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Abstract 

Titel: Ur elden in i askan. En kvalitativ studie om det sociala nätverkets betydelse för 

ensamkommande barn 

Keywords: unaccompanied refugee children, social network, risk and resilience, social work. 

Authors: Karin Bodå och Leila Silva 

 

The main purpose of this study is to illuminate and describe the importance of having a social 

network for unaccompanied refugee children in Sweden. Using qualitative interviews this 

study looks at their possibilities to create a social network in Sweden and how their network 

helps them to solve problems. Knowledge of this subject is important for social workers, in 

order to be able to encourage and help unaccompanied refugee children to build a social 

network. The base for our analysis is attachment theory, coping theory, social network theory, 

KASAM theory, risk and resilience theory, system theory are used to give deeper insight into 

experiences of four unaccompanied refugee boys. Important results found that their social 

networks affected their possibilities to handle problems. They felt that being surrounded by 

people who supported them made them feel less lonely. Further results showed that they felt 

limited in creating a social network during their first time in Sweden, mainly because of 

language difficulties, culture differences and the feeling of not being accepted. Finally we 

found out that some had negative experiences of social workers. Social worker’s approach 

affected their wellbeing.  
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1. Inledande avsnitt 
 

Inledning 

Ensamkommande barn kan befinna sig i en dubbelt utsatt situation, de är både flyktingar och 

ensamma utan ett naturligt nätverk. Barn som är riskutsatta befinner sig i en underordnad 

position och det ökar sannolikheten att ledas in på avvikande utvecklingsspår. Det är dock 

sällan mer än hälften som utvecklar allvarliga och varaktiga problem. Forskning har visat att 

barn har olika sätt att bemästra risker på. Stress och motgångar kan bemästras genom att 

utnyttja egna resurser eller resurserna i det sociala nätverket (Klefbeck & Ogden, 2003: 27f). 

Tidigare forskning om människors sociala nätverk tyder på att det är viktigt för alla 

människor att ha ett fungerande socialt nätverk. Detta främjar både hälsa, ger möjligheter till 

att klara belastningar och bidrar med praktisk hjälp (Ibid. s. 81). Nätverket har visat sig haft 

ännu större betydelse för barn i utsatta livssituationer. Resurser i ett socialt nätverk kan hjälpa 

barn som levt under ogynnsamma omständigheter att utvecklas gynnsamt (Levin & Lindén, 

2003:87). Kunskap kring ensamkommande barns nätverk är viktig för att kunna främja 

utvecklingen av ett socialt nätverk och således främja en god utveckling hos ensamkommande 

barn. Det kan därför anses vara relevant för forskning inom socialt arbete att få kunskap om 

ensamkommande barns sociala nätverk. 

Bakgrund 

Sverige har en lång tradition av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Antalet 

ensamkommande asylsökande barn har ökat de senaste åren från ca 2% av alla asylsökande 

till 10%. 2012 kom det 3578 ensamkommande asylsökande barn, varav 65% av 

ansökningarna beviljades 

(http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn 2014-

01-15). Ensamkommande barn är speciellt utsatta för risker. Det kan handla om att bli 

ekonomiskt utnyttjad eller sexuellt exploaterad. De finns även en risk att barnet blir 

känslomässigt negligerad av de personer som står barnet närmast i det nya landet. Rutiner i 

mottagarlandet som är dåligt anpassade för barn och ungdomar utgör även en risk. Barnen flyr 

för att undgå förföljelse, krig och annat våld i samhället och i familjen. Hälften av barnen som 

kommit till Sverige har bott hos släktingar och vänner och den andra hälften har bott på 

migrationsverkets enheter. Majoriteten av barnen som kommer är pojkar mellan 16-18 år 

(Brendler-Lindqvist, 2004: 9). 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ensamkommande-barn
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Socialt arbete 

Ensamkommande är i kontakt med myndigheter och socialt arbete på olika sätt. Det kan vara 

via migrationsverket, socialtjänsten, familjehem, krisgrupper, hem för vård eller boende med 

flera. Kunskap kring ensamkommandes sociala nätverk kan inom socialt arbete användas för 

att främja ett gott socialt nätverk för barnen. Genom insikt om vilka relationer som har varit 

mest betydande för barnen kan de som arbetar inom socialt arbete utveckla sina metoder, 

arbetssätt och olika insatser för att främja barnens sociala nätverk.  

