: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings 
[Använd 17 Maj 2017]. 
 
Migrationsverket., 2013. Ankomstkommun. [Online] 
Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-
barn/Ankomstkommun.html [Använd 4 Maj 2017]. 
 
Migrationsverket., 2016a. Därför har så många ensamkommande afghanska barn sökt asyl i 
Sverige. [Online] 
Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-
Sverige.html [Använd 3 Maj 2017]. 
 
Migrationsverket., 2016b. Olika myndigheters ansvar. [Online] 
Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html [Använd 4 Maj 2017]. 

 41 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/Ankomstkommun.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/Ankomstkommun.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn/Ankomstkommun.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html


Migrationsverket, 2017. Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar. [Online]  
Tillgänglig:https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc61433ac/14885
46442781/Aktuellt_om_mars2017.pdf [Använd 3 April 2017]. 
 
Migrationsverket., 2017. Asylsökande och asylsökande ensamkommande barn 2000-2015, 
samtliga medborgarskap. [Online] 
Tillgänglig:https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598615/14855
56064255/Asylsökande+2000-2015+samtliga+medborgarskap.pdf [Använd 3 Maj 2017]. 
 
Migrationsverket., 2017. Ensamkommande barn per månad 2004–2017 [ Bild 1]. 
Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html [Använd 3 Maj 2017]. 
 
Proposition 2005/06:46. Mottagande av ensamkommande barn. 
Tillgänglig:http://www.regeringen.se/contentassets/1ded639b91cf42cbb958f1c40a656713/mo
ttagande-av-ensamkommande-barn [Använd 4 Maj 2017]. 
 
Sveriges kommuner och Landsting., 2015. Överförmyndare, god man.  
Tillgänglig:https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnoc
hunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman.3449.html [Använd 4 Maj 
2017]. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting., 2017. Kommunens ansvar. [Online] 
Tillgänglig:https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnoc
hunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html [Använd 4 Maj 2017]. 
 
 

 

 

 

 

 

 42 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc61433ac/1488546442781/Aktuellt_om_mars2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.4100dc0b159d67dc61433ac/1488546442781/Aktuellt_om_mars2017.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598615/1485556064255/Asyls%C3%B6kande+2000-2015+samtliga+medborgarskap.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598615/1485556064255/Asyls%C3%B6kande+2000-2015+samtliga+medborgarskap.pdf
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.regeringen.se/contentassets/1ded639b91cf42cbb958f1c40a656713/mottagande-av-ensamkommande-barn
http://www.regeringen.se/contentassets/1ded639b91cf42cbb958f1c40a656713/mottagande-av-ensamkommande-barn
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman.3449.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman.3449.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html


Bilaga 1 

Informationsbrev till informanter 
 

 
Hej! 
Mitt namn är Elin Thomelius och jag studerar på Högskolan Väst i Trollhättan, sista kursen på 
det socialpedagogiska programmet. Nu har det blivit dags för mig att skriva mitt 
examensarbete. Jag har valt att i denna studie, utifrån ensamkommande ungdomars 
berättelser, få en ökad förståelse för vilken roll religionen spelar i deras liv. Studien ska 
undersöka vilken syn ensamkommande har på religion, samt hur de förhåller sig till religion i 
deras nya samhälle.  
 
Ur ett socialpedagogiskt perspektiv så är detta en värdefull kunskap om målgruppen vilket 
bland annat kan öka förståelsen för hur kunskaper och erfarenheter lever vidare i samhället 
samt återskapas och tar ny form i nya generationer. En ökad förståelse kan även leda till en 
ökad kvalitet i bemötandet av målgruppen. 
 
Undersökningen består av intervjuer med ungdomar och/eller unga vuxna som anlänt till 
Sverige som ensamkommande. Intervjuerna kommer att ha en öppen karaktär för att 
informanterna ska ha ett så stort utrymme som möjligt att fritt göra sin röst hörd utifrån vad 
de själva anser vara viktigt att benämna. 
 
Det finns inga svar som är rätt eller fel i denna intervju. Det som eftersöks är att 
informanterna ges utrymme i samtalet att utifrån sina egna upplevelser sätta ord på sina 
erfarenheter kring ämnet. En intervju beräknas ta högst en timme.  
 
 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 
Med Vänlig Hälsningar, Elin Thomelius 

 
 
Kontakt student: Elin Thomelius elin.thomelius@student.hv.se 
Handledare: Pär Engvall  pär.engvall@student.hv.se 
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 
 

Att medverka i studien är helt frivilligt och som informant kan man när som helst välja att 
avbryta sin medverkan. Personer som deltar i studien kommer att avidentifieras. Inga riktiga 
namn eller personuppgifter kommer att framgå i det sammanställda materialet och 
information som framkommer hanteras med tystnadsplikt enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204). Materialet som samlas in i intervjun kommer enbart att användas i denna studie 
och resultatet från intervjuerna kommer att framgå i form av citat och analys. Intervjun 
kommer att spelas in och raderas efter att materialet analyserats. Studien kommer även att 
redovisas som publikation i Högskolan Västs databas DIVA. 
 
Medgivande 
 
Jag har tagit del av informationen gällande studien och samtycker till att bli intervjuad och att 
intervjun spelas in i användning för denna studie. 
 
-------------------------------------   
Underskrift informant 
 
------------------------------------- 
Ort, datum 
 
 
 
 
Vårdnadshavares samtycke för barn under 18 år 
 
 
------------------------------------- 
Underskrift vårdnadshavare  
 
------------------------------------- 
Ort, datum   
 
 
 

Tack för att Du önskar medverka! 
Med Vänliga Hälsningar, Elin Thomelius 

 
 
 

 



Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Presentation 
- Syfte 
- Inspelning och anonymitet 
- Rätt att inte svara på en fråga 
- Egna upplevelser, inget rätt eller fel 
- Frågor? 

 
Inledning/bakgrund 

- Ålder, hemland, religionstillhörighet 
- Tid i Sverige 
- Boendetyp vid ankomst/nu 
- Hur upplevde du din första tid i Sverige? 
- Hur hanterade du denna period? 

 
Religion 

- Vad är religion för dig? 
o Om religion har betydelse: 
o På vilket sätt? 
o Hur praktiserar du din religiösa tillhörighet? 

 
Första tiden i Sverige 

- Religiös praxis under din tid i Sverige, begränsningar/möjligheter? 
- Hur? När? Var? Tillfällen? 
- Stöd/begränsningar från omgivningen? 
- Har vuxna i din omgivning frågat dig om din tro? I vilka sammanhang? 

 
Samhälle 

- Hur upplever du religionens roll i Sverige? 
- Skola/boende/övrigt 
- På vilket sätt  
- Fördelar/nackdelar? 
- Vad skulle kunna vara bättre? 

 
Framtid 

- Har ditt förhållningssätt till religion förändrats under din tid i Sverige? 
o Hur, på vilket sätt? 

 
Övrigt 

- Frågor? 
- Finns det annat du vill lägga till som är kopplat till ämnet? 
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