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Studien är uppbyggd och inspirerad utifrån det hermeneutiska perspektivet. Syftet med studien 

är att undersöka ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras integration i samhället 

ser ut, samt vad för olika copingstrategier ungdomarna använder sig av i de svårigheter och 

motgångar som kan möta dem under och efter deras asylprocess. Människor som flyr från sina 

hemländer på grund av till exempel krig är inte någonting nytt fenomen. Detta har förekommit 

tidigare och så länge oroligheter finns i olika länder kommer det troligen inte att stanna av den 

närmaste tiden. Ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige för att söka asyl är en stor 

grupp och det sociala arbetet med att integrera dem pågår ständigt i samhället. Eftersom 

ungdomarna kan hamna i situationer som kan vara svåra att hantera så kan de i dessa situationer 

använda sig av olika copingstrategier. I studien har jag valt att intervjua afghanska pojkar, där 

fokus låg på att få reda på deras upplevelser utifrån en intervjuguide. Analysen av studien har 

genomförts med inspiration från den hermeneutiska cirkeln utifrån hur ungdomarna använder 

sig av copingstrategier. Tidigare forskning har även kopplats till min studie som har visat på 

likheter men även olikheter inom forskningen av ensamkommande ungdomar, forskningen som 

har använts kommer från både Sverige och några andra länder i Europa. Det framkommer i 

resultatet att ensamkommande ungdomar har liknade upplevelser av hur deras integration i 

samhället ser ut och vad de själva anser är problemområden som behöver ändras på. Det 

framkommer även att de använder liknande copingstrategier och att de är aktiva i att ständigt 

förändra sin situation till någonting bättre och att de trots motgångar och svårigheter ser ljust 

på framtiden. 

Nyckelord: Ensamkommande ungdomar, integrering, copingstrategier, socialt nätverk, socialt 

arbete och socialpedagogik.  
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1. Inledning 

 

Barn och ungdomar är i ständig förändring och utveckling och detta pågår upp i vuxentiden. I 

den västerländska kulturen är det vanligaste idealet att barn och ungdomar har en trygghet i 

form av bostad, en familj och möjlighet att utbilda sig. Men det är inte alla barn som har den 

tryggheten, runt om i världen är miljontals människor på flykt från bland annat krig, hot, svält 

och fattigdom. De som är på flykt har inte på samma sätt möjligheten att få den trygghet som 

vi i till exempel Sverige är vana att få. Utan många barn och ungdomar har en barndom som är 

i ständig rörelse, men med en önskan om att få uppleva tryggheten igen. Men hur påverkas de 

barn och ungdomar som flyr från krig och sitt land när de ska starta om på nytt i ett nytt land? 

De som oftast får lämna allt bakom sig. Många av de barn och ungdomar som är på flykt klassas 

som utsatta, sårbara barn och ungdomar som lever i en offerposition. Men när de klassas som 

detta försvinner möjligheterna att se barnen och ungdomarna som starka individer med en 

styrka och kreativitet som ger dem möjligheter att själva påverka och bidra till skapandet av 

deras egen framtid (Bak, 2013).  

En del ungdomar lyckas att etablera sig och hitta en plats i det nya samhälle de kommer till 

medan andra ungdomar inte gör det. Alla de barn och ungdomar som migrerar har en sak 

gemensamt, de är i en process av förflyttning. Att migrera innebär att vara på en plats som för 

barnen och ungdomarna är okänd och detta kan upprepas flertalet gånger under en flykt. 

Migration kan även innebära att fly med hela eller delar av sin familj, tillsammans med andra 

släktingar, vänner och bekanta eller helt ensam utan någon annan med sig. I dessa fall när 

barnen och ungdomarna flyr ensamma är de helt utelämnade utan någon vuxen som kan se efter 

dem och de måste själva ansvara för sin överlevnad (Bak, 2013).  

Som sagt hur mycket är påverkan från deras tidigare liv, och hur mycket påverkas de av det 

stöd de får från bland annat boende, skola, gode män och andra som finns runt omkring dem. 

När de ensamkommande barn och ungdomar kommer till bland annat Sverige behöver de 

uppsöka migrationsverket så att deras asylprocess kan starta. Det kan ta olika lång tid beroende 

på från vilket land barnen kommer ifrån och vad de har för asylskäl. Under denna tid är det 

vanligast att barnen får bo i så kallade HVB-hem (hem för vård eller boende), familjehem eller 

om de har en släkting i Sverige. Boendet kan spela stor roll för barnen och ungdomarna.  De får 

en god man som ska fungera som en vårdnadshavare och arbeta för barnets bästa.  

I Sverige är skolan och utbildning en viktig faktor för att de ensamkommande barnen ska få en 

chans att så fort som möjligt lära sig språket och integreras in i samhället. Det finns mycket 

forskning inom just det pedagogiska och utbildningsvetenskapliga området både internationellt 

och nationellt, men det som flera forskare tidigare påpekat, är att studier där barnen och 

ungdomarnas röster, och deras perspektiv på hur det är, finns mycket lite forskning om. Detta 

är något som Bak (2013) beskriver som att ”Detta understryker det vuxencentrerade 

forskningsperspektiv som vanligen förekommer, där vuxna ’vet bäst’, medan barn inte betraktas 

som aktiva agenter med egna uppfattningar och meningar” (Bak, 2013, s. 32).  
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Jag vill genom min uppsats få mer förståelse på hur ensamkommande ungdomar integrerar sig 

i samhället och vad för olika copingstrategier de använder sig av. Då jag tidigare arbetat med 

ungdomar på olika HVB-hem, har jag själv upplevt att ungdomarna trots att de har haft samma 

förutsättningar med boendet, personal och skola inte alltid lyckats lika bra. Med 

ensamkommande ungdomar så menar jag de ungdomar som fått lämna sitt land, familj och hem 

och på egen hand fått ge sig ut på flykt till ett nytt land. Detta för att de inte kunnat stanna kvar 

i sitt hemland på grund av bland annat krig, förföljelse eller att familjen på andra sätt inte klarat 

av att ungdomen bott kvar i hemmet.  

Under slutet på 2015 och början på 2016 skedde en drastisk förändring i världen. Det uppstod 

en stor flyktingkris i världen. Det är inte ovanligt att människor flyr från sina länder när det är 

krig och de inte kan stanna kvar. Men det som nu hände var att flera miljoner människor både 

barn, unga, gamla och familjer fick ge sig i väg på flykt. Sverige är känt för att ta emot 

flyktingar, fick nu även problem med bland annat boendeplatser till alla, då det var så många 

som kom. Tidigare år har det varit under 8000 ensamkommande flyktingbarn som kommit till 

Sverige utan vårdnadshavare, 2014 kom det 7049 ensamkommande barn och ungdomar under 

18 år. 2015 steg den siffran till 35369 ensamkommande barn och ungdomar som tog till Sverige 

för att söka asyl (Migrationsverket, 2016b).  

Då det kommit så många flyktingar både vuxna och barn till Sverige, har asylreglerna stärkts 

och lagar i Sverige har ändrats för att det varit problem att få bland annat bostad till alla som 

flytt och fortsätter att fly hit. Under våren-16 har antalet asylsökande sjunkit i Sverige, det är 

dock fortfarande många som kommer hit för att söka asyl, men inte lika många som det var 

under hösten och vintern-15/16. Regeringen och riksdagen har beslutat att skärpa asyl lagarna 

och de nya lagarna börjar att gälla från den 1 juni 2016. Det kommer då att bli svårare att söka 

asyl om det inte finns starka skäl till detta och även de som får avslag och blir utvisade kommer 

inte längre att få boende och pengar från migrationsverket. Detta gäller vad jag själv kan utläsa 

inte familjer med barn under 18 år, vilket även borde gälla de ensamkommande barn och 

ungdomar som inte får stanna kvar (Migrationsverket, 2016a). 

”1 juni 2016 Ändring av Lag om mottagande av asylsökande m.fl.(LMA). Rätten till bistånd 

upphör om en asylsökande som fått nej på sin asylansökan inte återvänder frivilligt. 

20 juli 2016 Begränsningslagen. Begränsad möjlighet för asylsökande att få uppehållstillstånd. 

Tillfälliga uppehållstillstånd införs för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. 

Familjeåterförening är möjlig för personer med flyktingstatus, men begränsas för övriga med 

tillfälliga uppehållstillstånd. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn 

och barnfamiljer som ansökt om asyl före den 24 november 2015.”(Migrationsverket, 2016c) 

 

Då jag själv har arbetat på olika boenden med ensamkommande barn och ungdomar, har jag 

under den tiden upplevt både negativa som positiva saker som kan förbättras och förändras i 

arbetet med de ensamkommande ungdomarna. Det finns mycket som är bra, men även mycket 

som brister i stödet och hjälpen ungdomarna behöver för att integreras och etableras i samhället. 

Även om ungdomarna har ungefär samma villkor med boende, skola, stöd från personal och 

även från andra som finns runt omkring ungdomen så lyckas ändå inte alla ungdomar att 
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integreras i samhället på samma vis. Detta är något som jag ser att det kan behövas arbetas mer 

med och att det är viktigt att personal ser alla ungdomar som enskilda individer och att det kan 

finnas individer i gruppen som behöver mer stöd och hjälp från olika aktörer för att ha chans 

att lyckas få en plats i samhället. Genom min förkunskap av detta område och vad jag själv har 

upplevt i det sociala arbetet med de ensamkommande ungdomarna så anser jag att detta är ett 

område som det behövs dels forskas mer i och även utveckla arbetet mer för att de 

ensamkommande ungdomarna på bästa sätt kan få stöd och hjälp att få en så lyckad integration 

i samhället som det är möjligt.  

 

Från början när socialpedagogiken och arbetet inom socialpedagogik började användas i 

Sverige, handlande det om ett sort speciellt tänkande och en metod för personal som arbetade 

med barn och ungdomar som bodde på institution. Socialpedagogiken handlade då som nu 

mycket om behandling och omhändertagande för individer och grupper som kan klassas som 

marginaliserade och utstötta i samhället. Att hjälpa och stötta dessa individer och grupper att 

bland annat integreras i samhället och göra dem medvetna om sin situation. Samt hjälpa dem 

att hitta sätt att ta sig ur den situation som kan verkas svår, kan kopplas till ett socialpedagogiskt 

arbetssätt (Eriksson, 2013).  Det socialpedagogiska arbetet är även idag liknande arbetet 

tidigare. Men det finns idag inte så stora institutioner kvar i Sverige förutom SIS-institutionerna. 

Utan arbetsmiljöerna är mer hemlika och mindre idag. Det är på just dessa boenden 

ensamkommande barn och ungdomar kan komma att bo när de kommer till Sverige (Eriksson 

& Markström, 2000). Det socialpedagogiska arbetet idag inkluderar även andra målgrupper än 

enbart barn och ungdomar. Dessa kan vara missbrukare, kriminella, psykisk sjuka vuxna och 

integrationsenheter att arbeta med barn, ungdomar och vuxna under och efter deras asylprocess 

(Eriksson & Markström, 2000). 

 Att arbeta socialpedagogiskt med ensamkommande ungdomar är ett arbete som jag anser är 

viktigt. Att hjälpa ungdomarna att hitta metoder och stötta dem i situationer som kan upplevas 

svåra för dem, är en viktig del i att hjälpa dem med deras integration i samhället bland annat. 

Eftersom som sagt arbetet inom socialpedagogiken handlar om bland annat att hjälpa och stötta 

grupper som är marginaliserade och exkluderade i samhället. Det socialpedagogiska arbetet 

beskrivs oftast som både mobiliserande och integrerande och att arbeta både individuellt och i 

grupp för att hjälpa marginaliserade grupper in i samhällets olika arenor (Eriksson & 

Markström, 2000). Olika ungdomsgrupper och då bland annat ensamkommande ungdomar är 

en grupp som hör dit eftersom de ofta får stämpeln att vara en grupp i samhället som är svaga 

och har svårt att integreras och inkluderas i samhället (Madsen, 2006).   I mötet mellan den 

professionella socialpedagogen och ungdomen som kan leva i utanförskap och i en utsatt 

situation. Så som just ensamkommande ungdomar kan göra. Kan det byggas upp och skapas en 

social relation som kan medverka till att den utsatta ungdomen hittar hjälp och verktyg utav 

socialpedagogen för att kunna hantera och klara av sina svårigheter och motgångar. Det 

socialpedagogiska arbetet med ungdomarna bygger inte enbart på kunskap, utan även på olika 

metoder och värderingar som man som personal kan ha. Att tänka på vad man gör i arbetet med 

ungdomarna och se individen som man som personal arbetar med är en viktig del i arbetet. Att 

tänka på hur man på bästa sätt kan hjälpa just den individen som man just då hjälper (Madsen, 

2006).  
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Madsen (2006) beskriver att det finns fyra olika socialpedagogiska kunskapsfält. Det första 

fältet är det samhälleliga kunskapsfältet som handlar om att arbeta på en samhällelig nivå och 

arbeta för att utveckla teorier om förhållandet mellan individ och samhälle. Samt hur man kan 

arbeta med de grupper i samhället som är inkluderade eller exkluderade och hur man kan arbeta 

för att förändra situationerna för dessa grupper och då speciellt de grupper som är exkluderade 

från samhället. I arbetet med de ensamkommande ungdomarna arbetar man som personal 

mycket med att integrera och inkludera dem i samhället och hitta sätt att hjälpa dem att själva 

arbeta sig inåt i olika grupper i samhället (Madsen, 2006). Det andra kunskapsfältet som 

Madsen (2006) skriver om är det institutionella kunskapsfältet. Här handlar det om att ”bygga 

upp en förståelseram där institutionen ses som en social scen för barns, ungdomars och vuxnas 

utvecklings- och lärobetingelser” (Madsen, 2006, s. 62). Boendet för de ensamkommande 

ungdomarna är något som jag själv har upplevt som en av de viktigaste bitarna för ungdomarna. 

Att få tryggheten att få en egen plats igen där de kan känna sig trygga och kunna återhämta sig 

från flykten hit och kunna samla kraft för att integrera sig i ett nytt samhälle igen. Boendena i 

Sverige ser dock väldigt olika ut och jag anser att det behövs arbetas mer för att ungdomar och 

även personal ska må bra och trivas på boendet. 

Det tredje kunskapsfältet som Madsen (2006) beskriver i sin bok är det relationella fältet. Inom 

detta kunskapsfält handlar det om att arbeta med hur socialpedagogen bygger relationer och 

sociala samspel med den enskilde individen och även i gruppen. Fokus ligger på hur vardagens 

interaktion ser ut både för socialpedagogen och individens menings byggande och dess 

upplevelser och utifrån detta arbeta för att skapa ett meningsfullt liv för individen. Detta är 

något som jag dagligen upplever att vi arbetar med tillsammans med ungdomarna. Det pågår 

dagligen arbete med att stärka dem och hjälpa till att hitta metoder och strategier för att ge dem 

ett meningsfullt liv (Madsen, 2006). Det fjärde kunskapsfältet är det individuella fältet och här 

beskriver Madsen (2006) om att man som socialpedagog ska se den enskilda individen, både 

som en egen unik person men även i samspel tillsammans med andra människor och grupper. 

Detta är något som jag personligen anser är viktigt inom arbetet med denna grupp av ungdomar. 

Att alltid se individen som man just för stunden arbetar med och att alltid tänka efter hur jag på 

bästa sätt kan hjälpa just denna ungdom. Då de alla är olika och har olika erfarenheter med sig 

när de kommer till Sverige, är det en viktig aspekt att ha med i arbetet med ungdomarna, då jag 

aldrig kan veta vad de bär med sig och vad de tänker och hur de mår. Det är precis så som 

Madsen (2006) beskriver att se den enskilda individen.  

 

Så utifrån denna beskrivning av hur jag anser att socialpedagogiken och det sociala arbetet har 

en relevans för min studie. Jag vill undersöka på vilket sätt ungdomarna lyckas att integrera sig 

i samhället utifrån de svårigheter och motgångar de kan möta. Samt hur de hanterar dessa 

svårigheter och motgångar när de ska utvecklas och integreras i ett nytt samhälle. Detta för att 

kunna ge bättre förutsättningar för de människor som arbetar inom socialt arbete med de 

ensamkommande ungdomarna i olika miljöer och jag vill även lyfta ungdomarnas röster då det 

oftast är vanligt att just de ensamkommande barnen inte alltid får göra sin röst hörd, just därför 

att det är just barn. Utifrån detta följer nu mitt syfte och forskningsfrågor och därefter några 

förklaringar av olika begrepp.  
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1.1. Syfte  

Syftet är att undersöka och analysera ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras 

integration i samhället ser ut, samt vad för olika copingstrategier ungdomarna använder sig av 

i de svårigheter och motgångar som kan möta dem i deras integration under och efter deras 

asylprocess.  

 

1.2. Forskningsfrågor 

Hur ser ungdomarna på boende, med personal och i skolan, har det funnits några motgångar 

eller svårigheter för ungdomarna? 

Hur ser det nya sociala nätverket ut för ungdomarna, vilka ingår i ett sådant nätverk?  

Hur kan ungdomarna hantera de eventuella svårigheter och motgångar som kan uppstå när de 

ska etablera sig i ett nytt land, vad använder de för coping-strategier? 

 

1.3. Begreppsförklaringar 

Ensamkommande barn och ungdomar: Med ensamkommande barn och ungdomar menar 

jag de barn och ungdomar som är under 18 år och på flykt och kommer till Sverige för att söka 

asyl utan sina vårdnadshavare eller andra personer som de kan ha en relation eller kontakt till. 

Dessa barn och ungdomar har ingen släkt i Sverige när de anländer, utan är helt ensamma. Jag 

kommer i min studie att använda mig av begreppet ensamkommande ungdomar.  

Flykting: Med flykting menar jag de vuxna, barn och ungdomar som tvingas ge sig i väg på 

flykt från sina hemländer. Där de genom krig eller på andra sätt utsätts för trauman, fattigdom, 

svält, förföljelse på grund av sexualitet, politisk åsikt eller religion, tortyr, misshandel eller 

andra människokränkande behandlingar, som gör att de inte längre har en stabil trygghet i sitt 

hemland.  

PUT: PUT (Permanent uppehållstillstånd) är det som ungdomarna får om de inte får avslag på 

sin asylansökan. Detta menas med att de får stanna och bosätta sig i Sverige på obegränsad tid 

och kan även söka om svenskt medborgarskap om de uppfyller kraven för detta.  