Problemformulering 

Ensamkommande barn ökar i Sverige för varje år. Barnen kommer ofta från svåra 

livssituationer och är särskilt utsatta för risker. Att vara ett ensamkommande flyktingbarn 

innebär en dubbel utsatthet, där man både har fått uppleva trauman och fått lämna sitt 

naturliga nätverk. Det sociala nätverket har enligt tidigare forskning visat sig kunna hjälpa att 

främja för barn som levt under ogynnsamma omständigheter att utvecklas gynnsamt. Kunskap 

kring ensakommandes sociala nätverk är värdefull för socialt arbete. Denna kunskap kan 

främja ett gynnsamt socialt nätverk och leda till en god utveckling hos ensamkommande. 

Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka sociala nätverk ensamkommande flyktingbarn har och 

hur de upplever möjligheten till att skapa ett socialt nätverk. Den syftar även till att få 

kunskap om hur nätverket påverkar deras möjligheter att klara belastningar. 

Frågeställningar 

Hur upplever ensamkommande barn möjligheten till att skapa ett socialt nätverk? 

Vilken funktion upplever de att nätverket har för deras möjligheter att klara belastningar? 

Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att finna kunskap kring ensamkommandes upplevelser av att skapa och 

etablera ett socialt nätverk i Sverige. Hur har relationerna i nätverket utgjort ett stöd för 

ungdomarna efter ankomsten till Sverige? Vi vill finna kunskap kring ensamkommandes 

upplevelser av att bilda ett nätverk efter ankomsten till Sverige. Vår avsikt är att fokusera på 

sociala processer i relation till nätverket som kan ha betydelse för att hantera problem och att 

skapa nya kontakter. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet av studien är 

ungdomarnas bakgrund, till exempel uppväxt- och familjeförhållanden före ankomsten. 
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Respondenterna kan ha upplevt trauman innan ankomsten till Sverige, vilket också kan ha 

påverkat resultatet. Dessa påverkansfaktorer är dock inget som kommer att läggas tyngdpunkt 

på i denna studie. Detta är en uppsats inom ämnet socialt arbete och därför anser vi att det är 

relevant att fokusera på de processer som skett i Sverige.  

Begreppsförklaringar 

Vid definition av begreppet ensamkommande barn använder vi regeringens defintion: 

”Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda 

från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

förälders ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare” (Regeringens 

proposition 2005/06:46). 

Begreppet socialt nätverk används för att beskriva något om både personerna och kontakterna  

mellan dem i nätverket. Med nätverk menar vi de personer som en inidivid har kontakt med, 

det kan vara vänner, grannar, familj och professionella relationer. Socialt nätverk ”Används 

för att beskriva ett kontaktnät och kontakternas funktion och innehåll mellan invånarna” 

(Klefbeck & Ogden, 2003:61) 

 

2. Tidigare forskning 
 

Under detta avsnitt redovisas en sammanfattning av det tidigare forskningsläget om 

ensamkommande flyktingbarn. De studier som redovisas berör det sociala nätverkets 

betydelse för ensamkommande. Forskning om flyktingbarn som flytt med sina familjer har 

även inkluderats. Det kan anses vara relevant för vår studie i de fall studierna handlar om det 

sociala nätverkets betydelse. 

Det sociala nätverkets betydelse för etablering i Sverige 

Marie Hessles studie Ensamkommande men inte ensamma visar på att ensamkommande barns 

sociala nätverk har stor betydelse för etablering och socialisering i Sverige. Studien är baserad 

på kvalitativa intervjuer med flyktingbarn som levt tio år i Sverige. Författaren undersöker hur 

ensamkommande flyktingbarn hanterar livsvillkor och utmaningar efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd. Studien beskriver faktorer som har varit betydande för barnens psykiska 

välbefinnande, lämpliga överlevnadsstrategier och inre resurser, stöd och hjälp från 
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omgivningen, mottagandet av den egna etniska gruppen i asyllandet samt det transnationella 

nätverket. Transnationalism ses som en viktig bidragande faktor till etablering och 

socialisering i Sverige. Transnationalism är ett begrepp som beskriver hur människor 

utvecklar och underhåller relationer och aktiviteter i flera nationella miljöer. Majoriteten av 

barnen i studien är etablerade i Sverige och har ett transnationellt nätverk. Många av dem 

lever i nära relationer med sin släkt och sina föräldrar, trots att de befinner sig i andra länder. 