Samhälle: Med samhälle menar jag en grupp människor som bor permanent på en plats i olika 

delar av ett land. Där medlemmarna av samhället har olika sociala nätverk uppbyggda. Det 

finns en infrastruktur uppbyggd som alla samhällsmedlemmarna får ta del av. Ett samhälle kan 

ha både enbart en etnisk grupp av människor eller blandade etniska grupper som bor där. I min 

studie så utgår jag från ett samhälle med flera etniska grupper som är bosatta där.  

Integration: Med integration menar jag hur de ensamkommande ungdomarna lyckas att 

etablera sig och skapa nya sociala nätverk i det svenska samhället under och efter deras 

asylprocess. Genom att göra de ensamkommande ungdomarna delaktiga i sin integration i 

samhället har de lättare att kunna etablera sig och känna sig delaktiga i samhället.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt vill jag ge information om hur de ensamkommande ungdomarnas situation ser ut, 

vad de har för rättigheter, myndigheters ansvar och ungdomarnas utsatthet under deras 

asylprocess.  

 

2.1. Ensamkommande ungdomarnas rättigheter 

Ungdomarnas rättigheter i Sverige utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. 

Barnkonventionen består av artiklar som beskriver vad barnen och ungdomarna har för 

rättigheter. De rättigheter som är några av de viktigaste för ungdomarna är 

- Artikel 2 att barnet och ungdomen har samma rättigheter som andra barn och ungdomar. 

- Artikel 3 att barnets och ungdomens bästa alltid ska vara viktigt 

- Artikel 6 att barnet och ungdomen har rätt att leva och utvecklas 

- Artikel 12 att barnet och ungdomen har rätt att säga vad den tycker.  

 

I Sverige har även de asylsökande ungdomarna samma rättigheter som andra ungdomar i 

Sverige har som till exempel rätten att komma till tals att bli lyssnad till. De har även samma 

rätt till sjuk- och tandvård och de har rätt att gå i skolan. Asylsökande ungdomar har dock inte 

skolplikt som de andra barnen har i Sverige. Men för att få en möjlighet till integration i 

samhället är skolan en av de viktigaste aktörerna i samhället för att få detta (Migrationsverket, 

2016g).  

 

2.2. Myndigheters ansvar 

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att utreda och fatta beslut om ungdomen 

har rätt till asyl. Det utses också ett offentligt biträde som kommer att hjälpa ungdomen under 

sin ansökan om asyl. Migrationsverket ger även ett ekonomiskt stöd till de ungdomar som inte 

har några egna pengar. De gör även en bedömning av ungdomens ålder om inte den själv kan 

uppvisa någon form av bevis för sin ålder. De hjälper även till i sökande efter ungdomens 

föräldrar om den inte har någon kontakt eller vet var de befinner sig. Migrationsverket ger även 

stöd i samband med om ungdomen får avslag på sin asylansökan och måste lämna landet och 

återvända till sitt hemland. De tecknar även upp boende med kommunerna i Sverige och ger 

ungdomarna sin anvisningskommun när de kommer för att söka asyl. Detta är några 

ansvarsområden som migrationsverket har i arbetet med de ensamkommande ungdomarna.  

Kommunen har det yttersta ansvaret enligt kap 2 1§ i socialtjänstlagen (2001:453) för att utreda 

ungdomens behov och fatta beslut om insatser och boendeplacering som kan vara till exempel 

ett kommunalt eller privat HVB-hem, familjehem eller att om det finns grund för det att 

ungdomen placeras vid någon av statens SIS-institutioner. De ska även se till att kontakta 

överförmyndaren så att en god man kan utses till ungdomen. Kommunens ansvar ligger hos 

socialtjänsten som är den myndighet i kommunen som ansvarar för ungdomen under tiden 

ungdomen bor i kommunen. De ansvarar för alla invånare som är bosatta i kommunen och 

behöver någon form av socialt stöd eller hjälp från dem (Migrationsverket, 2016g). 

Kommunerna har även ansvaret för de ensamkommande barnens och ungdomarnas rätt till 

omsorg och skola (migrationsverket, 2016e). De asylsökande barnen och ungdomarna har inte 
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skolplikt i Sverige som barn och ungdomar har som är svenska medborgare, men har rätt att gå 

i skolan från och med höstterminen det år som de fyller sex år. Detta gäller även på 

gymnasienivå. Även de ungdomar som fyller 18 år har rätt att avsluta sin utbildning om de är i 

asylprocessen (migrationsverket, 2016f). Kommunen som ungdomar i denna studie bor i ser ut 

på följande sätt. I grundskolan upp till årskurs nio hamnar de ensamkommande ungdomarna i 

en vanlig klass med blandade klasskamrater från olika ställen i kommunen. De har extrahjälp 

på skolan i form av speciallärare och tolkar som hjälper dem att lära sig språket och läsa i kapp 

det som de behöver för att få slutbetyg och behörighet vidare till gymnasiet. På gymnasieskolan 

får alla som söker asyl eller har fått asyl börja på ett program som kallas 

introduktionsprogrammet, förkortat IM. Programmet är indelat i olika grupper, där ungdomarna 

måste klara särskilda mål för att ta sig vidare upp i en grupp och när de klarat alla grupperna 

och fått nians slutbetyg kan de söka sig vidare till ett program inne på gymnasieskolan och 

studera där som vilken gymnasieelev som helst. Alla informanterna har eller håller på att ta sig 

igenom detta nu, några har gått vidare till andra linjer och någon är redan klar och har påbörjat 

arbete. Det kan ta olika lång tid för eleverna att nå de olika grupperna och ta sig vidare till 

gymnasiet. 

Den god man som blir utsedd till ungdomen sker av överförmyndaren i den anvisningskommun 

ungdomen placeras i. Detta gäller alla barn och ungdomar som är under 18 år. Deras uppdrag 

är att de har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnens och ungdomarnas 

angelägenheter såväl personliga, ekonomiska och rättsliga. Gode männen har ingen skyldighet 

att försörja eller ansvara för vården av ungdomen, detta ska boendet som ungdomen bor på stå 

för. När ungdomen har fått PUT, kommer tingsrätten att besluta om den gode mannen ska bli 

särskild tillförordnad vårdnadshavare eller om det finns någon annan som kan bli det till 

ungdomen. Godmanskap och även särskild förordnad vårdnadshavare upphör att gälla den dag 

ungdomen fyller 18 år. Då har de inte längre ett juridiskt ansvar över ungdomen. Men många 

gode män finns kvar även efter ungdomens 18 års dag som en kontaktperson eller vän som 

ungdomen kan vända sig till om den behöver hjälp eller stöd (Sveriges kommuner och 

landsting, 2015a). Särskild förordnad vårdnadshavare beslutar tingsrätten om men det är 

socialnämnden i den kommun som ungdomen har blivit folkbokförd i som måste ansöka om 

det till tingsrätten. Uppdraget mellan god man och särskilt tillförordnad vårdnadshavare skiljer 

sig inte så mycket åt (Sveriges kommuner och landsting, 2015b). 

 

2.3. Ensamkommande ungdomarnas utsatthet 

Ensamkommande ungdomar kan precis som vuxna klassas som flyktingar. De vanligaste 

länderna som de asylsökande flyr ifrån är Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. I dessa länder 

och även andra länder där det råder oroligheter eller krig, kan flyktingarna ha en rädsla för att 

bli utsatta för bland annat förföljelse på grund av sexualitet, nationalitet, politisk åsikt, religion 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Annat kan vara fattigdom, svält eller andra 

förföljelser eller hot. Sverige har tillsammans med andra länder i världen valt att följa 1951 års 

konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Mänskliga rättigheter 2016). 

Många länder även Sverige ger skydd även till personer som inte omfattas av konventionen 

men som riskerar tortyr eller dödsstraff eller annan förnedrande eller omänsklig behandling i 

hemlandet.  I utlänningslagen (2005:716) 4 kap 2§ paragrafen står det följande om alternativa 

och övriga skyddsbehövande: 
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”Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 

och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller 

hon 1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga 

övergrepp, eller 2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.” 

(2005:716. 4:2). 

Just de ensamkommande ungdomarna är en utsatt grupp både då de klassas som flyktingar men 

även om de klassas som alternativa och övriga skyddsbehövande. Men i praktiken är det oftast 

mäns erfarenheter av förföljelse och rätt till skyddsbehov som bedöms, kvinnor och barn 

hamnar ofta i skymundan för denna bedömning. Lundgren (2013) diskuterar utifrån hur 

UNHCR ser på hur länder bemöter och bedömer barns behov av skydd. Hon nämner att 

UNHCR tar upp att barnkonventionen har artiklar som specifikt riktar sig till barn och att de 

ska vara användningsbara i alla ärenden där barn söker asyl. Då barn kan ha samma skäl att 

söka asyl som både flykting och som skyddsbehövande i de fall där staten i hemlandet inte kan 

skydda barnen mot övergrepp på grund av kön, religiös läggning, förföljelse eller risken att bli 

rekryterad som barnsoldat. Barnen ska enligt Lundgren (2013) även ha ett utökat skydd under 

sin asylprocess då de befinner sig ibland annat en utvecklingsfas som kan göra att de har 

speciella behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

14 
 

3. Tidigare forskning 

Jag har valt att ta upp ett antal studier som jag anser är relevanta för min studie som bland annat 

tar upp hur ungdomar i olika länder har upplevt det under sin asylprocess samt även efter dem 

fått PUT (permanent uppehållstillstånd). Det har i alla de tidigare studierna jag läst uppkommit 

några teman som jag tänkte använda mig av i min beskrivning av den tidigare forskningen. Jag 

har sökt efter tidigare forskning på internetsidorna ProQuest, Primo, Diva och Google shoolar. 

Sökord som har använts är: ensamkommande barn och ungdomar, flyktingbarn, coping-

strategier, unaccompanied children, asylum children, seeking asylum. Jag hittade många olika 

artiklar om ensamkommande barn och ungdomars integration och svårigheter och motgångar 

och mitt urval blev de artiklar som jag ansåg verkade ligga närmast till mitt syfte och de 

frågeställningar som jag valt. Valet av artiklar gjorde jag genom att läsa sammanfattningen på 

artiklarna jag fick fram.  

 

3.1. Boende, skola och fritid 

I Lundberg och Dahlquist (2012) studie Unaccompanied children seeking asylum in Sweden: 

living conditions from a child-centred perspective genomfördes semi-strukturerade intervjuer 

med 26 barn som varit i Sverige i minst 6 månader. Dessa barn bodde på gruppboenden eller 

på familjehem. Det framgick i intervjuerna att barnen upplevde asylprocessen som svår, barnen 

kände en oro över att det ofta tog lång tid innan de fick beslut om de fick stanna eller inte. Detta 

skapande en otrygghet hos barnen och de ville inte påbörja en integration och etablering i 

samhället innan de visste hur deras framtid såg ut. De barn som inte hade PUT hade inte lika 

mycket intresse av skolan som de barn hade som redan fått PUT. Barnen upplevde annars skolan 

som något positivt och ett bra ställe att lära sig språket på. Barnen går i olika klasser, några går 

i klasser med enbart barn med invandrarbakgrund och några andra barn får gå i klasser där även 

svenska barn går. De barn som går i klasserna med endast invandrarbarn i upplever det svårt att 

få kontakt med svenska barn och att få nya kompisar med en annan etnicitet. Detta är även något 

som barnen i de blandade klasserna tar upp som ett problem att de anser att det är svårt att få 

kontakt med de andra barnen på skolan och att de oftast enbart får kontakt med barn från samma 

etnicitet.  

Detta är även något som framkommer i Mels, Derluyn och Broekaert (2008) studie, Social 

support in unaccompanied asylum-seeking boys: a case study. Studien handlar om 

ensamkommande asylsökande barn, som bodde på ett boende som Röda Korset ansvarade för 

i Belgien. Boendet bestod av asylsökande barn och unga män. 12 stycken asylsökande pojkar 

från olika länder användes i genomförandet av studien i form av både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes uppbyggda på frågor om deras 

sociala stöd och erfarenheter om hur deras livsystem i cirklarna såg ut och deras psykologiska 

hälsa. Dessa livsystem fick ungdomarna sätta ut personer som betydde mer eller mindre för 

dem i cirklar som representerade familj, skola, vänner och asylboendet. Forskaren besökte 

asylboendet under flera månader minst en gång i veckan för att ungdomarna skulle få ett 

förtroende för forskaren innan studien började.  
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Även här beskrev ungdomarna att skolan inte var en bra plats att träffa nya vänner och skapa 

nya kontakter på. Då ungdomarna sattes i klasser där det inte gick några belgiska ungdomar 

utan de skulle gå där för att lära sig språket på snabbast sätt. Ungdomarna påpekade även att 

det var svårt att få kontakt med de belgiska ungdomarna under rasterna och att de ibland 

upplevde att de blev kallade saker som var rasistiska mot dem och att de andra barnen undvek 

dem med. Beirens, Hughes, Hek och Spicer (2007) genomförde en studie Preventing social 

exclusion of refugee and asylum seeking children: Buildning new networks. Studien bygger på 

semi-strukturerade intervjuer med 39 tjänstemän, 12 medlemmar från ”Childrens Fund”, 7 

personer från lagstiftande organ, 28 personer från skolan så som bland annat rektor, lärare och 

annan personal, 43 föräldrar eller andra vuxna som barnen bodde hos samt 76 unga 

asylsökande- eller flyktingbarn och ungdomar bosatta i England. Studien var uppdelad i två 

olika projekt för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn och även flyktingfamiljer att lättare 

integreras i samhället. Både skolan samt andra aktörer i samhället var med och arbetade med 

olika metoder för att hitta sätt att lättare hjälpa till med integrationen i samhället. Då arbetet 

pågick mycket i skolan blev resultatet av studien att skolan blev bättre på att välkomna in de 

asylsökande ungdomarna i gemenskapen och de fick lättare vänner. Även samhället i sig blev 

bättre på att ta emot och öppna upp för både de ensamkommande ungdomarna men även 

flyktingfamiljerna fick lättare att integrera sig och hitta en plats i samhället. Detta är ett problem 

som verkar finnas runt om i världen och inte bara här i Sverige och i England. Flera av de 

tidigare studier jag har studerat visar på att ungdomarna känner en svårighet i att få kontakt med 

andra ungdomar utanför sin egen etnicitet och de upplever svårigheter med att hitta en plats och 

komma in i samhället.  

Det framgår i Lundberg och Dahlquist (2012) studie att de flesta barnen upplever boendet som 

bra, även om några har en önskan om en egen lägenhet i stället för gruppboendet samt att det 

finns en önskan från några ungdomar om att bo i en större stad. Även personalen på boendet 

upplever ungdomarna som ok. De säger att personalen lyssnar och hjälper dem när de behöver 

hjälpen samt att de tröstar dem när de är ledsna. Ungdomarna uttrycker även att de tycker det 

känns bra att ha en god man som finns där och stöttar och följer med på möten samt att många 

har en bra relation och kontakt till sin gode man.  

Även i Mels, Derluyn och Broekaert (2008) studie upplevde ungdomarna boendet som bra. 

Ungdomarna beskrev boendet som ett bra boende även om det ibland uppstod konflikter och 

bråk tack vare att de bor så många tillsammans. Även personalen på boendena betydde något 

för ungdomarna i de båda studierna, de flesta av ungdomarna upplevde att de hade minst en 

personal som de kände förtroende för och kunde vända sig till för att få hjälp. Nackdelen de 

kunde se var att det var svårt att träna på språket på boendet då det var många från samma länder 

och att de oftast använde sitt modersmål på boendet. Fritiden och fritidsaktiviteter är något som 

framkommer i den tidigare forskningen som ungdomarna mår bra av att delta i. Detta hjälper 

dem bland annat att komma i väg från boendet och få göra någonting annat. Det kan även vara 

ett sätt för ungdomarna att bryta social isolering och få en chans att träffa och lära känna andra 

ungdomar. Samt att när ungdomarna får något annat att göra så kan de släppa tankar och 

problem som de funderar på och det kan hjälpa dem för stunden att må bättre (Lundberg och 

Dahlqvist, 2012)(Mels, Derluyn och Broekaert, 2008).  
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Då många av de ensamkommande flyktingbarnen bär med sig traumatiska upplevelser så som 

krigsupplevelser eller andra traumatiska händelser i sitt hemland eller under flykten. Är det 

viktigt att personal och även den gode man som blir utsedd till barnet/ungdomen är medveten 

och uppmärksammar detta. Då inte alla ungdomar litar till sin socialsekreterare till exempel är 

det bra att personal så fort som möjligt försöker bygga upp en relation och att ungdomen kan få 

en tillit och förtroende till personalen och känna att ungdomen kan vända sig till personalen 

med de problem och tankar den har. Detta för att även hjälpa ungdomen att kunna lita på och 

berätta sin historia i asylprocessen. Många ungdomar har fått förvarningen att inte berätta allt 

eller fått en historia påhittad av ibland sin familj eller av de människosmugglare som hjälpt dem 

i flykten. Detta för att de tror att det då är lättare att få asyl i landet de kommer till. Men det är 

bättre att redan från början arbeta med att få dem att berätta sin sanna historia då jag tror att de 

har en större chans om de är ärliga mot sig själva och då slipper att försöka komma ihåg och 

vara rädda att säga fel eller ge fel uppgifter till myndigheter och andra som arbetar med 

ungdomarna (Kohli 2006).  

 

3.2. Socialt nätverk och synen på familjen 

Det sociala nätverk som ungdomarna skapar när det kommer till ett nytt land betyder mycket 

för dem. Då de kommer ensamma utan sin familj är de nya kontakter de kan få betydande för 

dem i deras integration och etablering i samhället. Flera av de ensamkommande flyktingbarnen 

har tappat kontakt med deras familjer som är kvar i hemlandet eller i grannländerna. Mycket av 

tiden i det nya landet kan gå åt till att försöka söka upp familjerna igen då ungdomarna känner 

en oro över att de inte vet hur de har det eller vad som kan ha hänt med dem.  