Många har även sökt upp släktingar i Sverige. De barn som inte haft släkt eller familj att 

knyta an till har själva försökt att etablera ett transnationellt nätverk. Samtidigt som barnen 

haft ett transnationellt nätverk har barnen haft en säker förankring i sina relationer i det 

svenska samhället (Hessle, 2009: 142fff). Då denna studie beskriver faktorer kring 

ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk ser vi den som betydande för vår studie. 

Majoriteten av barnen i studien hade haft en trygg relation till föräldrarna i hemlandet. Det 

hade sedan betydelse för hur de utvecklade nätverket i Sverige.  

Att skapa ett socialt nätverk i ankomstlandet 

Den engelska studien Cold comfort, av Kate Stanley (2001), har undersökt ensamkommande 

flyktingbarn i England. Många av barnen i studien hade kommit med någon anhörig som inte 

räknades som en vårdnadshavare t.ex. ett syskon. Trots detta var barnen inte tillförsäkrade det 

stöd de var i behov av. Majoriteten av barnen beskrev att de fått det mest betydande stödet 

från andra jämnåriga flyktingar. Många av barnen upplevde social exkludering på grund av 

fattigdom, diskriminering samt avsaknad av sysselsättning och utbildning. Rasism var ett 

problem som förekom mellan de engelska medborgarna och flyktingbarnen, men även inom 

flyktinggruppen (Stanley, 2001: 87). Fritidsaktiviteterna beskrevs som viktiga för att finna 

gemenskap med jämnåriga kamrater (Ibid. s. 94 f). 

Formella kontakters betydelse för ensamkommande 

I Kohlis (2006) studie “The comfort of strangers: social work practice with unaccompanied 

asylum-seeking children and young people in the UK” utfördes intervjuer med 29 

socialarbetare i Storbritannien, vilka arbetade med ensamkommande flyktingbarn. 

Socialarbetarna fann relationen till barnen som både hjälpande och hindrande. Socialarbetarna 

upplevde att barnen kunde vända sig till dem. Detta framförallt när det hade uppstått en 

tillitsfull relation mellan socialarbetarna och barnen. Socialarbetarna fick agera företrädare 

och mentorer. Socialarbetarna lyssnade till barnens berättelser om sorg och oro och uppfyllde 

barnens emotionella behov. De lät barnen hitta en förnimmelse av ”hemma”. Därav kunde en 
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känsla om att bli omhändertagen uppstå. Socialarbetarna letade efter och fann motståndskraft 

hos barnen. Skiljelinjen mellan vänskap och professionell hjälp upplevde de som arbetade 

med ensamkommande som mindre tydlig än inom andra områden av socialt arbete. Barnen 

pratade med socialarbetarna som de hade kunnat göra i en relation till sina föräldrar 

(Brunnberg m fl., 2011: 60). 

Skolans betydelse 

Wigg (2008) skriver om betydelsen av skola och nätverk i sin doktorsavhandling ”Bryta upp 

och börja om: Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet”. Barnens nätverk beskrevs 

som betydande för barnens livssituation. Professionella, till exemepel lärare, spelade ofta en 

viktig roll. Skolan sågs som en bro för att komma in i samhället. I skolan lärde man sig det 

nya språket och etablerade sociala kontakter med andra barn och lärare. Detta var de 

viktigaste faktorerna för att kunna starta ett liv i Sverige efter en asylprocess. De personliga 

nätverken kunde främja ensamkommandes möjligheter att realisera mål och ambitioner 

genom att forma en trygg och stabil grund. Skolan utgjorde en viktig del i barnens 

livssituation. Den bidrog till att barnen fick känna sig normala och skapa en relation till andra, 

till exempel klasskamrater (Wimelius m fl., 2012: 25-28). 