I Lundberg och Dahlqvist (2012) studie framkommer det under intervjuerna att den egna 

familjen är både viktigt för ungdomarna men att det även är jobbigt att prata om, samt att det 

mycket tid går åt till att söka efter familjen eller att försöka få ihop att familjen kan återförenas 

i Sverige igen. Detta tar även Christoffersen (2007) och Stein (2008) upp i sina studier att 

avsaknaden från familjen är oftast det som tynger ungdomarna och tar mycket av deras tid och 

tankar. Även i dessa studier gör ungdomarna vad de kan för att skapa kontakt och även 

återförening med sin familj. Flera av ungdomarna i dessa två studier har besökt familjerna i 

deras hemländer och detta har hjälpt dem att bearbeta mycket av de känslor som de har haft. 

Nackdelen med dessa besök har varit att det har skapats en skam och skuld hos några av 

ungdomarna då de nu har det bättre ställt än resten av familjen. För att kompensera för dessa 

känslor samlar ungdomarna ihop så mycket det kan av sina pengar varje månad för att skicka 

till familjen. Detta är något som även jag har upplevt under mitt arbete på boendena att 

ungdomarna där även gjorde detta. Ibland skickade de tyvärr i väg så mycket pengar att de inte 

själva hade tillräckligt för att köpa mat och använda till saker som de behövde. Några av de 

faktorer Hessle (2009) påpekar har hjälpt de ensamkommande barnen att klara av denna 

etablering har varit bland annat att de på olika sätt haft och har en kontakt på olika sätt med sin 

familj. Några har fått sin familj till Sverige, andra har familjen i andra länder runt om i världen 

och en del har kvar sin familj i hemlandet. Men detta har varit en av faktorerna att barnen har 
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kunnat återuppta kontinuerlig kontakt med sin familj igen. Då oron för familjen har varit stor 

hos de ensamkommande barnen.  

Det framkommer i flera studier att de ensamkommande ungdomarna är en speciellt utsatt grupp 

inte bara under deras asylprocess som kan vara tuff för dem, utan även när de har fått 

uppehållstillstånd och integrera sig i samhället. Detta kan vara i mötet med myndigheter och 

sjukvård, men även andra instanser i samhället som ungdomarna kommer i kontakt med där de 

kan uppleva att de inte blir mottagna eller behandlade med samma rättigheter som andra 

medborgare har. Sinha och Uppal (2009) har i sin studie ”Lesser youth?: particular 

universalisms and young separated migrants i East London” tittat på hur de ensamkommande 

ungdomarna kan bli exkluderade i samhället genom att inte få ha samma rättigheter som de 

andra medborgarna har. Studien bygger på intervjuer enskilda och i fokusgrupper med 17 

stycken ungdomar samt 10 stycken professionella medarbetare inom utbildning, hälsovård, 

social- och ungdomssektorn. Ungdomarna blev tillfrågade vad de tyckte om bemötande och 

upplevelser i samhället och de professionella blev tillfrågade om hur de arbetar med och 

hanterar kontakten med just målgruppen ensamkommande flyktingungdomar. Det framkom i 

studien att flera myndigheter arbetar diskriminerande just mot denna målgrupp och att 

anledningen var att det inte fanns tillräckligt med personal, att verksamheten var för liten eller 

att ungdomarna inte kunde förstå vad de sa till dem på engelska och att de inte hade tillgång till 

tolkar. Detta bekräftade även ungdomarna i deras intervjuer att det var på detta sätt. Det finns 

en risk i att när inte ungdomarna har samma förutsättningar och rättigheter som andra 

medborgare har, att de kan hamna i en social exklusion i samhället och detta kan leda till 

drogmissbruk eller till att de blir sexuellt utnyttjade för att de inte har tillräckligt med pengar 

för att försörja sig på. Det är viktigt att myndigheter uppmärksammar detta problem och hjälper 

de ensamkommande ungdomarna på samma sätt som de andra medborgarna har rätt till. 

Speciellt de som är under 18 år då de fortfarande är omyndiga och räknas som barn. 

Barnkonventionen tar upp i § 2 och 3 att alla barn har samma värde och rättigheter, inget barn 

får diskrimineras samt att barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barnet (Barnombudsmannen, 2015).  

 

3.3 Synen på framtiden 

Det framgår i den mesta tidigare forskning att ungdomarna till slut även lyckas få det bra och 

se ljust på framtiden i det nya land de bosatt sig i. Även om de inte lyckats att återförenas med 

sin familj har de flesta lyckats att hitta andra som de trivs tillsammans med. Många har lyckats 

skaffa familj, satsat på att få färdigt studier samt fått ett arbete. Jag har hittat två 

uppföljningsstudier som stöder detta, den första är av Wallin och Ahlström (2005) som 

undersöker i sin uppföljningsstudie “Unaccompanied Young Adult Refugees in Sweden, 

Experiences of their Life Situation and Well-being” hur ensamkommande ungdomar själva 

upplever sin livssituation och sitt välmående, sju år efter att de blivit beviljade PUT i Sverige. 

I uppföljningsstudien har de flesta av intervjupersonerna uttryckt att de lyckats börja anpassa 

sig till sina liv i Sverige. Ett par av de intervjuade hade ännu inte lyckats anpassa sig till sin nya 

livssituation och kände sig istället ensamma och deprimerade. Många av ungdomarna har 

etablerat kontakter med andra i samma etniska grupp, men uppger att de har svårare att etablera 
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kontakt med svenskar. Personerna i uppföljningsstudien var 11 st. 10 män och en kvinna från 7 

olika nationaliteter. De har varit i landet mellan 9-12 år och deras ålder var nu runt 30 år. 8 st 

bodde kvar i den stad de först fått bosätta sig i Sverige. Studien genomfördes med en öppen 

kvalitativ intervju i form av en konversation med fyra stycken olika teman. Hälften av gruppen 

har mött en partner i samma etniska grupp som dem själva och gift sig och påbörjat att skapa 

en familj. De som ännu inte träffat någon och startat familj ansåg att det var viktigare att skaffa 

sig en bra utbildning och ett arbete före giftermål. Ingen av informanterna har återförenats i 

Sverige med deras familjer. De har heller inte besökt familjerna i deras hemland efter att de 

flytt därifrån.  

Språket har varit en svårighet för flera av informanterna. Grammatik och uttal upplevs som 

svårt. Men att kunna språket har även hjälpt till att bryta social isolering och har varit användbart 

vid vissa arbeten. Dock inte alla då språket i stället har blivit ett förhinder. Informanterna 

använde sig av coping-strategier och en var att undvika de traumatiska minnen de bar med sig 

och genom att ”glömma dem”. Andra strategier de använde sig av var positiv jämförelse och 

att falla tillbaka till religionen och bli mer religiös igen. En annan strategi var att fly problemen, 

genom att enbart arbeta och sova eller att sova bort dagen och vara vaken på natten. Det sociala 

nätverket som informanterna hade byggt upp bestod till stor del av andra ifrån samma etniska 

grupp eller familjemedlemmar i eller utanför landet. Att kunna skaffa sig ett arbete efter sin 

utbildning var stort för dem då de nu kunde ta hand om och försörja sig och sin familj själva. 

Detta var även ett sätt att kunna etablera sig i samhället med andra som fanns utanför den egna 

etniska gruppen.  Deras välmående beror på bland annat att de har gift sig, har vänner eller jobb. 

Men de upplever fortfarande en del sömnlöshet, mardrömmar, depressioner och avsaknaden av 

sin familj. De flesta informanterna har realistiska förväntningar på framtiden, så som fortsatt 

utbildning, bättre arbete, förbättra språket. Någon vill spara ihop pengar och besöka familjen i 

hemlandet. Många av informanterna har ingen plan på att bosätta sig i hemlandet igen utan 

stanna kvar i Sverige och leva sitt liv här.  

Även i Hessle (2009)  avhandling Ensamkommande men inte ensamma – Tioårsuppföljning av 

ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i 

Sverige, kan man se att de nu unga vuxna har integrerat och lyckats etablera sig i samhället. 

Flertalet av dem har även ansökt och fått svenskt medborgarskap. Samt att flertalet har gift sig 

och bildat familj. Även den kontakt de fått med någon/ några specifika här i Sverige har spelat 

stor roll. Då de hittat någon som de kan lita på och få hjälp från när det har behövts. Boende 

och skolan är med faktorer som Hessle (2009) beskriver som faktorer som spelat stor roll för 

de ensamkommande barnen. Att komma fort in i skolan och lära sig det svenska språket har 

varit till fördel för att komma vidare och få en etablering i samhället. Skolan har även fungerat 

som en struktur i vardagen och gjort att ungdomarna har känt sig motiverade. Det som Hessle 

(2009) tar upp är att etableringen inte påbörjades förrän de ensamkommande barnen fått sina 

PUT. Det är först då som barnen känt en trygghet att starta sin etablering på allvar då de nu 

visste att de hade en trygghet i att få stanna kvar i landet.  De flesta har genomfört studier på 

olika nivåer och även etablerat sig i arbetsmarknaden. Det är en positiv bild som de nu unga 

vuxna ger i Hessles studie om framtiden. De har realistiska drömmar och mål och trivs i Sverige 

och upplever att de lyckats integrera sig in i samhället på ett bra sätt. Även om de berättar att 

vägen dit ibland har varit svår och med mycket motgångar. I denna studie gjordes intervjuer 

med 20 stycken unga vuxna som hade fått PUT och valt att fortsätta bo kvar i Sverige.  
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3.4. Coping-strategier  

De ensamkommande flyktingungdomarna är en grupp i sig som kan vara mycket sårbara och 

utsatta i samhället. Att behöva lämna sin familj och den kultur och land som de känner till och 

börja om på i ett nytt land utan familj, sitt språk och sin kultur kan påverka barnen och 

ungdomarna mycket. Ungdomarna har sin självbild och identitet från sitt land och det liv de har 

levt där, oftast kommer de från länder som har en gruppinriktad kultur där familjen hjälps åt 

och har en samhörighet som inte är lika vanlig i västvärlden där människor lever mer 

individuellt anpassat. För att ungdomarna ska skydda sig och lyckas med att integrera sig i ett 

helt nytt samhälle kan de använda sig av olika coping-strategier. De bekymmer ungdomarna 

kan ha med sig i sina nya land, och de svårigheter och motgångar de kan möta på under sin 

asylprocess, men även efter ett uppehållstillstånd, kan leda till sömn- och 

koncentrationssvårigheter, andra psykiska och fysiska problem som depression, viktminskning, 

håravfall och i vissa fall PTSD (posttraumatisk stressyndrom) (Brunnberg, Borg och Fridström, 

2011). 

I flera tidigare studier visar det på att oron och saknaden av familjen är ett bekymmer som oftast 

ungdomarna lägger mycket tid och energi på. Att inte kunna finnas och hjälpa sin familj i kriser 

är något som ungdomarna tar upp, även att de kan känna en skuld och skam till att de har fått 

ett bättre liv nu än vad eventuellt deras familjemedlemmar har. Då är det vanligt att ungdomarna 

använder sig medvetet eller omedvetet av olika coping-strategier. Detta är något som Stein 

(2008) tar upp i sin studie ”Jeg må satse på livet mitt”. Tre teman är genomgående i hennes 

studie och det är hur ungdomarna ser på sin ekonomi, avsaknaden av familjen och deras 

boendesituation. Utifrån dessa tre teman tittar hon på hur ungdomarna kan och använder sig av 

olika coping-strategier. I hennes studie medverkade sammanlagt 8 stycken afghanska killar som 

bodde i olika samhällen i Norge. När Stein tittade på de olika coping-strategier som 

ungdomarna använde sig av såg hon att det fanns olika nivåer på dessa. Aktiv primärkontroll 

som menar att man aktivt prövar att uppnå en grad av personlig kontroll över stressade 

situationer eller känslor. I denna grupp använde sig killarna av två olika copingstrategier. Dessa 

var att de sökte socialt stöd av andra och att diskutera problemet med de andra. Eller att de 

försökte förändra och lösa sina problem. De killar som hade kontakt med sina familjer pratade 

ofta med dem om sina problem. De som inte hade kontakt med familjen vände sig till vänner 

eller någon speciell vuxen som de kände förtroende för i Norge. Några av ungdomarna ville 

inte alls prata med någon utan behöll de personligaste problemen för sig själv.  

En annan coping strategi som de använde sig av var problemlösning. Detta innebar att de 

reflekterade över möjliga lösningar och testade konkreta handlingar för att lösa sitt problem. 

Flera av killarna hade på egen hand försökt lösa familjesituationen, ekonomin och 

boendesituationen. För att klara detta måste det finnas en egen vilja och önskan att lösa 

problemet på egen hand. Den sekundära coping strategin menas med att man använder sig av 

olika strategier för att tillpassa sig en stressande situation. Här finns bland annat kognitiv 

omstrukturering som är att vända negativa saker till en positiv syn på problemet. Att fokusera 

på möjligheter i stället för på svagheter är exempel på kognitiv omstrukturering. Genom att 

killarna kunde tänka på vad de haft innan och på vad de har nu gör att de kan använda sig av 

denna strategi och kämpa vidare och inte ge upp. Distrahera är att de distraherar sig med andra 
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saker och kan för stunden släppa de svårigheter och tankar de har. Den vanligaste distraktionen 

är skola, läxor, vänner och fritidsintressen. Att acceptera olika sidor av situationen som en 

coping strategi var det ingen av killarna som gjorde. I detta sammanhang menas det med att 

killarna skulle acceptera situationen och saker precis som de var utan att protestera eller lägga 

någon vikt vid detta. Positivt tänkande använde sig alla killarna av på ett eller annat sätt vad än 

för svårigheter eller problem de hade. Detta var även knutet till killarnas egen tro och syn på 

sig själva och hur de försökte lösa problemen. Samt att de även hade en tilltro till att få en bättre 

framtid i Norge. Engagerande copingstrategier är en tredje strategi som ungdomarna brukar för 

att undgå eller inte engagera sig i stressen eller sina känslor. Intervjuerna visar att killarna 

använder sig av undvikande som strategi men kan vid svårigheter ändå känna en oro eller saknat 

av familjen. Många av killarna använder även undvikande som en coping strategi genom att 

undvika att tala om svårigheter som finns hos dem. Då de upplever att det är lättare att fungera 

i vardagen om de inte pratar om det som är jobbigt och svårt för dem.  

Även Christoffersen (2007) undersöker i sin studie ”But if you tell someone, the hurt 

disappears” om ensamkommande ungdomar upplever några svårigheter med att anpassa sig 

till sitt nya liv i Norge och i så fall vilka typer av svårigheter. Hennes studie som bygger på en 

kvalitativ studie med 10 somaliska ungdomar som intervjuades med halvstrukturerade 

intervjuer. Detta resulterade i tre gemensamma teman, som framkom vid hennes intervjuer med 

de ensamkommande ungdomarna; dålig ekonomi, diskriminering av andra i samhället och 

avsaknaden av familjen. Ett andra syfte med studien var att undersöka vilka copingstrategier de 

ensamkommande ungdomarna använde sig av för att tackla de svårigheter de mötte. Det 

vanligaste sättet att hantera situationen bland de intervjuade ungdomarna, var att anpassa sig 

till sin nya livssituation (Christoffersen, 2007). Även i en studie från Belgien ”Social support 

in unaccompanied asylum-seeking boys: a case study” gjord av Mels, Derluyn och Broekaert 

(2008) tas det upp hur ungdomar använder sig av copingstrategier och hur ungdomarna 

upplever det sociala stöd som finns från personalen på boendet och i det lokala samhälle de 

bodde i. Studien gjordes både med kvantitativ data i form av nätverkskartor som sedan låg 

grund för semi-strukturerade djupintervjuer. I studien medverkar 12 stycken ensamkommande 

barn från åtta olika länder.  

 

3.5. Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskning som jag nämnt i uppsatsen är både nationella och internationella. Jag 

har försökt att söka efter forskning som inte varit äldre än tio år tillbaka i tiden, detta för att få 

så ny forskning på området som möjligt då det är forskning där människor ingår och detta kan 

förändras under tidens lopp beroende på hur samhället i sig förändras och hur det ser ut i världen 

för övrigt. I den tidigare forskningen finns det inte bara forskning som är inriktad på specifikt 

Afghanska pojkar, vilket min studie handlar om utan det finns även andra etniska grupper med 

men resultaten är ungefär de samma gällande de ensamkommande ungdomarna oberoende 

vilket land, grupp eller kön de tillhör.  

Att inte prata om sina problem och vad ungdomarna har varit med om tidigare kan enligt Kohli 

(2006) tolkas som en form av coping-strategi. När de tiger och inte berättar kan de glömma vad 
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de varit med om eller till och med radera minnet av det för att på så sätt heala sig själv och på 

så vis må bättre (Kohli 2006). Hur ser det ut för de ensamkommande ungdomarna som flytt de 

senaste åren, använder de sig av samma copingstrategier som tidigare ensamkommande 

ungdomar använt sig av eller har det förändrat i deras integration i samhället. Den tidigare 

forskningen visar på att de ensamkommande ungdomarna är en speciellt utsatt grupp i 

samhället. De har fått fly från sina länder och lämna sina familjer kvar, alla kanske inte har kvar 

sina familjer längre, då de kan ha blivit dödade eller bortförda. Ungdomarna har varit med om 

saker som vi nog aldrig riktigt kommer att förstå och förhoppningsvis slipper att uppleva. De 

har lyckats tagit sig till ett nytt land, och då börjar nästa steg för dem. De ska lära sig ett nytt 

språk, en ny kultur och lyckas att integrera sig i ett nytt samhälle oftast helt olikt det de kommer 

ifrån. Alla dessa bitar gör att ungdomarna hela tiden ställs inför olika svåra val och måste utifrån 

detta hantera mycket olika och ibland för dem helt nya situationer. Det gäller för ungdomarna 

att ha en copingstrategi när detta sker och att de genom sina olika copingstrategier ibland även 

kan klara av svåra och till och med livsavgörande val och handlingar. De ensamkommande 

ungdomarna är en grupp som oftast klassas som svaga och får en offerstämpel på sig, men de 

är inte alltid det stämmer, utan många ensamkommande ungdomar är starka självständiga 

individer som klarar av att hantera alla de svårigheter och motgångar på ett bra sätt.  