Att hantera problem 

Anders Fjällheds (2009) studie ”Flyktingskapets situation och möjlighet” är en studie baserad 

på både kvantitativa och kvalitativa data. Studien handlar om colombianska flyktingbarn, i 

Venezuela och i Sverige. En central frågeställning var hur flyktingbarnen hanterade de 

utmaningar och problem som uppstod i flyktingsituationen. Fjällhed skriver om begreppet 

möjlighetsfinnande, som anses vara av betydelse i flyktingskapet. Detta innebar att barnen 

fann möjligheter i den situation de befann sig i. Barnen fann praktiska sätt att lösa utmaningar 

vilket resulterade i en ”personlig växt”. Studien kom fram till några faktorer som kunde stötta 

eller försvåra barnens situation och möjlighetsfinnande. Dessa var fred, kultur, språk och 

sociala nätverk som vänskaps- och familjerelationer (Fjällhed, 2009: 13f). Att fly till ett land 

med en helt annan kultur kunde innebära stora hinder för en flykting, exempelvis skapade 

språket och kulturskillnader hinder. Trots detta verkade ett land som Sverige stå för positiva 

möjligheter och drömmar hos yngre flyktingar. Drömmarna gjorde att människorna vågade ta 

sig an stora utmaningar. Även om det kunde vara utmanande och svårt, hade många känslan 

av att det var värt det. Utmaningarna blev stora i en främmande flyktingkontext. De tidigare 

erfarenheterna i kombination med utmaningarna i nya landet och svårigheterna med språket 
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och kulturen gjorde att utmaningarna blev stora. Trygghet och fred var grundläggande behov. 

Att ha ett rättsligt skydd var centralt för att bygga upp en stabil och fungerande livssituation 

(Ibid. s. 126f).  

I väntan på uppehållstillstånd  

Ulla Björnbergs (2013) studie "I väntan på uppehållstillstånd" handlar om flyktingfamiljer i 

väntan på uppehållstillstånd. Fokus ligger på hur både barn och föräldrar hanterar sin sociala 

tillvaro. En strategi för att klara av vardagen i ankomstlandet kunde vara att kontakta anhöriga 

eller andra individer som hade liknande erfarenheter, i syfte att bemästra de svårigheter och 

problem som uppkommit. Samtidigt kunde kontakten till släkt, vänner och familj i hemlandet 

bidra till motståndskraft. Barnen och föräldrarna i studien hade få sociala kontakter och 

beskrivs som marginaliserade i närsamhället trots att de befunnit sig i Sverige under flera 

månader. Tillit och socialt erkännande i de sociala relationerna framhålls som viktiga för 

ensamkommandes välbefinnande. Skolan hade en betydande roll både gällande att förmedla 

socialt erkännande samt att hjälpa barn och föräldrar att förstärka sin motståndskraft. En 

strukturerad social tillvaro framhålls som en källa till motståndskraft för flyktingbarn 

(Björnberg, 2013: 139-163). 

Fritidsintressen 

De Wal Pastoors (2013) studie ”Delaktighet och utanförskap” är en norsk studie om barndom 

i migration. Studien baseras på berättelser från barnen själva. Den jämför etniskt norska och 

barn som växte upp i någon etnisk minoritet. Studien belyser att minoritetsfamiljer hindrades 

från att delta i fritidsaktiviter (De Wal Pastoor, 2013: 305ff). De minoritetsspråkiga hade en 

tendens att inte interagera särskilt mycket med majoritetsspråkiga klasskamraterna. Detta 

ledde till att de fick sämre möjligheter att utveckla kommunikativa och sociala färdigheter 

(Ibid. s. 328). Studien kom fram till att fritidsaktiviteter var ett sätt för barn med olika etniska 

bakgrunder att interagera och finna gemensamma intressen (Ibid. s. 321). 
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3. Teori 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin utgår från relationer mellan barn och föräldrar. Anknytning är ett begrepp 

inom utvecklingspsykologin. Teorin syftar till att förklara uppkomsten av ett psykologiskt 

band mellan barnet och dess närmsta vårdare. Barnets mentala representationer av sig självt 

och samspelet med viktiga närstående blir en viktig beståndsdel för 

personlighetsutvecklingen. Barnets anknytningserfarenheter påverkar utvecklingen av den 

sociala kompetensen när individen blir äldre (Broberg m fl., 2006:13-16). När ett barn till 

exempel befinner sig i otrygga situationer letar han/ hon efter någon att knyta sig an till, till 

exempel en förälder eller en annan trygg person. Återhämtningsförmågan efter svårigheter 

påverkas av upplevt psykologiskt stöd, individens intelligens och reflekterande förmåga samt 

att individen kan flyttas från de riskfyllda miljöerna (Payne, 2008: 128-131). 