Det framkommer även i tidigare forskning att för att ungdomarna ska klara av det som de får 

igenom under sin asylprocess och sin integration i samhället, finns det vissa saker som är viktiga 

för ungdomarna. Det är bland annat skolan, boendet och fritiden och fritidsaktiviteter. Även det 

sociala stöd de får från andra runt omkring upplevs som en viktig faktor för ungdomarna.  Det 

jag kommer att titta på är hur ungdomarna upplever det bemötande och mottagande de fått i 

samhället efter att de kom till Sverige och vad de har upplevt för motgångar och svårigheter att 

integrera sig i samhället. Samt även vad det kan finnas för delar i samhället som det kan behövas 

arbetas för en förändring, för att göra ungdomarna mer delaktiga i sin integration i samhället, 

detta utifrån ungdomarnas egna berättelser. Då detta fenomen med ensamkommande ungdomar 

som flyr inte är ett nytt fenomen och det uppenbart att det inte heller kommer att avta, så vill 

jag titta närmare på detta och förhoppningsvis komma fram med någonting nytt som kan vara 

behjälpligt i arbetet med ungdomarna och även i förståelsen varför ungdomar ibland handlar 

som de gör utifrån de copingstrategier de använder sig av.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Jag kommer i min studie att undersöka vad ungdomarna använder sig av för olika 

copingstrategier. Det har framkommit i flertalet studier att de ensamkommande barnen och 

ungdomarna har lite eller inget alls att säga till om när det kommer till deras asylprocess eller 

hur det ser ut med boenden, skola, undervisning och andra saker som rör dem i deras vardagsliv. 

Detta gör att ungdomarna kan bli åsidosatta och även att information om dem som kan vara 

viktig kan missas av myndigheter och andra aktörer som arbetar med barnen och ungdomarna 

(Bak, 2013). Det framgår från olika myndigheter att flertalet ungdomar idag kan ses som mer 

passiva offer i sin asylprocess och sitt vardagsliv och att de inte längre är aktiva på samma sätt 

som de varit förut. De ungdomar där man kan se en aktivitet kan man även se att de aktivt 

använder sig av olika copingstrategier och har en motståndskraft som inte finns lika starkt hos 

de ungdomar som är passiva (Maegusuku-Hewett, Dunkerley, Scourfield & Smalley, 2007). De 

ensamkommande ungdomar som jag använder mig av i min studie har alla flytt från sina 

hemländer. Jag har inte tagit reda på orsaken till flykten och hur de hanterade flykten till 

Sverige. Utan jag har valt att titta på hur deras upplevelser sen de kom till Sverige ser ut och 

hur man utifrån det kan se det hur deras copingstrategier ser ut. Då alla människor har olika sätt 

att hantera svårigheter, motgångar och även trauman. Detta är någonting som människor redan 

i barndomen bygger upp. Eftersom de ensamkommande ungdomarna har fått lämna sin familj 

och sitt hemland och gett sig ut på en flykt är de redan där utsatta för svårigheter som de behöver 

hantera. När de sedan kommer till ett nytt land med andra kulturer och seder, behövs de olika 

strategierna för att de ska kunna integrera och etablera sig i det nya (Brunnberg, Borg och 

Fridström, 2011). 

 

4.1. Copingstrategier 

Begreppet coping kan förklaras som ”Coping innebär ett försök att minska fysisk och psykisk 

smärta som är kopplad till negativa livshändelser. Framgångsrik coping minskar smärtan” 

(Lennéer – Axelsson, 2010, s. 71). Inom copingstrategin finns det både små och stora 

stressfaktorer som är i nuet samt även framtida faror och hot och även problem som kan pågå 

under en längre tid. Det handlar även om individens egen upplevelse och handlingsmönster så 

som föreställningar, attityder, handlingar, tankescheman och känslor. Copingstrategierna 

fokuserar på individen i sitt sociala sammanhang, genom att titta på detta utifrån 

ensamkommande ungdomar så kan det kopplas till hur de hanterar sina stressfaktorer både 

tidigare, men även nu och i framtid. Hur ungdomarna väljer vilka olika copingstrategier de kan 

använda sig av beror på hur just de uppfattar, tolkar och bedömer den aktuella situationen. Alla 

kan uppfatta samma situation på olika sätt. Copingstrategierna består av hur en individ använder 

olika inre och yttre aktiviteter för att tolerera, lindra eller bemästra sitt lidande. De vanligaste 

fyra funktionerna är att skydda självkänslan, att lösa problem, att reglera känslor och att skapa 

social interaktion. Beroende på vilka copingstrategier ungdomarna väljer beror på deras tidigare 

individuella resurser så som till exempel, energi, sociala färdigheter, hälsa och skicklighet i 

problemlösning. Användandet av copingstrategier påverkas även av hur det sociala stödet ser 

ut runt omkring ungdomen och vad de har för redan inlärd copingstil. Har ungdomarna ett brett 

sortiment av copingstrategier och är flexibla i sitt användande av dem, så har de större 

förutsättningar att anpassa sig i en förändrad livssituation (Lennéer – Axelsson, 2010).  
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Det finns olika namn på samma copingstrategi beroende på vem det är som forskar om dem 

Lennéer – Axelsson (2010) nämner fyra olika kategorier av copingstrategier, dessa är 

känslofokuserad/emotionell coping, problemfokuserad/uppgiftinriktad coping, socialt stöd och 

meningsskapande coping (Lennéer – Axelsson, 2010, s. 75). I Steins (2008) studie om de 

ensamkommande ungdomarna, tar hon upp copingstrategierna, primärkontroll (aktiv), 

sekundärkontroll (anpassningsbar) och icke-engagerad (passiv). Hon har utgått ifrån Compas 

m.fl. om hur de har byggt upp olika copingstrategier och delat in dessa i olika kategorier. 

 

4.2. Aktiv copingstrategi   

I primärkontroll använder sig individen aktivt av att på olika sätt pröva och uppnå en personlig 

kontroll av de stressade situationer eller som individen kan finnas sig i eller att kontrollera de 

känslor som kan uppstå i dessa situationer. I denna kategori framkommer två olika former av 

copingstrategier och dessa är att uppsöka socialt stöd och prata om sina problem. Det sociala 

stödet kan se olika ut. Den andra strategin var att hitta och testa olika möjligheter till att lösa 

deras svårigheter som de kan ha eller att försöka konkret förändra sina problem till något bättre 

eller i alla fall försöka se annorlunda på problemet.  För att lyckas med detta måste det finnas 

en egen vilja och önskan om att lösa sitt problem på egen hand (Stein, 2008). Problemfokuserad 

coping handlar om att förändra, förbättra, förhindra eller förebygga en situation som är 

problemfylld. Detta gäller både det som gett upphov till den aktuella krisen eller om det är ett 

problem som behöver hanteras eller lösas utifrån en till exempel förlust. Det finns individer 

som har problem att hantera och balansera sina emotionella (inre) och problemlösande (yttre) 

copingstrategier. Är individen aggressiv kan dess reaktioner på problemet hindras av dess 

aggressiva känsla och det kan bli att individen inte använder sig av en konstruktiv 

problemlösning och detta kan leda till att individen får nya eller förvärrade problem att lösa 

(Lennéer – Axelsson, 2010).  

 

4.3. Anpassningsbar copingstrategi 

Sekundärkontroll menas med att individen hittar och använder sig av strategier för att klara av 

den situation individen befinner sig i. I denna kategori nämner Stein (2008) kognitiv 

omstrukturering som menas att försöka tänka om positivt på de negativa situationer en individ 

kan befinna sig i, att se att kan bli någonting bättre i situationen än vad det är just nu. Distraktion 

menas med att hitta andra aktiviteter eller andra sätt att bryta de negativa tankegångar som kan 

pågå och att få någonting att distrahera tankar och känslor med. Acceptans menas att acceptera 

situationen som den är och att leva i det som sker utan förändring. Positivt tänkande menas här 

att försöka tänka att det kommer att bli bättre och att individen kan ha en bättre situation än 

tidigare. Meningsskapande coping handlar bland annat om att sätta sitt lidande i ett 

sammanhang för att förstå vad och varför den svåra händelsen har hänt. Att göra sorgliga och 

svåra händelser till meningsfulla livserfarenheter inför framtiden och att finna eller återfå 

engagemang och livsvärden igen efter en svår situation (Lennéer – Axelsson, 2010).  
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4.4. Passiv copingstrategi och känslofokuserad/emotionell coping 

Denna tredje strategi involverar strategier som individen kan använda sig av för att undvika 

eller engagera sig den stress eller känslor som kan uppstå i de situationer av svårigheter eller 

motgångar som kan uppstå. Den strategi som nämns här är undvikande, men denna strategi såg 

Stein (2008) att individerna i hennes studie enbart använde sig av när det handlade om 

svårigheter som var knutna till oro eller saknad av den egna familjen.  

Lennéer – Axelsson (2010) beskriver hur känslofokuserad/emotionell coping innebär hur 

individer kan reducera, tolerera, reglera, bemästra eller konfrontera svåra känslor som individen 

kan uppleva. Två funktioner är dominerande i denna strategi och det är känslomässig avlastning 

och känsloreglering. Dessa strategier används oftast i situationer när problem eller händelser 

inte går att förändra som vid till exempel svår sjukdom eller dödsfall. Användandet av denna 

strategi kan hjälpa individen att lindra det fysiska eller psykiska lidande som kan uppstå. 

Användningen av känsloregleringen handlar om att kunna skjuta känslor åt sidan att distansera 

sig från problemet eller den situation som är svår för stunden.   

 

4.5. Socialt nätverksstöd 

Ett socialt nätverksstöd kan bestå av familjemedlemmar, andra släktingar, grannar, 

arbetskollegor och vänner. Relationerna i de olika nätverken kan se olika ut i de nätverken och 

relationerna kan vara nära eller mindre nära, ömsesidiga eller ibland mer ojämlika. Nätverken 

kan även vara heterogena eller homogena. I ett heterogent nätverk finns det större sociala 

möjligheter för individen. Till exempel en frånskild kan ha stort utbud av ett heterogent nätverk, 

där individen då kan hitta flera olika konstellationer av nya vänner. Men detta är inte så aktuellt 

för de ensamkommande ungdomarna utan de skulle nog passa bättre i ett homogent nätverk där 

likheten är större mellan personerna. Detta nätverk kan vara mycket stöttande och tryggt för 

individen men samtidig kan nätverket vara utstötande om de andra i nätverket inte anser att 

individen passar in. Vänner och vänskap är en viktig grupp som finns inom det sociala 

nätverksstödet. Just att kunna vända sig till en vän i stället för till en till exempel familjemedlem 

kan vara otroligt viktigt i svåra situationer. Vänder individen sig till sin vän i stället så försvinner 

alla de krav och familjeband som kan vara ett problem just vid hanteringen av en svår situation. 

De individer som har lättast att få ett socialt stöd från sin omgivning är de individer som redan 

är aktiva, sociala och stresståliga och som samtidigt redan använder sig av en konstruktiv 

copingstrategi (Lennéer – Axelsson, 2010). 

 

4.6. Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

I min studie kommer jag att använda mig av dessa teoretiska begrepp och koppla dem till de 

teman jag fått fram utifrån mina intervjuer med de ensamkommande ungdomarna. Då de 

ensamkommande ungdomarna oftast klassas som sårbara vill jag i min studie undersöka det 

friska som ungdomarna uppvisar. Eftersom individernas motståndskraft kan se olika ut då alla 

människor upplever och beter sig olika när de genomgår fysiska eller psykiska svårigheter eller 

motgångar i livet. Detta vill jag då i min studie koppla till de olika copingstrategier som jag 

beskrivit ovan. Detta för att copingstrategier används av alla vare sig det är medvetna eller 

omedvetna handlingar för att klara de svårigheter som individer kan stå inför eller hamna i.  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt val av metod, etiskt övervägande, trovärdighet 

och hur arbetet med studien gått tillväga.  

 

5.1. Vetenskapligt perspektiv 

Syftet med min studie är att undersöka de ensamkommande ungdomars upplevelser på hur deras 

integration i samhället ser ut. Samt vad för olika copingstrategier ungdomarna använder sig av 

i de svårigheter och motgångar som kan möta dem i deras integration under och efter deras 

asylansökan. Jag har låtit mig inspireras av det hermeneutiska perspektivet. Jag vill genom min 

förståelse och förkunskap få en bättre förståelse för hur de ensamkommande ungdomarna själva 

upplever sin integration och hur de hanterar sina motgångar och svårigheter när de hamnar i 

situationer där de kan tvingas hantera detta. Inom hermeneutikens tolkning handlar det om att 

förstå människor, och vilket resultat de får beroende på hur de agerar i sina handlingar (Thurén, 

2007). Att jag använder mig av min förståelse och egen kunskap när jag studerar det som 

framkommer från informanterna, och om jag är öppen för att det kommer ny kunskap och 

förståelse för mig och att jag genom detta kan se och förstå andra och återskapa och leva mig 

in i vad andra upplever, får jag en annan förståelse för det jag studerar (Thomassen, 2007). 

Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen som den även beskrivs som handlar om att det inte 

bara min egen förförståelse och erfarenhet finns där utan att om jag själv öppnar upp och tar 

emot så kan jag få en ännu större förståelse för det jag studerar och även om det finns fördomar 

i min förförståelse och tidigare kunskap inom ämnet kan jag omvandla den nya information jag 

får fram till verklig förståelse i stället (Thurén, 2007). Då jag vill förstå helheten i hur 

ungdomarna upplever sin integration och hantering av motgångar och svårigheter så använder 

jag mig av den hermeneutiska cirkeln. Genom den kan jag bryta ner helheten i studien till 

mindre delar och arbeta med förståelse för varje del innan jag igen sätter ihop det till en helhet 

igen. Thomassen (2007) beskriver att den hermeneutiska cirkeln handlar om hur förståelsen 

utvecklas genom en ständig rörelse fram och tillbaka mellan helheten i materialet och de delar 

vi försöker förstå då materialet är delat i mindre delar.    

 

5.2. Kvalitativ metod 

Då min studie utgår från att höra ungdomarnas egna upplevelser, har jag valt en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. Det första jag började med var att skapa designen för hur min 

studie ska se ut, detta är ett arbete som är viktigt för det framtida skrivande och genom att ha 

en design som är tydlig blir det fortsatta arbetet med studien enklare att genomföra (Hjerm och 

Lindgren, 2014).  När intervjuguiden var klar så genomförde jag två stycken intervjuer med två 

afghanska killar. Dels för att testa och se att materialet täcker de saker jag vill få svar på samt 

för att se om frågorna upplevdes som svåra för intervjupersonerna.  Efter att jag gjort detta 

ändrade jag lite i min intervjuguide då jag upplevde att det saknades frågor som jag ville få svar 

på. Jag har försökt att hålla intervjuerna till halvstrukturerade intervjuer som ska likna ett 

vardagssamtal, vilket menas med att det inte är enbart ett frågeformulär utan att ungdomarna 
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själva fått möjligheten att ganska fritt samtala om sina förväntningar och vad de tror är som har 

hjälpt eller inte hjälpt dem att integreras i det svenska samhället (Kvale & Brinkmann 2009). 

Alla intervjuerna genomfördes hemma hos ungdomarna i deras hem. De fick själva välja plats 

och även tid för när de kunde medverka i intervjuerna. Det enda som jag hade som önskemål 

var att intervjuerna skulle genomföras på en lugn plats. Den kortaste intervjun varade enbart i 

ca 7 min och den längsta varade i närmare 30 min. Vid två av intervjuerna hade informanterna 

med sig en vän, detta var inget jag frågade om varför de hade det, men jag har funderat efteråt 

vad det kan ha berott på. Om det har varit som en trygghet för ungdomen att ha den andra 

personen där på grund av nervositet, eller om vännen bar funnits där för att de har bestämt att 

träffas. Det var dock inget som jag upplevde som intervjuare att det störde intervjun på något 

sätt att det fanns med en tredje person i rummet under intervjun. Valet att inte välja något annan 

metod att få svar från ungdomarna i min studie, är för att en observation eller enkätundersökning 

inte kommer att ge mig ungdomarnas upplevelser på det sätt jag vill få svar på. Det hade dock 

varit intressant med observationer för att eventuellt kunna se de olika copingstrategier de 

använder sig av.  

Styrkorna av att använda sig av en kvalitativ metod i studien är bland annat att jag som 

intervjuare fokuserar på vad intervjupersonerna uttrycker och upplever. Det är ungdomarnas 

berättelse jag vill få fram och därför låter jag dem vara de som styr intervjun så mycket det går. 

Att se genom intervjupersonernas ögon är något som Bryman (1997) nämner som en viktig 

faktor under intervjustunden. Det som kan vara ett problem för intervjuaren är att veta vilka 

ögon som man ska se igenom. Då det gäller för intervjuaren att släppa sitt eget tänkande och 

enbart engagera sig till vad intervjupersonen uttrycker (Bryman, 1997). Att som forskare 

studera hur olika individer tolkar och upplever just sina situationer, händelser och livsvärldar 

är en av de stora delarna inom den kvalitativa metoden. Men det som kan vara en svaghet i detta 

är att forskaren behöver ha en kunskap och förståelse för det som forskaren studerar. Har inte 

forskaren detta kan det skapas missförstånd mellan till exempel intervjupersonen och 

intervjuaren. Jag har ju själv viss kunskap om ungdomarna då jag arbetat på boenden där de 

bor. Den kunskap jag dock saknar är hur de upplever och tolkar olika situationer, då detta kan 

vara olika eftersom vi kommer från olika kulturer och samhällen. Men jag har försökt att vara 

så öppen jag kan och ta in deras känslor och tankar och försökt att tolka resultaten som jag 

upplever att ungdomarna tolkat det. Men detta kan ses som ett problem inom den kvalitativa 

metoden för hur ska forskaren veta att den tolkning som intervjupersonen berättar är den 

”sanna” tolkningen (Bryman, 1997).  Just tolkningen kan ses som en svaghet inom den 

kvalitativa forskningen. Eftersom alla människor har sin egen tolkning av allt som sker runt 

omkring dem och hur de upplever händelser och situationer. Att som forskare tolka det på sitt 

sätt är ju det som man gör i en studie. Men det är inte säkert att en annan forskare skulle ha 

samma tolkning på samma studie och detta kan ses som ett problem inom den kvalitativa 

forskningen, eftersom det då inte är säkert att studiens resultat blir de samma om andra 

genomför samma studie (Bryman, 1997).  
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5.3. Urval 

Jag har i min studie valt att inrikta mig på afghanska killar över 15 år. Detta för att få en 

någorlunda gemensam bakgrund från de intervjuade ungdomarna. Fast den kan se olika ut 

eftersom alla kommer från olika familjer och livsöden innan de kom till Sverige. Enligt 

migrationsverkets statistik är fortfarande ensamkommande ungdomar från Afghanistan en av 

de större grupper som söker asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016b). De ungdomar jag valt att 

intervjua har fått PUT och bott i Sverige i ett par år. Då jag tror att de fått en chans att få någon 

form av etablering i det svenska samhället.  Eftersom jag enbart riktat in mig på en liten 

målgrupp av ensamkommande ungdomar kan jag därför inte se om alla ungdomar oavsett vilket 

land de kommer ifrån har samma upplevelser och använder sig av samma copingstrategier. Då 

jag inte heller intervjuar några flickor får jag inte heller med en jämförelse på de olika könen 

och om det skulle vara någon skillnad mellan pojkar och flickor och de copingstrategier de 

använder sig av.  

Eftersom jag har valt att intervjua ungdomar som kommer från en annan kultur än den svenska 

är det viktigt att jag som intervjuare tänker på att det kan finnas ord och gester som inte betyder 

samma sak för mig som för dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har i de intervjuer jag 

genomfört valt att inte använda mig av en tolk. Dels för att jag själv upplever att jag förstår 

ungdomarna så pass bra och att de kan använda sig av det svenska språket så jag förstår vad de 

säger. Så genom att vara tydlig i mitt språk och ordval och att ungdomarna hela tiden varit fria 

med att fråga när de inte förstår ord och ordval har vi kunnat genomföra alla intervjuer utan 

tolk. Ungdomarna som jag har valt att intervjua har alla bott på olika HVB-boenden som jag 

tidigare arbetat på. Under arbetet med studien har jag inte arbetat på något utav boendena och 

har ingen kontakt med någon av ungdomarna förutom vid kontakten för deras medverkan i 

studien. Detta ger mig en del förkunskap om ungdomarna, men under intervjuerna framkom 

mycket fakta som jag inte visste om dem. Tack vare detta upplever jag att jag ändå inte har 

påverkat svar och ställt frågor under intervjuerna för att jag skulle få de svar jag ville ha.  

 

5.4. Etiska ställningstaganden 

Då den första kontakten togs med ungdomarna fick de veta vad mitt syfte med min studie var 

och varför jag ville intervjua just dem. Samt att de även fick veta att det var frivilligt att ställa 

upp och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. De fick även veta att all 

information om dem kommer att kodas och att det inte ska gå att känna igen dem i det slutgiltiga 

materialet. Jag fick sammanlagt sju ungdomar att intervjua som bott allt från 2-5 år i Sverige. 

När jag forskar på människor så ska jag följa lagen (2003:460) om etikprövning, Denna lag är 

till för att skydda den intervjuade och dess människovärde. Eftersom detta är en målgrupp som 

kan klassas i samhället som en utsatt grupp har jag hela tiden med i tanken att i min studie vara 

öppen och inte dölja det jag kommer fram till, samt att alltid vara beredd att kunna förklara min 

text för andra. Under hela processen med arbetet med texten är jag noggrann och kodar och 

avidentifierar allt som skrivs om mina intervjupersoner, då dessa inte ska kunna kännas igen i 

texten. Under arbetets gång ska jag tänka på att vara kritisk i det jag skriver och se till att inte 

mina intervjupersoner på något sätt tar skada vare sig fysiskt eller psykiskt i arbetet eller på 
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andra sätt kränks.  Då de kan bära med sig på mycket traumatiska upplevelser, kan det under 

en intervju väcka jobbiga känslor. Därför anser jag att det är viktigt att alltid ha det i åtanke att 

vara uppmärksam om så skulle vara fallet (Vetenskapsrådet, 1:2 011). Eftersom jag i min studie 

använder mig av ungdomar som kommer från en annan kultur än min egen, ska jag vara 

uppmärksam på att ord, gester och kroppsspråk kan betyda och upplevas olika. Om jag eller 

intervjupersonen upplever att någonting misstolkas mellan oss är det viktigt att jag ser till att 

detta reds ut och förklaras tydligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.4.1. Konfidentialitets kravet 

Ungdomarna har fått både muntlig och skriftlig information om att alla uppgifter som kan 

härleda till dem som personer kommer att avidentifieras och om kodas för att inte det ska gå att 

spåra till en enskild person, vare sig under arbetet med studien eller efter att arbetet är klart. De 

har även fått information att det inte kommer att stå deras namn vid de citat eller annan 

information jag kommer att använda från deras intervjuer, detta för att skydda informanterna. 

Det kan även vara bra att jag som författare till studien skriver under en tystnadsplikt då jag kan 

handskas med känslig information om de intervjuade (Vetenskapsrådet, 1:2 011). Även om det 

kan uppstå att informanter ibland när de deltagit i intervjuer vill få visa upp att det är deras 

medverkan som är med kommer jag inte att göra detta. De får även veta att intervjun kommer 

att spelas in och att allt material kommer att raderas när studien är klar (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

5.4.2. Informerat samtycke 

Informationskravet är för att ungdomarna ska veta vad studien handlar om och vad jag vill 

uppnå med den. De ska även här få veta att deras medverkan är frivillig och att de inte är 

tvingade till att medverka utan kan när som helst avsluta deras medverkan och då kommer inte 

det eventuella material som framkommit från just den ungdomen att användas i studien. I 

samband med att information om informationskravet ges kan även samtycke från ungdomen 

inhämtas. Detta för att ungdomen ska ges rätt att själv avgöra om den vill medverka eller inte i 

studien. Denna information har ungdomarna med fått både i skriftlig och muntlig form. De 

ungdomar jag har intervjuat har varit över 15 år eller äldre, därför har inte samtycke från deras 

gode män inhämtas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.5. Min förförståelse  

Ungdomarna som jag intervjuat har jag tidigare arbetat med då de varit boende på de olika 

HVB-boenden som jag arbetat på. Detta kan vara en nackdel i intervjusammanhanget, då jag 

har en förkunskap av dem och de har en förkunskap av mig, dock inte som författare i skolmiljö, 

men som personal på de boenden de har bott på. Då jag inte längre är oberoende som forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan dock även vara positivt att vi känner till varandra, då 

det i studier framkommit att det inte är alltid som ensamkommande barn och ungdomar berättar 
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allt för den som intervjuar eftersom de kan vara rädda att det kommer att hända dem något eller 

att de under sin flykt hit har blivit uppmanade att inte berätta allt utan hellre att de då får en 

historia som inte är sann men som de ska berätta. Eftersom vi känner till varandra och 

ungdomarna har lite förtroende för mig så upplevde jag inte under intervjuerna att de berättade 

det de ville berätta och i de flesta fall kunde de svara på de frågor jag ställde (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Även i två intervjuer hade informanten med sig en annan person. Jag frågade 

aldrig varför, men fick upplevelsen att informanten kände sig tryggare då. Men jag kan även 

känna att jag kanske inte fick alla svar som jag kanske hade fått om informanterna hade varit 

ensamma med mig. Då jag vet lite om ungdomarnas bakgrund fick jag tänka mig för att inte 

leda in dem på sådant som jag visste om dem, utan att de själva fick berätta om detta för mig. 

Valde de att inte dela med sig av den informationen så var det givetvis ungdomarnas val och 

jag gjorde inget för att tvinga dem till detta heller. Då flera ensamkommande flyktingbarn oftast 

väljer att inte berätta saker som kan vara svåra och jobbiga att hantera (Kohli, 2006). 

 

5.6. Studiens tillförlitlighet  

 

5.6.1. Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitligt resultatet på studien är och för att nå en hög reliabilitet 

krävs det att studien data är tillförlitlig och kan göras om av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Eftersom jag har en viss förkunskap om ungdomarnas bakgrund har jag i 

vissa frågor vetat om de ändrat sin historia. Eftersom jag har arbetat med ungdomarna har vi 

sen tidigare en relation till varandra som personal och boendeungdom. Tack vare detta kan 

studiens resultat ha påverkats. Eftersom ungdomarna inte har samma möjlighet att välja om de 

inte vill dela med sig av viss information eller inte, som en ungdom som jag inte vet någonting 

om kan ha. Jag har dock inte under intervjuerna på något vis försökt att leda in ungdomarna på 

saker som jag vet om dem utan jag har hela tiden försökt att vara ovetande om platser, vänner, 

personal och andra saker som jag kan ha kunskap om. Detta för att ungdomarna ska kunna 

känna sig trygga i vad de berättar för mig. Jag har heller inte upplevt att ungdomarna ändrat 

eller svarat oärligt på mina frågor. Det framgår i tidigare forskning att liknande studier har gjorts 

under andra förhållande och de resultat och slutsatser som då framkommit är liknande resultat 

och slutsatser i min studie. Utifrån detta anser jag att studien har god reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

5.6.2. Validitet 

Validitet handlar om forskaren verkligen studerar det som ska studera i sin studie, att hela tiden 

kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten. Intervjuerna har genomförts utifrån en 

intervjuguide där det vid några intervjuer tillkommit följdfrågor som då varit naturliga att ställa. 

Informanterna har fått utifrån den semistrukturerade intervjun berätta så fritt de själva valt för 

att få en så detaljerad berättelse som möjligt från dem. Det har inte alltid varit så att frågorna 

följts åt utan informanterna har själva kunnat styra ordningen på frågorna. Informanterna har 
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även efter intervjuerna genomfördes fått möjlighet att ändra eller lägga till något som de 

eventuellt kommit på efter intervjuerna. Den kvalitativa studien ger även ungdomarna en frihet 

att kunna opponera sig mot intervjufrågorna till skillnad om de hade fått svara på en enkät. 

Intervjuerna har skrivits ned ordagrant men i de citat som används i texten har pauser, skratt 

och annat som inte har någon innebörd för texten i sig tagits bort. Men annars är texten i den 

ordföljd precis så som informanterna själva uttryckt det. Detta för att bevara äktheten i det sätt 

informanterna uttrycker sig. Valideringen har inte varit knuten till en specifik del i studien, utan 

jag har haft med det i hela arbetet med studien ända från början för att kunna säkerställa studiens 

resultat på bästa sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det har i vissa intervjuer även följt sig 

naturligt att ställa fler följdfrågor än i andra intervjuer. Men detta ska förhoppningsvis inte 

påverka resultatet någonting.  

 

5.6.3. Generaliserbarhet 

Om studien uppnår god validitet och reliabilitet så kan studien även ha en god generaliserbarhet. 

Det vill säga den kan föras vidare till andra studier på andra målgrupper av människor i andra 

tider. Men eftersom min studie riktar in sig på en enskild liten målgrupp är det inte säkert att 

den kommer att framgå samma resultat i en annan studie med samma intervjufrågor. Då det 

hade varit bättre med en blandad målgrupp och med mer informanter. Kvale & Brinkmann 

(2009) tar upp att om den kunskap som kommer fram i en studie inte alltid behöver generaliseras 

överallt, utan att det kan räcka med att den kunskap som framkommer i en studie kan överföras 

till liknande relevanta studier i stället, för att de ska ses över helheten.  Efter att de två första 

intervjuerna gjorts upplevde jag att jag saknade lite information som jag ville få svar på utifrån 

mitt syfte och frågeställningar. Därför lade jag till några frågor i min intervjuguide efter dessa 

två intervjuer. De ungdomar jag intervjuade först kontaktades igen och de fick förfrågan om att 

även de svara på dessa frågor. Då jag bara har intervjuat en liten grupp är det inte säkert att alla 

ungdomar från Afghanistan har samma upplevelser och tankar som de ungdomar i min studie 

har detta kan enligt Kvale & Brinkmann, 2009) påverka resultatets generalisering och rimlighet 

men även om det är en liten grupp och resultaten kan se annorlunda ut för ungdomar från andra 

kulturer eller från Afghanistan så bör även mina resultat i min studie visa på hur de Afghanska 

ungdomarna upplever sin integration i samhället och hur de hanterar motgångar och svårigheter.  

 

5.7. Analysmetod 

Vid analysen av intervjumaterialet har jag använt mig utav den hermeneutiska cirkeln som 

utgångspunkt för att tolka och beskriva de teman som framkommit under intervjuerna. 

Användande av den hermeneutiska cirkeln ger möjligheten till att bryta ner helheten i texterna 

till mindre delar för att sedan kunna sätta tillbaka dem till helhet igen. Detta kan göras flertalet 

gånger till dess att kodningen känns klar (Thurén, 2007). Temana i intervjuerna grundar sig på 

studiens syfte och frågeställningar. Efter att intervjuerna genomfört som alla spelades in digitalt, 

har jag lyssnat på dem flertalet gånger för att känna mig trygg och säker med mitt material. 

Även när intervjuerna transkriberats har jag läst dem flertalet gånger. Jag vill visa på det friska 

i ungdomarna och de ska få sätta sina egna ord på vad de upplever. Jag har hela tiden försökt 

att se helheten, men samtidigt brutit ner alla svar och frågor till mindre delar för att sedan kunna 

sätta ihop de till en helhet igen genom att tänka utifrån den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen 
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som den med kallas för. Jag har arbetat fram och tillbaka med att se mindre delar och sedan en 

helhet tills jag själv ansåg att jag analyserat det jag ville ha med. 

Jag började att koda mitt material genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna. 

Samtidigt som jag gjorde detta använde jag mig av stödord från de huvudrubriker som jag har 

i min tidigare forskning för att få en start i kodningen. Stödorden jag använde mig av var: skola, 

boende, fritid i en kategori, socialt nätverk och familjen i en kategori, framtiden som en kategori 

och sist copingstrategier. Detta gjorde att jag fick ut delar från helheten i texterna och kunde 

sedan börja att titta närmare på dem. Jag upptäckte att det var lättare att dela upp den första 

kategorin i tre mindre kategorier för att det var lättare att hålla dem åtskilda. Även kategorin 

copingstrategier valde jag att ändra på och i stället se på hur ungdomarna hanterade svårigheter 

och motgångar. Lindgren (2014) beskriver att detta kan vara naturligt i början av kodningen 

och att det framgår att vissa teman kan blir för stora och som i mitt fall måste delas på. Efter att 

jag fått fram materialet i min kodning, började de olika temana växa fram i analysen som till 

slut blev hantering av svårigheter och motgångar, synen på framtiden, det sociala nätverket, 

fritiden, skolmiljön och boendet och stödet från personalen. Då jag valt att undersöka hur de 

olika copingstrategierna hos ungdomarna såg ut, valde jag att koppla på dessa teoretiska 

begrepp på de teman som jag hade fått fram och till sist jämföra med vad som skrivits inom 

tidigare forskning. Lindgren (2014) skriver att det är ett bra samspel att arbeta med kodningen 

av analysen utifrån detta sätt att koppla ihop teorin med det som jag har läst om ämnet tidigare, 

vad andra har skrivit och jag själv får fram under arbetets gång med studien.  

 

Under transkriberingen av intervjuerna upplevde jag att det bland vid vissa frågor faktiskt var 

svårt att höra och förstå vad informanterna sa, även om jag kunde lyssna flera gånger på 

inspelningen. Detta kan jag se som en nackdel då det blir enbart min tolkning som framgår och 

ingen annans och jag vet ju inte alltid säkert om det jag tolkar och hör är rätt. Även om jag dock 

upplevde att jag förstod vad de sa under själva intervjun. Jag har i min tolkning och kodning 

varit noggrann med att uppmärksamma och tänka på att det kan vara skillnader mellan den 

afghanska och den svenska kulturen och att jag tänkt på att hela tiden se över så jag själv inte 

misstolkat någonting som informanterna berättat för mig. I de fall där jag upplevt att jag kan ha 

misstolkat någonting har kontakt med ungdomen tagits för att kontrollera så att inte det finns 

ett missförstånd på tolkningen. Då jag kan tolka det på ett sätt från min egen förståelse medan 

informanten menar något helt annat (Thurén, 2007). 

De citat som jag använder i min text är inte omgjorda utan det är precis i den ordningsföljd och 

med de ord informanterna använde sig av. Detta för att ge en äkthet och en känsla om just den 

målgrupp jag valt att studera. Jag har valt att se informanterna som individer för även om det 

finns mycket likheter i deras svar och deras tankar, så upplevde jag under bearbetningen av 

materialet att de på olika sätt beskrev och berättade sina egna historier. Jag vill ju även få svar 

på hur deras egen berättelse är och därför anser jag att det inte går att beskriva dem i grupp. Jag 

hoppas att även läsaren får känslan av att de är olika individer som har kommit olika långt i sin 

integration i samhället. De punkter och kommateckens som finns i citaten har jag själv valt att 

sätta där, för det är där jag uppfattat pauser. Detta kan påverka tolkningen av texten beroende 

på var kommatecken och punkter sätts ut och samma text kan tolkas olika av olika individer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns i analys och resultatdelen minst ett citat från varje 
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informant, några av informanterna förekommer flera gånger i citaten. Detta för att i vissa frågor 

har svaren varit väldigt lika varandra och därför har jag själv valt ut det citat jag tycker beskriver 

saken bäst. Men för att alla informanterna ska synas i texten har jag valt att ha med minst ett 

citat från varje informant.   
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6. Analys och resultat 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar där jag undersöker ensamkommande ungdomars 

upplevelser på hur deras integration i samhället ser ut. Samt vad för copingstrategier 

ungdomarna använder sig av i sin integration i samhället under och efter deras asylansökan. 

Utifrån detta kommer avsnittet handla om informanternas berättelser kopplade till den 

teoretiska ansatsen och de teoretiska begrepp som nämnts. De teman som kommer behandlas 

här är hur ungdomarna upplever och påverkas av boende, skola och fritiden, socialt nätverk och 

livet utan familjen, synen på framtiden. Dessa teman var intervjuguiden uppbyggd av och den 

tidigare forskningen bygger även på dessa teman som sedan har lyfts fram under kodningen av 

intervjuerna. Så utifrån dessa kategorier av teman kommer jag att titta på hur de 

ensamkommande ungdomarna hanterar svårigheter och motgångar i dessa olika situationer i 

form av olika copingstrategier och om det går att se det friska i de ensamkommande 

ungdomarna då de ingår i en grupp som oftast klassas som svaga och har en offersituation i 

samhället. Det är inte ofta ungdomarna klassas som aktiva aktörer som galant klarar de 

svårigheter och motgångar de kan ställas inför och hamna i under sin flykt och integration i det 

nya samhället under och efter deras asylansökan. Ungdomarna har avidentifierats genom att de 

fått andra namn, städer och platser har ändrats i deras berättelser samt annat som till exempel 

ålder och fritidsintressen, som jag anser annars kan ge information som kan göra dem 

igenkända.  