Anknytningssystemet är aktivt under hela livscykeln. Med tiden blir det möjligt att utstå 

längre separationer från anknytningspersonerna. Om anknytningsrelationerna har utvecklats 

under gynnsamma omständigheter får individen en internaliserad trygghet. En internaliserad 

trygghet är en trygghet som kan aktiveras av till exempel ett telefonsamtal med 

anknytningspersonerna. Vid mer dramatiska omständigheter krävs fysisk närhet för att en 

känsla av trygghet ska uppstå (Broberg m fl., 2006: 136f). 

 

Anknytnigsteorin har starkt stöd i forskning avseende barn. Dock kritiseras teorin för att inte 

ha lika mycket belägg i samband med socialt arbete med vuxna. Kritik riktas även mot att 

teorin enbart ger en lös hållen beskrivning av ett antal ideér för praktiken, även om teorin 

utgör en god grund för förklaring av barndomsproblem (Payne, 2008: 133). 

 

Utvecklingsekologisk systemteori 

Enligt det utvecklingsekologiska synsättet sker mänsklig utveckling i samspel med 

omgivningen. Utvecklingen sker genom en ömsesidig påverkan och tonvikten läggs på 

interaktion. Individens subjektiva upplevelse av sin omgivning har betydelse och individen är 

medskapare av sin omgivning (Levin & Lindén, 2006: 85 f). Det finns olika analysnivåer för 

att beskriva detta samspel. Mikronivån är barnens omedelbara närmiljö. De kan vara familj, 

skola och kamratgrupp. Mellan närmiljöerna pågår ett samspel och bildar ett system som 

kallas för mesonivå. Exonivån har barnet själv inte direkt kontakt med, men den har ändå 
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påverkan på barnet. Det kan till exempel vara föräldrars arbetsmiljö och socialtjänstens 

organisation. Förhållanden på de olika nivåerna samspelar med makronivån, det kan 

exempelvis vara lagstiftning, samhällsekonomi och politik. Det finns även en global nivå. 

Flyktingbarnens nivåer har innan flykten varit desamma som för andra barn i närmiljön. 

Genom flykten har det skett ett sammanbrott mellan mikro- och mesonivå och en global nivå 

har förts in i barnets vardagsliv. Detta har skett genom flykten till det nya landet och 

prövandet av barnets rättighet att stanna i det nya landet (Brunnberg m fl., 2011:23). Vi 

kommer i vår uppsats att fokusera på  mikro- och mesonivåer i ungdomarnas nätverk.  

 

Payne (2008) skriver om en livsmodell för det sociala arbetets praktik. Denna modell härleds 

utifrån ekologisk systemteori. Enligt livsmodellen rör sig människor i sitt eget unika 

livsförlopp. Alla stöter på stressorer i livet, vilket är övergångar, skeenden och problem som 

stör passformen mellan individ och omgivning. Detta leder till oväntade störningar i 

individens förmåga att anpassa sig till miljön. Individen försöker att hantera situationen 

genom att förändra sig själv, omgivningen och samspelet dem emellan (Payne, 2008: 223). 

 

Utvecklingsekologisk systemteori lägger tyngd på förändring av omgivningen och inte på 

psykologiska faktorer. Den har ett holistiskt synsätt att kan täcka in för mycket och inte 

fokusera på faktorer som är relevanta. Detta kan resultera i att socialarbetare koncentrerar sig 

på storskaliga frågor och negligerar de småsakliga och personliga faktorerna (Payne, 2008: 

232f).  

 

Social nätverksteori 

Ett socialt nätverk är ett kontaktmönster som kan förklara beteenden, föreställningar och 

attityder hos personerna i kontaktmönstret (Klefbeck & Ogden, 2003:62). ”En stor del av 

socialiseringen sker i sociala nätverk. I denna socialiseringsprocess övertar människorna de 

värderingar, normer och regler som gäller för samvaron i de grupper de tillhör.” (Klefbeck 

& Ogden, 2003:62). Att skilja på informellt och formellt nätverk kan vara betydelsefullt. Det 

primära nätverket är ett informellt nätverk som består av familj, släkt, vänner och bekanta. 