 

6.1. Presentation av informanterna 

Alla informanterna kommer från olika delar i Afghanistan. De flesta har inte sina familjer kvar 

där utan några familjer håller till i grannländerna runt om Afghanistan. Några vet ingenting om 

var deras familjer bor eller om de ens lever längre. Någon har även delar av familjen i Sverige. 

Alla informanterna har berättat ungefär samma historia om vad som hände när de kom till 

Sverige. De blev först placerade på ett så kallat ankomstboenden mellan en till två veckor 

ungefär och samtidigt söka asyl hos migrationsverket. Därefter fick de sin anvisningskommun 

där de blev placerade i olika boenden (migrationsverket, 2016d). Alla informanterna har fått 

PUT nu och deras asylprocess har skilt sig åt i tid, från bara några månader till över ett år innan 

de fick svar på deras ansökan. De ungdomar under 18 år har fortfarande gode män som är 

behjälpliga med deras ekonomi, stöd vid olika möten och finns där för ungdomen i de flesta fall 

som en tillfällig vårdnadshavare.  

Ali är 17 år och har bott i Sverige i ca två år. Kom tillsammans med Samir. Har bott på två olika 

boenden i två olika kommuner under sin tid i Sverige. Bor i dag på ett boende i egen lägenhet 

och går i skolan på introduktionsprogram. Har ingen kontakt med sin familj.  

Samir är 18 år och har bott i Sverige i ca två år. Kom tillsammans med Ali. Har bott på två 

olika boenden i två olika kommuner under sin tid i Sverige. Bor idag på ett boende i egen 

lägenhet och går i skolan på introduktionsprogram. Har kontakt med sin familj, men de finns 

inte i Sverige.  

Mustafa är 17 år och har bott i Sverige i ca tre år. Har bott på många olika boenden, både på 

låst boende SIS (Statens institutionsstyrelse), familjehem och HVB-hem i olika kommuner 
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under sin tid i Sverige. Bor nu i en träningslägenhet, detta boende är till för ungdomar som 

tränar på att klara sig själva och har enbart personal som kommer och tittar till dem ibland. De 

ska på detta vis klara av vardagen och bli självständiga i sitt liv. Går i skolan på 

introduktionsprogram. Har kontakt med familjen som finns i Afghanistan.  

Mohammed är 18 år och har bott i Sverige i lite mer än tre år. Har bott på ett boende under sin 

tid i Sverige. Bor idag på ett boende i egen lägenhet och går på gymnasieskolan på ett av deras 

gymnasieprogram. Har precis tagit körkort och köpt en bil. Har kontakt med sin bror och syster 

som finns i Afghanistan.  

Hassan 17 år och har bott i Sverige i ca två år. Har bott på ett boende under sin tid i Sverige. 

Bor i dag på ett boende i egen lägenhet och går i skolan på introduktionsprogram. Har sökt 

gymnasieprogram till hösten. Har ingen kontakt med sin familj.  

Wahid är 18 år och har bott i Sverige i ca fyra år. Har bott på ett boende under sin tid i Sverige. 

Bor idag i egen lägenhet och går i skolan på introduktionsprogram. Har sökt gymnasieprogram 

till hösten. Har kontakt med sin familj som är i ett grannland till Afghanistan.  

Alireza är 21 år och har bott i Sverige i fem år. Har bott både i familjehem och på olika HVB-

hem i olika kommuner under sin tid här. Bor idag i egen lägenhet och har två olika arbeten. Har 

gått kurser på gymnasieskolan tidigare. Har sin syster i Sverige och sin bror i ett grannland till 

Afghanistan.  

 

6.2. Boendet och stödet från personalen 

Flera av ungdomarna har enbart bott på ett boende under tiden i Sverige förutom då de bodde 

på ett ankomstboende under de första dagarna i Sverige innan de fick sina 

anvisningskommuner. Dessa ungdomar har trivts bra på boendet och stödet och hjälpen från 

personalen har varit bra i början. Nu bor några av dessa ungdomar i egna lägenheter på samma 

boende och är mer självständiga och utför matlagning, tvätt och städning själva. Någon har fått 

egen lägenhet och är helt självständig. Hassan beskriver kontakten och hjälpen av personalen 

på boende så här:  

”Jag känner dom personalen alltså liksom som min familj. För att jag har inte min familj 

här. Jag kollar på personalen som min familj och det finns alltså ehh väldigt bra kontakt med 

personalen dom hjälper, ehh dom hjälper oss alltså, ehh dom hjälper oss mycket, men ibland 

det finns alltså konflikter och det jag tror det ehh är inte nåt konstigt om man kollar i familjer 

alltså det har ibland alltså konflikter.” (Hassan 17 år) 

Hassan som då inte har någon kontakt med sin familj har här knutit an till personalen och ser 

dem som familjemedlemmar. Han känner ett stöd och att han kan vända sig till dem för att få 

hjälp om han behöver. Även gode mannen betyder mycket för Hassan, han berättar att han alltid 

kan ringa till sin gode man om det är något och att de träffas ofta för att prata och om Hassan 

behöver hjälp med någonting. Hassan visar i detta citat att han har hittat nya människor eller ett 

nytt socialt nätverk, där han kan känna en trygghet att knyta an till personalen och då är han 

inte lika rädd om det uppkommer svårigheter och motgångar, och han lyckas på ett bättre sätt 

att hantera motgångar och svårigheter bättre nu än vad han gjorde innan han fick PUT. Detta är 

även något som Lundberg och Dahlquist (2012) beskriver i sin studie att de ungdomar som inte 

har sin familj knyter ofta an till personalen och ser dem som en ”ny” familj att kunna vända sig 

till när de har problem eller svårigheter de behöver få hjälp med.  
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Ali berättar att under sin asylprocess tyckte han att det var svårt i Sverige. Under den tiden 

betydde personalen på boendet mycket för honom. Eftersom han mådde dåligt och hade en oro 

över att inte få stanna i Sverige upplevde han att han fick mycket hjälp och stöd från personalen. 

För att stärka ungdomarna och hjälpa dem i deras välmående är här stödet från personalen på 

boendet den viktigaste resursen, har personalen en förhållningsätt till ungdomarna där de kan 

känna sig delaktiga och att de har en känsla av delaktighet som gör att de klarar av alla de 

förändringar de ställs framför (Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). Nu när han bor i egen 

lägenhet och till stor del klarar sig själv är inte hjälpbehovet från personalen lika stort.  

Samir trivs med hjälpen från personalen men berättar att personalen inte alltid hinner att hjälpa 

dem då de är många boende och lite personal och alla vill på ett eller annat sätt ha hjälp från 

dem. Men han berättar att under asylprocessen fick han alltid den hjälp och stöd som han bad 

om. Detta bekräftas även Lundberg och Dahlquist (2012) och i Mels, Derluyn och Broekaert 

(2008) studier att ungdomarna i de båda studierna trivs med sina boenden och att de känner 

trygghet till minst en personal på boendet som de kan gå till om de behöver hjälpen.  Detta visar 

på att boendet men framförallt personalen och deras sätt att arbeta med ungdomarna kan hjälpa 

dem och vara viktiga delar för deras integration i samhället.  

Alireza och Mustafa har haft helt andra upplevelser under sin tid i Sverige och de boende de 

har bott på. Alireza till exempel hamnade under sin första tid i ett familjehem långt utanför 

staden, där mannen i familjen drack mycket, och Alireza fick inte gå i skolan utan fick enbart 

stanna hemma under flera månader. I början vågade han inte göra något åt situationen utan 

accepterade den som den var. I denna situation som ungdomarna då befinner sig i, kan de för 

att skydda sig själva inta en passiv copingstrategi i form av ett undvikande beteende och att de 

inte aktivt vill delta i olika aktiviteter som boendet kan anordna (Stein, 2008). Alla ungdomar 

behöver inte vara passiva utan de kan även bära på en styrka och motståndskraft som de 

använder sig av när de blir bosatta på en ny plats. Men jag uppfattar att man se att Alireza intog 

en passiv copingstrategi. 

”men ehh jag var inte den killen som skulle klaga över saker och ting alltså okej jag ska om 

de vill att jag ska bo där så jag bodde där också jag skulle inte säga emot någonting så bodde 

jag där på landet i ehh ungefär ett år” (Alireza 21 år).  

Men efter ett tag insåg han att det inte var rätt och han började under den tiden att må väldigt 

psykiskt dåligt. Han kontaktade flertalet gånger socialen för hjälp, men han blev inte betrodd 

av dem. Till slut gick det så långt att han kontaktade sin god man och bad om att bli förflyttad 

samma dag. God mannen tog honom på allvar och hjälpte honom till ett nytt boende. Då kände 

Alireza till slut att även socialtjänsten förstod och trodde på honom. Jag uppfattar att Alireza i 

det här exemplet använt sig av två olika copingstrategier. Först var han passiv i sitt beteende 

och undvek att göra något åt situationen, han anpassade sig efter hur det var och gjorde inget 

aktivt för att ändra sin situation. Men efter ett tag blev han aktiv och fick en vilja att förändra 

sin situation då han inte längre mådde bra, han använde sig av en aktiv copingstrategi genom 

att hitta olika sätt att förändra sin situation något som han med lyckades att göra (Stein, 2008).    

Även Mustafa uppger att han haft det tufft under sin första tid i Sverige. Han har under tiden 

periodvis mått psykiskt dåligt och även ibland försökt skada sig själv. Detta har lett till att han 

fått flytta runt på många olika familjehem och HVB-boenden. Han har även under en tid fått bo 

på en låst SIS-institution. Mustafa upplevde att hjälpen och stödet av personalen inte alltid var 

så bra och att han ena stunden upplevde sig vaktad och övervakad av personalen och i nästa 
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stund inte fick hjälp när han bad om det. Nu bor Mustafa i en träningslägenhet och säger att han 

mår bättre än när han bodde på de olika boendena. 

”Men dom sa tillexempel innan jag bodde på behandlingshem, där litet så där, men dom 

ibland hjälp dom ibland hinner inte till exempel dom sa till mig, Mustafa, du bara inte bor 

här ensam nej, dom andra ungdomarna bor också här jag måste hjälpa till dom också sen 

nämligen jag har mer hjälp för det jag inte mår bra här för jag innan bor låst, du vet dom 

misstänkte till mig du skada din liv och så sen jag behöver den mer hjälp men dom så där 

femtio femtio.” (Mustafa 17 år) 

Boendet och stödet från personalen är för alla ungdomarna viktigt. Just stödet från personalen 

uttryckte ungdomarna som viktigare för dem i början under deras asylprocess och att de nu har 

kommit så pass långt i att bli självständiga så de klarar av att ta hand om ett eget boende med 

både handling, matlagning, städ och tvätt. De uppger även att det ändå är skönt att hjälpen finns 

av personal om de behöver den, men att de ser ett problem med att personalen är få på många 

ungdomar som bor på boendet och att personalen inte alltid har tiden att hjälpa till. Det 

framkommer även att några av ungdomarna inte har haft samma positiva upplevelser. Dessa 

ungdomar har fått kämpa lite mer än de andra för att få ett bra boende där de kan må bra. Men 

alla ungdomarna i studien har använt sig flitigt av olika copingstrategier för att göra det bästa 

möjlig för deras boendesituation. Den tidigare forskningen ifrån bland annat Mels, Derluyn och 

Broekaert (2008) visar även på att boende och personal på boendena spelar viktiga roller för 

ungdomarnas välmående och integrering i samhället.  

 

6.3. Skolmiljön 

Skolan är en av de viktigaste platserna där ungdomarna kan integrera sig i samhället och även 

få en chans att lära känna nya vänner. De flesta av ungdomarna upplever skolmiljön, lärare och 

andra elever som bra, men Mustafa tar upp ett problem som är stort för honom i skolan, han har 

nämligen svårigheter med att läsa och skriva och tycker att det svenska språket är svårt. Han 

uttrycker det så här:  

”Tre år jag bor i Sverige, men jag fortfarande kan inte, jag kan prata, men jag kan inte skriva 

och läsa nej, och så, jag prata med lärare och varje gång jag till exempel, varför, vad händer 

och så, men lärare okej Mustafa, du behöver inte stressa det kommer, det kommer, men jag 

sa till dom, jag va jag tre år bor i Sverige och jag fortfarande samma klassen och samma 

plats du vet, så dom folk kommer till exempel ny till Sverige, en dag eller två dagar eller 

månad bor i Sverige, jag samma klass med dom till exempel dom andra dom kan inte prata 

svenska dom kan inte förstår ingenting, det mer tråkigt i skolan för jag kan svenska, men vad 

är problem med mig, jag kan inte läsa och skriva” (Mustafa 17 år) 

Han berättar vidare att han hela tiden kämpar med skolan och att han fast han inte alltid tycker 

det, så säger han att han får mycket hjälp av lärare och även innan av personal på det boende 

han tidigare bott på.  Mustafa har viljan att kämpa på med sina studier och att försöka lära sig 

att skriva och läsa. Han är medveten om att om han inte klarar det är det svårare att etablera sig 

på arbetsmarknaden i framtiden för där måste man kunna både läsa och skiva. Han är aktivt 

hela tiden i att försöka förändra sin situation till det bättre genom att hitta sätt att träna på sin 

svenska, både i skolan och genom vänner. Han försöker även hela tiden att tänka positivt och 

ta sig framåt i utvecklingen. Han använder sig i sitt sätt med att förändra sig i skolan av en aktiv 

copingstrategi (Stein, 2008).  
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Alireza beskriver att han ibland kunde uppleva rasism i skolan av lärarna. Att han inte alltid 

fick den hjälp han behövde och trots att han hade bra betyg och skötte sig var det svårt att 

komma upp i grupperna han säger följande: 

”så var dem ett hinder, ett hinder framför mig jag fick aldrig liksom typ jag var på samma 

punkt som jag var som alltid fick aldrig liksom utveckla mig kändes det som” (Alireza 21 år).  

Sinha och Uppal (2009) har tittat på just hur ensamkommande ungdomar upplever att de inte 

har samma rättigheter som andra ungdomar i olika situationer i samhället och att de kan uppleva 

en exklusion eller som i Alirezas exempel att de upplever det som rasism av andra. Att de inte 

får samma rätt att utvecklas som alla andra har. Till slut fick han chansen att ta sig vidare in på 

ett gymnasieprogram och då öppnades möjligheterna för honom at utvecklas ännu mer. Han 

fick en meningsfullhet att ta sig vidare och nu slutföra skolan. Han är tacksam för att han fick 

chansen att komma in på det gymnasieprogram han kom in på och det har hjälpt honom att 

komma dit han är idag med sitt arbete.  

De andra informanterna har upplevt skolan som lättare än vad Mustafa och Alireza har gjort. 

Samir beskriver skolan så här: 

”Skolan är också bra, jag har kontakt med nästan alla eleverna och lärarna och mm 

sjuksköterska jag har kontakt med. Det bara man kan säga den problemet i skolan är den att 

finns några elever, att dom vill inte ehh kan man säga, dom studerar inte, dom bara skrika 

och gå ut och dom kommer in och dom står och stör”. (Samir 18 år).  

Detta är ett problem som även talats om tidigare att just de ungdomar som inte fått PUT kan 

känna en oro och inte vilja integrera sig innan de vet om de får stanna kvar i Sverige eller inte. 

De vill inte lägga tid att lära sig i skolan men är där ändå och då kan de bli ett störande moment 

för de elever som verkligen vill lära sig och utvecklas precis som fallet för Samir.  

Det framkom tydligt i Lundberg och Dahlquist (2012) studie att ungdomar som gått i klasser 

där inga svenska barn går, saknar att kunna integrera sig med dem. De upplever att om de hade 

chans att få gå i klasser med blandade grupper har de lättare att lära sig språket och kan även få 

möjlighet att lära känna svenska ungdomar och bygga upp ett kontaktnät med dessa. De påvisar 

att när de går i klasser med enbart invandrare håller de sig till sin egen etniska grupp och går då 

miste om att lära känna nya vänner. Hassan uttrycker det så här:  

”Ahh det kanske bara för att det, ehh vi har, ehh alltså im program, vi går på im program 

introduktionsprogram, så det finns bara ehh invandrare där vi kunde inte hitta kompisar. Om 

vi var, alltså om jag var på en vanlig förskolan ehh jag kanske kunde hitta några kompisar 

annars”. (Hassan 17 år). 

Hassan vill här förändra sin situation och få kontakt med andra ungdomar och på så sätt kunna 

utvecklas mer i Sverige. Detta är ett problem som nästan alla ungdomarna tar upp och att de 

vill se en förändring på. I Beirens, Hughes, Hek och Spicer (2007) studie undersökte de hur 

olika aktörer i samhället kunde bli bättre på att integrera ensamkommande ungdomar och även 

flyktingfamiljer. De fick ett bra resultat under projektets gång. Detta är något som borde 

uppmärksammas och arbetas med även i andra länder så som Sverige eftersom skolan är en av 

de största aktörerna för integration i samhället och det är ju där alla som får asyl i Sverige på 

ett eller annat sätt hamnar, antingen som elev i skolan eller som vuxen på en kurs för att lära 

sig svenska. I tidigare forskning beskriver de flesta forskarna skolan som den arena där 

ungdomarna bäst lyckas med sin integration. Detta är något som ungdomarna i min studie visar 

olika på. Flera ungdomar tar upp att de saknar kontakten med svenska ungdomar och att de 
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hellre vill gå i blandade klasser, i stället för som nu. Då de går i klasser med enbart invandrare. 

De vill utveckla sitt svenska språk och menar på att de inte får samma chans att göra detta nu. 

Annars så upplever ungdomarna att de trivs i skolan och får hjälp av lärare när de ber om det. 

Även kontakt med skolsyster, kurator och andra vuxna på skolan fungerar bra enligt 

ungdomarna. En av ungdomarna uppger dock att han upplevde rasism från lärarna under sin 

skoltid och att han inte fick den hjälp han ville ha. Men idag har han gått ut gymnasiet och har 

ett arbete. De ungdomar som uppger att de har haft det lätt i skolan och inte behövt att kämpa 

på med språket har inte visat på att de använt sig av några copingstrategier. Den ungdom som 

jag själv kunde koppla till att ha använt sig av en copingstrategi har varit aktiv i sitt agerande 

att försöka förändra sin situation i skolan.  

 

6.4. Fritiden 

När ungdomarna använder sig av olika copingstrategier, är den anpassningsbara copingstrategin 

distraktion en av de vanligaste. Detta använder sig flera av ungdomarna även i denna studie sig 

av i form av träning, studerande eller umgås med vänner, när det blir för mycket tankar och 

humöret svänger mot det negativa. Mohammed berättar att hans fritid består av att plugga, då 

han läser på ett gymnasieprogram och när han inte lägger sin tid på studier umgås han gärna 

med personalen och sina vänner på boendet eller så är han i gymmet och tränar. De allra flesta 

av ungdomarna tränar på gym. Träningen för dem betyder mycket dels att må bra fysiskt och 

psykiskt, men att även träffa nya vänner. Genom träningen kan de även skjuta undan de känslor 

som de inte för stunden vill hantera (Lennéer – Axelsson, 2010). Nackdelen som ungdomarna 

uttrycker även här är att det är svårt att få kontakt med de svenska ungdomarna och att de oftast 

får kontakt med ungdomar från samma eller andra länder i närheten av deras hemland. Hassan 

berättar följande:  

”Träningen ehh ibland jag känner mig alltså det är det är jättetråkigt för att ehh jag har 

bara dom kompisarna som när jag kom hit, fortfarande alltså jag har kontakt bara med dom 

inte ny kompis alltså inte från svenska, jag har ingen svensk kompis så ehh ibland känns det 

ehh ibland känner jag med det är tråkigt så jag ska bara fylla min tid med träning och lite 

ehh jag känner mig alltså mer pigg alltså när jag tränar” (Hassan 17 år) 

Ungdomarna berättar att de försöker ta kontakt med andra ungdomar, men det är bara på 

gymmet som de får kontakt med dem, de har svårt att behålla kontakten utanför gymmet.  

Mustafa tränar karate flitigt flera gånger i veckan. Han har även genom träningen fått vänner 

och han berättar att de kommer från olika delar av världen. För sina karatetränare har han 

berättat lite om hur han mår och att han kommit till Sverige ensam utan någon annan. Han säger 

följande om hur han känner angående sin träning och de vänner han fått kontakt med där: 

”Men ehh de träning bara för det tycker om träning jag märker tycker om karate för det till 

exempel jag sur sen så jag gå ut till träning jag lite träffar andra människor, de du vet men 

det är bra till kroppen också. Dom jag tränar till exempel jag inte tränar ingenting jag 

stannar hemma det är tråkigt jag går träning sen jag lite pigg eller vad jag ska säga du vet 

lite glad för jag träffar andra människor och andra personen det är min träning jag träffar 

annan personen det där spelar inte roll vad kommer från svensk, invandrare eller vad 

kommer från där det spelar ingen roll det precis samma min bor eller min kompis. Ibland jag 

umgås med tränaren hon tar kontakt med mig hon du vet hon du vet hur jag lever, jag 

ensamkommande till Sverige, har ingen familj ingenting ibland dom ringer mig Mustafa, hur 

mår du vad gör du blablabla. Det är en svensk, en från Thailand, han från Thailand och en 
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från svensk min tränare sen jag har umgås med andra och ehh vad ska jag säga, ja med 

andra dom också komma och träna där jag ibland träffar med dom på stan” (Mustafa 17 år). 

Mustafa har genom sin träning byggt upp ett socialt nätverk som fungerar som ett stöd för 

honom. Tränarna vet om hans situation och kan därför agera och höra av sig till honom för att 

kolla läget. Detta är något som Mustafa tycker är bra, då han till och från känner sig ensam och 

det känns bra att det finns en form av socialt nätverk runt omkring (Lennéer – Axelsson, 2010).   

Ali tränar handboll flera gånger i veckan och han berättar att det är lättare att få kontakt med 

andra ungdomar där än på gymmet. Alla vännerna han har via handbollen är svenska ungdomar, 

men att de inte har någon fysiskt kontakt utanför handbollen utan är då bara vänner via 

Facebook. Men när de möts för att träna så pratar de och umgås en hel del. Samir tränar även 

han på gym men han tränar även innebandy flera gånger i veckan och åker i väg på helgerna på 

matcher i andra städer. Han säger att han har mycket vänner både på gymmet och även på 

innebandyn och han trivs och känner sig som en i gänget när de är i väg på tävlingar och 

träningar.  

Att hitta en aktivitet eller ett ställe att kunna fly undan på när det känns jobbigt är något som 

ungdomarna uppger är viktigt för dem. Därför beskrivs just träningen som en aktivitet som alla 

ungdomarna använder sig av. Både dels för deras fysiska hälsa, men det är även ett sätt för dem 

att fly undan när de mår dåligt och de hittar något annat att tänka och fokusera på. Den 

copingstrategi som är den vanligaste som ungdomarna använder sig av är distraktion. 

Ungdomarna letar aktivt efter andra saker att göra för att kunna lägga negativa tankar och 

känslor åt sidan för stunden och för att hantera sina svårigheter om de kan ha genom att göra 

något annat (Stein, 2008) (Lennéer – Axelsson, 2010). Ungdomarna uppger att de även genom 

träningen försöker bygga nya sociala nätverk. De beskriver att det dock ett problem för dem, 

för oftast finns bara kontakten med de andra ungdomarna i träningslokalen, men inte utanför. 

Även här precis som i skolmiljön uppger några av ungdomarna att det är svårt att hitta svenska 

vänner. Men att träningen är den aktivitet som får de flesta ungdomar att må bättre då de kan 

släppa svåra tankar och fokusera på något annat för en stund.  

 

6.5. Det sociala nätverket  

Eftersom alla ungdomarna har flytt till Sverige utan sin familj och sina vänner, har de inte kvar 

det kontaktnät som de tidigare hade. De får här börja bygga upp ett nytt kontaktnät igen. Detta 

kontaktnät kan se olika ut för ungdomarna. Men majoriteten av ungdomarna har vänner som 

kommer från samma land som dem själva, detta nätverk kan ses som en homogen grupp där 

individerna liknar varandra i ålder och etnicitet (Lennéer – Axelsson, 2010).  

Ungdomarnas gode män är enligt ungdomarna själva den enda vuxna person som några av dem 

känner ett förtroende för och som de kan vända sig till med problem förutom då personal på 

boendet. Alla ungdomarna utom Mustafa berättar att de har haft god kontakt med sin god man 

och att de alltid fått den hjälp de behöver från dem Mohammed som är 18 år har inte kvar sin 

gode man längre, men de har fortfarande kontakt. Han beskriver henne så här:  

”hon är väldigt bra alltså, hon är nåt som betyder väldigt mycket för mig, så hon har varit 

som en riktig mamma för mig alltså.” (Mohammed 18 år). 
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 Även Ali beskriver sin kontakt med sin god man som bra och han har ett stort förtroende för 

henne. Mustafa däremot berättar om att han inte känner förtroende för sin god man och att han 

ofta ringer för att få hjälp men upplever att god mannen har ursäkter för att inte träffas eller 

hjälpa honom. Han har i dagsläget fått hjälp att ansöka om en ny god man.  

”Nej faktiskt efter låst jag flytta till där behandlingshem sen jag fått en ny god man dom jag 

har en halv år jag har min god man det hon sen jag har inte bra kontakt till hon nej, jag 

behöver hjälp jag ringer till hon svarar inte eller jag vill irriterad på hon, hon jobbar hela 

tiden sen jag avklaga eller vad heter den hon sa till personalen boendet till min socialen, jag 

vill inte ha det min god man, det hon nej det passar inte till mig för det jag behöver ibland 

hjälp men hon svara inte hon hinner inte hon sa jag pratar med hon ibland hon sam nej jag 

jobbar och så, jag har andra ungdomen du vet så sen faktiskt jag har ibland jag går till BUP 

(barn och ungdomspsykiatrin, min parentes) eller skollagen jag går dit ensam eller gå 

tandläkare eller har samtal till skolan du vet jag ut från god man dom kommer inte men 

ibland jag har socmöte hon kommer men jag har inte bra så mycket kontakt med hon, nej 

faktiskt inte dom alla rädd för mitt boende du vet personalen du vet socialen du vet men nu 

jag överklagat men jag hoppas jag byta annan god man kommer” (Mustafa 17 år).  

Det sociala nätverk som ungdomarna berättar att de har förutom personal och god man, är det 

bland annat andra ungdomar på samma boende eller vänner från skolan. Majoriteten av deras 

sociala nätverk har samma etnicitet som dem själva. Det är också till sina närmaste vänner de 

vänder sig när de har problem som tynger dem och de behöver stöd och råd. De flesta vill inte 

vända sig till personal eller gode män med sina problem utan enbart till en eller några specifika 

vänner. Ali säger så här på frågan om han har någon specifik vuxen han kan vända sig till:  

”Ja det finns ehh min kompis Samir, alltså vi är alltid tillsammans. När vi kom först till 

Sverige så kom vi samtidigt sen vi flyttade till Sundsvall samtidigt med varandra, så vi var 

alltså nu nästan två år vi alltid tillsammans. Vi snackar om allt om familj och om allt”. (Ali 

17 år). 

Ungdomarna uppger att de inte har någon vuxen som de känner ett så stort förtroende för, så att 

de kan dela med sig av svåra problem till. Det var heller ingen som nämnde att de vände sig till 

sin familj för råd och stöd även fast de inte finns i Sverige, utan det är oftast till en äldre vän 

som de ber om hjälp ifrån. Det är precis så Ali resonerar som visas i citatet ovanför, att han ser 

sin vän Samir som en vuxen eller i alla fall en äldre vän som han känner ett förtroende för och 

som han alltid kan vända sig till när han har problem som han vill ha hjälp med eller om han 

bara behöver en vän att prata med om sådant som kan tynga honom. Mohammed har förutom 

sin gamla god man även några vänner som här äldre än han själv som han vänder sig till när 

han behöver. Han berättar vidare att han från början hade svårt att få kontakt med andra 

ungdomar för som han förklarar det:  

”Ja jag har ganska bra kontakt, så ja i början var det lite jobbigt för jag visste inte hur jag 

skulle agera med de andra men under tiden så ja jag har ändrat mig ja så har lyckats komma 

överens med dom” (Mohammed 18 år). 

Alireza är den av ungdomarna som inte har kvar det nätverk som han hade när han bodde på 

boende och gick i skolan. Han har helt brutit med dessa vänner och sakta byggt upp ett nytt 

socialt nätverk med blandad etnicitet i. Han förklarar det på följande sätt:  

”Jag har faktiskt efter att jag blev självständig och flyttade till egen lägenhet eller boende 

eller liksom tänker lite ehh mer vuxen. Jag tänker ehh vad ska man säga, tänker typ 

annorlunda typ lite ehh olika eller vad ska man säga jämfört med den killen jag var innan 

då. Jag tänker mest vilka är det som jag vill umgås med alltså då fick jag liksom eftersom jag 

fick massor med skit utav dom kompisarna som jag hade innan och ungdomarna som var på 



    

41 
 

olika boendena så tänkte jag va lite noggrannare, typ noggrann med att välja vem jag ska 

umgås med. Då har jag bara några som jag känner verkligen till så inte vem som helst 

heller.”(Alireza 21 år). 

Här kan man se att Alireza gjort ett aktivt val och tänkt om från det som var innan där han hade 

problem med de vänner han hade då och nu idag verkligen väljer vilka som han vill ha runt 

omkring sig och ge sitt förtroende till. Även Hassan berättar att han har många vänner, men 

saknar att inte få kontakt med svenska vänner. Han berättar även att han inte vill skapa kontakter 

med de nyanlända ensamkommande ungdomarna utan att han bara umgås med de som han fick 

kontakt med när han kom till Sverige själv. På frågan om någon av ungdomarna har kontakt 

med några från de kommuner de först kom till när de kom till Sverige svarar nästan alla att de 

i alla fall har kontakt med någon som de träffade då eller som de kom tillsammans med till 

Sverige som de mött på flykten hit.  

I både Christoffersen (2007) och Hessle (2009) studier visar på att familjerna för ungdomarna 

spelar stor roll för deras integration i Sverige och att de flesta av ungdomarna i deras studie har 

mycket kontakt med sina familjer i hemlandet och att även flera fått sina familjer till Sverige. 

Detta tycker jag inte att ungdomarna i min studie påvisar på samma sätt, alla har inte kontakt 

med sin familj och några av dem har det bara ibland. Alireza är den enda som har någon från 

sin familj här i Sverige, men han uppger att de inte varit här en längre tid så hans integration i 

samhället har pågått utan dem. Ungdomarna beskriver att de personer som betytt mest för dem 

här i Sverige, är de vänner de träffat här eller under flykten på väg hit.  Det är med dem de 

känner sig trygga och kan hantera situationerna som uppstår. Oftast består den nya gruppen av 

en homogen grupp där alla har samma etnicitet eller upplevt liknande händelser. Även här är 

det en ungdom, Alireza som självmant valt bort sin umgängeskrets och skapat sig en ny, på 

detta sätt är han den ungdom som mest sticker ut från de andra. Han har dock varit i Sverige 

längst av alla ungdomarna och jag kan tolka att även han har lyckats komma längst med sin 

integration och mognad i samhället, men de andra är på god väg att ta sig dit.  

 

6.6. Synen på framtiden  

Nästan alla ungdomarna i studien ser ljust på framtiden och de flesta planerar att stanna i 

Sverige. Hassan berättar att sen han fick uppehållstillstånd har allt ändrats till det bättre och han 

ser att han har en mening i livet igen. Hans framtidsplaner är att läsa gymnasiet och utbilda sig 

till elektriker och han trivs bra i Sverige och mår bra nu. Alireza ser sin framtid som bra och 

beskriver att han hoppas den blir så här: 

”Jag har en ljus klar framtid, jag ska jag håller på liksom, jag jobbar och kämpar 

jättemycket, för att vi människor har liksom varsitt mål framför oss och jag har också ett mål 

framför mig, att kunna starta mitt eget företag och ehh, kunna ha en lugnt och fint och rent 

liv man kan säga så liksom och inte va orolig för min framtid och eller hur ska jag liksom 

eller hur man får jobbet alltså, det är mest jobbet som oroar mig då om framtiden för på det 

sättet, det här är mitt mål och kunna va egen företagare typ” (Alireza. 21 år).  

Mohammed drömmer om att läsa till civilekonom eller civilingenjör i framtiden. Walid har inte 

tänkt så mycket på framtiden och vad han ska göra sen efter skolan, han trivs i Sverige men vet 

inte om han kommer att bo kvar här eller flytta vidare till något annat land längre fram i livet.  

Ali trivs med bra i Sverige och vill i framtiden utbilda sig till polis, detta är något han redan 

bestämt sig för att han vill bli i framtiden och nu studerar han mycket för att kunna uppnå sitt 
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mål. Mustafa är den ungdomen som inte har samma framtidsplaner som de andra ungdomarna 

har delat med sig av. Hans problem som han ser i framtiden just nu är att han inte kan läsa eller 

skriva vare sig på sitt språk eller på svenska. Han säger själv att för att lyckas i Sverige med 

arbete och studier så är läs- och skrivkunskaper något han måste ha. Så han vill inte tänka på 

framtiden nu utan tar en dag i taget och kämpar på med skolan så bra han bara kan, han berättar 

även att han lägger ner mycket tid på träningen där han kan koppla bort de jobbiga tankar som 

kan uppstå och han kan där för stunden må väldigt bra. Samir vill gå gymnasiet, ta körkort och 

sedan utbilda sig till ingenjör. Han berättar att han trivs i Sverige och ser fördelar med att vi har 

demokrati och ett jämställt samhälle när han jämför med sitt eget land.  

De svenska studier som tidigare gjorts av Hessle (2009) och Wallin och Ahlström (2005) studier 

visar på att ungdomarna mår bra och har hittat en motivation att ta sig framåt i samhället i 

Sverige, även ungdomarna jag har intervjuat ser ljust på framtiden och har framtidsdrömmar 

och mål de vill uppfylla. Alla ungdomarna har olika styrkor att klara svårigheter och motgångar, 

men genom att de använder sig av olika copingstrategier, är medvetna vad de kan möta för 

hinder på vägen för att nå sina mål. Samt att de kan hantera de svårigheter och motgångar på 

ett sätt som gör att de kan ta sig över sina problem. Är medvetna att de vet om att det kan vara 

svårt under resans gång för att klara av och nå sina mål, så ser tror jag att dessa ungdomar 

kommer att lyckas med de mål de har framför sig. De har en stark kraft och egen vilja som gör 

att de vet hur de ska klara av att ta sig framåt (Lennéer - Axelsson, 2010).  

 

6.7. Hantering av svårigheter och motgångar 

På frågan hur ungdomarna hanterar motgångar och svårigheter sen de kom till Sverige svarar 

de så lite olika. Mustafa säger följande:  

”men jag kan inte så mycket du vet innan jag till exempel jag arg och så men jag sist jag 

tänker så funkar det inte, till exempel jag säger till soc eller god man så eller andra folken 

med dom ibland bryr sig inte så mycket men jag bort till exempel mer arg och ledsen du vet 

sitter hemma och är ledsen jag mer mår dåligt mig själv, sen jag därför jag sa till dig jag går 

ut tränar eller så gör de andra gjejer lite aktivitet jag allt glöm det jag går umgås med 

kompisarna sen jag släpper de tänk du vet jag tänker inte på det så” (Mustafa 17 år). 

Då Mustafa påtalat flera gånger under intervjun att han mår dåligt till och från, men att han hela 

tiden kämpar vidare för att komma in i samhället. Han har inte alltid haft det lätt sen han kom 

till Sverige och har vid något tillfälle även skadat sig själv. Men trots att han vet att han 

fortfarande har en lång väg att gå ibland annat skolan, ser han ljust på framtiden, men för att 

vara på den säkra sidan så tar han vara en dag i taget och får se vad som händer i framtiden.  

Mohammed uttrycker att han tyckte det var ganska jobbigt när han stötte på saker som gjorde 

honom ledsen. Hans sätt att hantera det beskrev han så här:  

”Det var ganska jobbigt när jag stötte på saker som gjorde mig ledsen, jag gjorde ingenting 

faktiskt, jag satt och kanske grät eller bara tänkte lite och sen gick runt och sprang istället 

eller gick i skogen och så” (Mohammed 18 år). 

Mohammed berättar att hans sätt att hantera motgångar och svårigheter kan se olika ut beroende 

på vad det handlande om. De gånger han inte ville vare själv kunde han vända sig till en kompis 

som visste vad det handlade om och han kunde snacka med honom om sina problem.  
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Hassan berättar att han försöker lösa problemet antingen själv eller tillsammans med sina 

vänner. Han säger även att om han inte lyckas lösa problemet så har han i alla fall försökt att 

göra det även om det inte lyckades just då.  