Barn vänder sig till dem för att söka stöd vid motgångar och svåra situation.  

Det sekundära nätverket utgörs av mindre nära relationer till exempel avlägsna släktingar, 

grannar och formella kontakter. Kontakten med professionella sker sällan naturligt utan via 

formaliserade kanaler som t.ex. anmälningar och besökstider. Man kan tala om ett formellt 
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nätverk som mer eller mindre ingår i individers personliga nätverk.. Det formella nätverket 

berör framförallt individer i utsatta livssituationer. Dessa grupper har ofta har många formella 

kontakter (Ibid.). Sociala närverk har stor betydelse för hälsan. Behoven av att känna trygghet, 

kärlek, bekräftelse och identitet bör bli tillgodosedda. I ett svagt eller dåligt socialt nätverk 

finns högre sårbarhet och lägre motståndskraft. Nätverket ger individen möjlighet att klara 

belastningar. Nätverket kan ge information, praktisk hjälp och känslomässigt stöd. Nätverket 

kan även påverka individers livsstil och vanor (Ibid. s. 81). 

Skolan utgör en betydande del av ett barns nätverk. I denna miljö interagerar de med 

människor varje dag. Skolan utgör en möjlighet till social kontakt och socialt stöd. Tröskeln 

för att ta kontakt med människor i skolan är låg. Socialt stöd från skolkamrater minskar 

stressen i skolan (Ibid. s. 68-71). Nätverket är till hjälp om det ger känslomässigt stöd, 

information och praktiskt hjälp. Nätverket ger en människa stöd att minska belastningar, och 

hantera följder av påfrestningar (Ibid. s. 81). Det är viktigt med ett stabilt nätverk för att 

upprätthålla en god hälsa. Ett icke funktionellt nätverk och ett tunt socialt nätverk är kopplat 

till många olika sjukdomar (Ibid.).  

KASAM 

KASAM är en förkortning för ”känsla av sammanhang”. Teorin om KASAM beskriver hur 

människor kan handskas med vardagens svårigheter. Att bygga upp en känsla av sammanhang 

är det centrala i teorin. Detta görs genom tre faktorer: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa tre komponenter bildar tillsammans en inställning att händelser under 

livet ingår i ett sammanhang genom att vara strukturerade, förutsägbara och begripliga.  

Begriplighet handlar om en förståelse att det som händer är välstrukturerat snarare än 

slumpmässigt. Att befinna sig i en asylprocess och inte få tillgång till information kan skapa 

en känsla av att beslutsprocessen är slumpmässig. Det går då inte att tolka framtiden utifrån 

rationella överväganden. Om den asylsökande däremot har insikt i asylprocessen och upplever 

den som välstrukturerad, ökas möjligheten till begriplighet. Detta hjälper den asylsökande att 

tolka framtiden som förutsägbar. Hanterbarhet avser känslan av att ha resurser till sitt 

förfogande för att hantera de krav som individen ställs inför. Det kan handla om resurser hos 

individen själv eller hos någon i omgivningen som individen har tillit till. Flyktingar har ofta 

ett begränsat nätverk men personerna i nätverk bli viktiga resurser. Flyktingar känner sig ofta 

maktlösa i mötet med det svenska samhället. Ovisshet om hur framtiden ska bli skapar stress. 

Personer med stark KASAM upplever en känsla av att kunna hantera situationer som uppstår, 
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medan personer med svag KASAM upplever sig själva som offer för situationen och saknar 

resurser. Meningsfullhet handlar om att individer som upplevt trauma försöker finna mening i 

det som inträffat och söker förklaringar till det som skett. Detta ger livet en känslomässig 

innebörd och kan medföra en känsla av delaktighet. En stark känsla av meningsfullhet ilska, 

rädsla, och oro kan ge motivation till handling. En svag känsla av meningsfullhet kan skapa 

skam, förtvivlad ångest och övergivenhet. Svåra upplevelser kan leda till att individen inte 

finner något i livet som är värt att satsa engagemang på (Elmeroth & Häge, 2009:108-111).  