Wahid berättar följande om hur han hanterade motgångar och svårigheter tidigare: 

”Det var ganska svårt, jo ibland träna jag, försökte sova för jag glömmer det eller jag ser 

jag borde göra någonting för att glömma det typ ja” (Wahid 18 år).  

Nu uppger Wahid att det har förändrats till det bättre och han behöver inte på samma sätt som 

innan hantera svårigheter och motgångar som han tidigare gjort.  

Alireza beskriver hanteringen av sina motgångar och svårigheter så här: 

”Ehh vad som asylsökande man har en massa svårigheter eller en massa problem kan man 

säga i ett nytt land, så jag hade också självklart massor med, ehh problem som jag hade svårt 

att hantera eller kunna liksom lösa på nåt sätt, för att jag, vad ska man säga, jag var ny i 

Sverige, då jag var ny i det landet, men jag fick faktiskt hjälp utav omgivningen, ibland, 

ibland inte så ofta men ibland fick jag det till exempel fick jag. Jag hade ingen att prata med, 

ehh jag fick liksom några personalen att prata med dom, bokade upp tid för att andra saker 

och fick liksom hjälp utav andra att komma in i samhället, så lära mig seder och lära mig 

mer om saker och ting om Sverige och lagar och regler i Sverige, då så hade jag en massa, 

men jag minns inte så mycket nu, jag kan inte beskriva nu, men det fanns en massa 

svårigheter” (Alireza 21 år). 

Alireza beskriver här om hur han upplevde några av sina svårigheter och motgångar under sin 

första tid i Sverige. Han berättar även att han inte kommer ihåg hur han hanterade alla 

svårigheter och motgångar. Men han vet att de har funnits.  

Redan innan ungdomarna kom till Sverige byggde de upp olika strategier för att kunna hantera 

motgångar och svårigheter. Detta är något som har skett ända sen de var barn och utifrån sitt 

hemlands kultur och seder har de hittat sätt att bygga upp sin motståndskraft. Eftersom de har 

fått fly och lämna sina familjer och sitt hemland, har de även under tiden på flykt antagligen 

flertalet gånger fått använda sig av copingstrategier och sin motståndskraft för att klara av 

svårigheter och motgångar. Ensamkommande ungdomar blir oftast utmålade som en svag grupp 

i samhället och som oftast ses som att de har en offerroll (Lennéer - Axelsson, 2010). Men detta 

är inget jag ser i dessa ungdomar. De har hanterat de motgångar och svårigheter som har uppstått 

för dem här i Sverige på ett sätt som visar på att de är starka ungdomar med en vilja att kämpa 

sig vidare och framåt och att de aldrig ger upp vad som än möter dem och hur svårigheterna 

eller motgångarna ser ut. De använder sig av fantasi och tar hjälp av andra runt omkring när de 

inte själva klarar av att lösa problemen. Även om livet i Sverige har gått upp och ner med 

motgångar och svårigheter så ser de en framtid i ett land där de nu känner sig trygga i.  

”Ja vad ska man säg, alltså ja, jag har ett bara bra här i Sverige, inte bara bra, men jag har 

haft typ det har gått upp och ner, förr var det en uppförsbacke, men sen blev det en 

uppförsbacke igen, men sen vad ska man säga, jag har haft det faktiskt. Jag hade en bra tid, 

jag har ett bra liv, i nu i Sverige och jag är tacksam för liksom både omgivningen och tacksam 

för mig själv att kunna liksom hantera olika saker och olika hinder som var framför mig och 

kunna bli den som jag är nu idag så att ehh jag är väldigt glad och tacksam för att jag skulle 

aldrig i mitt liv kunna liksom klara mig så här bra i mitt land, så att ehh, i detta landet, jag 

känner mig liksom stark och stolt” (Alireza 21 år). 
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Ungdomarna i studien ser ljust på framtiden och de kan nu hantera motgångar och svårigheter 

bättre än tidigare. De känner en trygghet när de fått PUT och kan slappna av mer nu. 

Ungdomarna uppger att de hade svårare att hantera motgångarna när de inte visste om de fick 

stanna i Sverige eller inte. De vänder sig oftast till sina vänner när de känner att de behöver 

hjälp med problem. Andra sätt de hanterar svårigheter på är att träna på gymmet eller någon 

annan sport, sova bort tankar eller försöka att göra någon annan aktivitet för att för stunden 

släppa tankar och känslor de kan ha. Ungdomarna vet hur de ska göra för att hantera svårigheter 

och motgångar nu och uppger att de mår bra nu och har inte samma svårigheter och motgångar 

längre som de upplevde att de hade under sin asylprocess. De har kommit olika långt på sin 

integration i samhället. Men alla uppger att de trivs i Sverige och att de ser fram emot att 

fortsätta sin resa här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

45 
 

7. Slutsatser och diskussion 

 

Det framgår i tidigare forskning och även i min studie att de ensamkommande ungdomarna är 

en utsatt grupp i samhället, men att flera av ungdomarna använder sig av olika metoder för att 

ändra sin situation och göra den till något bättre än vad den har varit.  

Utifrån mitt syfte som är att undersöka och analysera om ensamkommande ungdomars 

upplevelser av hur deras integration i samhället ser ut. Samt vad för olika copingstrategier 

ungdomarna använder sig av i de svårigheter och motgångar som kan möta dem i deras 

integration under och efter deras asylprocess. Så beskriver ungdomarna i min studie att de anser 

att deras integration i samhället har fungerat bra i helhet. Några av ungdomarna har uppgett 

specifika händelser och situationer som inte fungerat mindre bra. De har använt sig flitigt av 

olika copingstrategier när de har behövt detta och är en grupp som kämpar sig framåt hela tiden 

och försöker att alltid hitta nya vägar och idéer för att ta sig framåt och utvecklas sig positivt i 

samhället.  

Frågeställningar som jag använt mig av i studien är, hur ungdomarna ser på boende, med 

personal och i skolan, har det funnits några motgångar och svårigheter för ungdomarna? Hur 

ser det nya sociala nätverket ut för ungdomarna, vilka ingår i ett sådant nätverk? Hur har 

ungdomarna hanterat de eventuella svårigheter och motgångar som kan ha uppstått när de ska 

etablera sig i ett nytt land, vad använder de för copingstrategier? 

Ungdomarna i studien uppger precis som det visats på i tidigare forskning att boendet och 

personal på boendet spelar en stor roll för dem. Ungdomarna har haft olika erfarenheter av 

boenden i Sverige men majoriteten uppger att de har fått ett bra boende där de känner sig trygga 

och får en plats att få lugn och ro på. Ungdomarna beskriver personalen som mestadels bra och 

de upplever att det finns någon de kan vända sig till om de behöver hjälp, stöd eller någon att 

prata med. Ungdomarna berättar att det som kan vara negativt med personalen och boendena är 

att det är oftast många ungdomar och få personal. Så de har upplevt att de inte alltid får hjälp 

när de behöver den. Detta är något jag själv upplevde under den tid jag arbetade på de olika 

boendena, just att min tid till ungdomarna inte alltid räckte och att man som personal ibland 

fick välja vilka man skulle hjälpa då inte tiden fanns att hjälpa alla tyvärr. Det som kan bli fel 

när man behöver välja vem som ska få hjälpen, är att man blir tvingad att åsidosätta någon eller 

några. Samt att det kan vara lätt att missa om någon mår dåligt eller verkligen behöver hjälp 

med något som är viktigt. Detta är ett problem som behövs arbetas vidare med anser jag. Det 

behöver inte vara en personal per ungdom på boendena, men under kvällar och helger när de 

flesta ungdomarna är hemma borde det också finnas mer personal tillgängliga för att kunna 

finnas där som en hjälp och stöttning för ungdomarna.  

Skolan är den sociala arena i samhället där forskningen visar på att ungdomarna bäst kan 

integreras i samhället. Det framgår från ungdomarna i studien att de trivs bra i skolan, men att 

problemet finns med att de inte kan få gå i samma klasser som alla andra, utan att de blir 

placerade i grupper där de känner att inte kan integreras med de andra och skapa nya sociala 

nätverk. Ungdomarna uppger att de tror att de får lättare att få kontakt med andra ungdomar om 

de går i blandade klasser och att de har lättare att lära sig det svenska språket. I just denna 

kommun som ungdomar i denna studie bor i går ensamkommande barn och ungdomar i samma 

klasser som andra barn och ungdomar på förskolan och i grundskolan, men blir satta i speciella 
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klasser när de kommer upp på gymnasienivå innan de kan söka sig vidare in på ett 

gymnasieprogram. Detta är ett problem som kan vara värt att arbeta vidare med i skolan och att 

eventuellt titta på om det finns några andra lösningar som går att göra för att ensamkommande 

ungdomar lättare ska kunna få kontakt med andra ungdomar utanför sin egen etniska grupp.  

Ungdomarna har sedan de kom till Sverige byggt upp nya sociala nätverk. Några av 

ungdomarna uppger att de har kontakt med sina familjer, men ingen bor tillsammans med dem 

i Sverige. Det nya nätverk ungdomarna byggt upp innehåller till stor del ungdomar med samma 

etnicitet som de har. Detta skapar en homogen grupp där de har mycket gemensamt så som 

kultur och språk, men de delar även på likande upplevelser från tiden i deras hemland, flykten 

och tiden här i Sverige. Ungdomarna uppger att de inte har någon specifik vuxen de kan vända 

sig till om de har problem förutom till sin god man eller till personal på boendet. Utan de 

använder sig av vännerna i sin grupp när de har problem de vill prata om. I den tidigare 

forskning som jag tagit del av har flera studier bland annat Hessles (2009) studie visat på att 

familjen har betytt mycket för ungdomarna i deras integration i samhället. Detta är inte något 

som ungdomarna i min studie beskrivit. Utan jag upplever att de även utan familjen hittar 

strategier för att integrera sig i samhället.  

Ungdomarna hanterar motgångar och svårigheter precis som alla andra gör. De använder sig av 

olika copingstrategier i olika situationer. Den vanligaste copingstrategin som jag tycker att 

ungdomarna i denna studie använt sig av är när de går och tränar. Träningen använder de dels 

för det fysiska och för att må bra kroppsligt. Men ungdomarna berättar att träningen ger mer än 

bara motion och bättre hälsa. Den hjälper till att få ungdomarna på andra tankar när de mår 

dåligt och att de för stunden får en chans att tänka på något annat. Även tidigare forskning visar 

på att ungdomarna använder sig av träning för att bryta social isolering och även för att integrera 

sig med andra ungdomar i samhället. Men även här ser ungdomarna ett problem med 

integrationen i samhället. Det är svårt att få kontakt med andra ungdomar som tränar och de 

som lyckats få vänner via träningen, träffar enbart dessa när de är och tränar, men ingenting 

utanför aktiviteten. Detta är någonting som idrottsföreningar i Sverige borde arbeta vidare med. 

Att försöka hitta sätt att hjälpa ungdomarna att integreras. Det pågår i flera kommuner i Sverige 

aktiviteter för just ensamkommande ungdomar. Men det är oftast precis på samma sätt som i 

skolan att det enbart är ensamkommande ungdomar och ungdomar med invandrarbakgrund som 

deltar. Detta är ett av de stora problemen jag kan se med integrationen av ungdomarna i 

samhället. Att det är svårt att få kontakt med just svenska ungdomar. Ungdomarna är som jag 

beskrivit tidigare i studien en grupp som oftast målas upp som en svag grupp i samhället. Detta 

är inte något jag ser i min studie med dessa ungdomar. Alla visar på en vilja och styrka att ta 

sig framåt i sin integration och trots motgångar med boende, skolan och andra svårigheter hela 

tiden tagit sig vidare och kämpar på för att nå just sina drömmar och mål de har.  

Ensamkommande barn och ungdomar är en grupp som blir allt fler i samhället. Så länge det 

finns oroligheter och krig i världen, så kommer troligtvis inte heller människor sluta att fly till 

andra länder för att få en förhoppningsvis bättre tillvaro. Att arbeta socialpedagogiskt med 

denna grupp är ett arbete som verkligen behövs. Genom att ge mer kunskap om just denna grupp 

så kan även den okunskap som kan finnas i samhället minska. Det är lätt att lyssna till vad 

media rapporterar om andra kulturer, men genom att utbilda och lära fler människor om vad det 

innebär att fly. Samt vad dessa ungdomar har gått igenom innan och på vägen till Sverige kan 

en del okunskap försvinna och man kan i det sociala arbetet med ungdomarna hitta nya vägar 

för att integrera dem på ett bra sätt i samhället. Även om inte ungdomarna i studien har berättat 
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att de själva upplevt en fientlighet i sin egen integration, så finns runt omkring oss alla tyvärr. 

Det socialpedagogiska arbetet på boendena för ensamkommande ungdomar fungerar bra, då 

personal vad jag själv upplevde under min tid som personal, arbetar för att hjälpa och stötta 

ungdomarna till en lyckad integration i samhället med allt vad det innebär. Däremot kan jag 

uppleva att i skolan skulle det behövas ändras på sättet att arbeta med integration och att det 

även behövs mer socialpedagoger i skolan som arbetar tillsammans med ungdomarna även där. 

Detta betyder inte att det enbart är just ensamkommande ungdomar man ska arbeta med, utan 

alla ungdomar som befinner sig inom skolan. Så ja det socialpedagogiska arbetet behövs inom 

arbetet med ensamkommande ungdomar, men jag anser att det behövs mer kunskap om just 

målgruppen. Då det kan vara stor skillnad på kultur, språk, uppfostran och normer i de olika 

samhällena.  

Det som jag anser skulle vara bra att forska vidare på, det är hur man kan göra förändringar 

ibland annat skolmiljön för att ungdomarna lättare ska kunna integreras där. Genom att göra 

studier och lyssna på hur ungdomarna upplever det och vad de har för idéer som kan hjälpa dem 

att integreras lättare i skolan. Då detta är något som både tidigare forskning visat en saknad på 

och även ungdomarna i denna studie beskrivit som ett problem. Andra forskningsområden som 

kan vara bra att forska vidare på är hur idrottsföreningar och även andra aktörer i samhället kan 

hitta och skapa sätt att integrera och hjälpa ungdomarna till att bygga nya sociala nätverk och 

även för att få bort den okunskap som kan finnas mot gruppen.  

Som sagt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar kommer med sannolikhet inte 

att försvinna i Sverige, för att så länge det finns krig och andra oroligheter i världen kommer 

vuxna, familjer, barn och ungdomar fly för att rädda sig själva undan detta och även för att hitta 

en trygg plats där de kan utvecklas och få må bra igen på. Därför är just arbetet med dessa 

viktigt och att hitta möjligheter för att på bästa sätt hjälpa och underlätta för dem att integrera 

sig i samhället. Samt även hjälpa dem att hantera de motgångar och svårigheter de stöter på 

under vägen. För som sagt, ensamkommande ungdomar må klassas som offer och en svag grupp 

i samhället. Men jag ser en stark grupp som precis som alla andra i samhället påvisar att de vill 

och kan förändra sin situation till något bättre.  
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Bilaga 1  

  

  

   

 

 

Intervjufrågor 

1. Hur längesen var det du kom till Sverige? 

2. Hur ser ditt liv ut idag? Kan du berätta lite om dig själv och hur du har det idag? 

3. Var bodde du på för boende/boenden under asylprocessen? Bor du kvar på något 

boende idag? 

4. Hur såg hjälpen och stödet ut från personalen på boendet/boendena? Upplevde du att 

personalen hjälpte dig när du behövde deras hjälp? 

5. Vilken relation och kontakt hade du till de andra ungdomarna som bodde på 

boendet/boendena? Har du någon kontakt med dem idag? 

6. Hur upplevde du relationen till din gode man? Har ni någon kontakt i dag? 

7. Hur upplevde du de möten du var med på med andra myndigheter, så som socialtjänst 

och migrationsverket? Upplevde du att du fick den hjälp du behövde? 

8. Hur upplevde du att andra människor i samhället har bemött dig? Har du upplevt det 

som bra/dåligt eller till och med rasistiskt? (övriga samhällsmedborgare)? 

9. Hur upplever/upplevde du skolan? Bra, dålig? Och kontakten med lärare och andra 

vuxna i skolan som du har/hade kontakt med så som kurator, sjuksköterska, tolk, 

stödpersonal? 

10. Vad gör/gjorde du efter skolan på din lediga tid? Har du tränat/tränar någon sport och i 

så fall vad betydde/betyder den för dig? 

11. Hade du lätt eller svårt att lära dig det nya språket d.v.s svenska? Fick du den hjälp du 

kände att du behövde av de som fanns runt dig så som personal på boende och lärare i 

skolan? 



    

 
 

12. Finns det någon speciell vuxen som du tycker om och som det känns tryggt med.  Som 

du tillexempel känner att du kan prata med allt om och få ungefär samma hjälp och 

stöd från som från dina föräldrar? 

13. Har du kvar kontrakt med någon/ några som betytt något för dig under asylprocessen? 

14. Hur upplevde du att du hanterade motgångar och svårigheter om några uppstod? Var 

det skillnad i om svårigheterna var olika i hur du hanterade dem? 

15. Hur ser du att din framtid ser ut, vad har du för framtidsplaner? 

16. Har du någon kontakt med din familj eller andra släktingar? 

17. Är det något mer som du vill berätta för mig som har varit bra eller inte varit bra under 

din tid i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

Bilaga 2 

 

 

Samtycke till intervjudeltagare 

 

Jag, Jana Rodvik håller på att göra en studie om hur ensamkommande ungdomar upplever att 

de lyckats eller inte att etablera sig i det svenska samhället. Det material som samlas in 

kommer jag sedan att skriva en uppsats om. 

 Jag vill bli intervjuad av Jana Rodvik. 

 Jag vet att intervjun kommer att spelas in på band. 

 Jag vet att det som har spelats in kommer att raderas när uppsatsen är klar. 

 Jag vet att mitt namn inte kommer att framgå i studien. 

 Jag vet att min medverkan i intervjun är frivillig. 

 Jag vet att jag när som helst kan avbryta min medverkan om jag inte längre vill 

medverka i studien.  

 

 

 

Mitt namn ___________________________  

 

Min underskrift ___________________________ 

 

Datum och ort ___________________________ 
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