Dessa tre komponenter är bundna till varandra och krävs för att utveckla en stark KASAM. 

En stark KASAM kan leda till egenmakt hos individer. När det sociala nätverket utvidgas 

ökar känslan av att kunna styra över den egna tillvaron och framtiden (Ibid. s. 111ff). 

KASAM teorin belyser att det är viktigt att få känna sig omtyckt och värdesatt av andra. Att 

vara engagerad i sociala sammanhang kan skapa ett bättre humör och ge en bättre hälsa. Att få 

ett emotionellt stöd från människor i sin omgivning underlättar personens förmåga att hantera 

kriser och svårigheter. Det är en viktig faktor för att känna sammanhang i sin tillvaro vid 

krisperioder. Detta stöd bidrar till att hantera kriser, svårigheter och minska stress (Ibid. s. 

113). 

Coping 

Coping är ett begrepp inom psykologin som handlar hur individer hanterar och förhindrar 

stress. Copingprocessen beskriver hur individen handskas med viktiga krav, till exempel 

stressande problem och känslomässiga reaktioner, genom att använda sig av tillgängliga 

resurser. Resurserna kan vara materiella, fysiska, psykologiska, och sociala (Ahmadi, 2008: 

81 f). Det sociala nätverket fungerar som stöd för människor att undvika och minska 

belastningar (Klefbeck & Ogden, 2003: 81). 

Det finns olika strategier för coping. Den problemfokuserade strategin syftar till att förändra 

stressfaktor genom att lösa det bakomliggande problemet. Den känslofokuserade strategin 

fokuserar på kontroll av de känslor som skapar stressen. Primärkontroll kan användas vid 

objektiva förhållanden som är möjliga att påverka. Barnet anpassar situationen efter egna 

önskningar, till exempel arbetar hårdare i skolan för att höja sina betyg. Sekundärkontroll 

handlar om att barnet anstränger sig för att bringa sig själv överensstämmelser med 

förhållanden eller händelser. Det kan handla om situationer som barnet inte kan påverka, till 

exempel att en släkting avlidit. Barnet anpassar sig psykiskt till omständigheterna (Lagerberg 

& Sundelin, 2008: 224). 
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Andra strategier bygger på begreppen närmande och undvikande. Närmande handlar om 

aktiva beteenden, till exempel att införskaffa information eller göra planer kring stressfyllda 

förhållanden. Det kan vara beteende, kognitiva och känslomässiga strategier som individen tar 

till med. Undvikande strategier handlar om att förhålla sig passiv, till exempelvis känslor eller 

information (Ibid. s.  224). 

Risk och skyddsfaktorer 

Det hör till socialarbetarens uppgift att fatta livsviktiga beslut för andras räkning. För att 

underlätta bedöming och beslutsfattande bör en riskvärdering göras. Modellen om risk- och 

skyddsfaktorer kan användas i socialt arbete för att göra en riskvärdering för klienter 

(Lagerberg & Sundelin, 2008:89). I arbete med barn berörs barns sårbarhet och 

motståndskraft i ett samspel med risk- och skyddsfaktorer. Risk- och skyddsfaktorer kan 

förklara vad som gör att vissa barn kan utvecklas gynnsamt trots ogynnsamma omständigheter 

i sin uppväxtmiljö. Det är inte enskilda risk- och skyddsfaktorer som avgör hur det går för ett 

barn utan det är balansen mellan de samlade risk- och skyddsfaktorerna som skapar 

motståndskraft.  

 

Tre betydelsefulla faktorer som stärker motståndskraften är individens förmåga, det nära 

nätverket och det externa stödsystemet. I det nära nätverket är det skyddande att ha 

åtminstone en person att anförtro sig åt samt att ha en fristad att söka sig till vid behov och där 

man kan utrycka känslor. Det externa stödsystemet har visat sig ha stor betydelse som 

skyddande faktor, t.ex. socialsekreterare eller lärare. Det är alltid betydelsefullt att förstärka 

de skyddande faktorerna i nätverket. Det är den ackumulerade mängden och kvaliteten i 

skyddsfaktorerna som avgör motståndskraften. De skyddande faktorerna verkar även på lång 

sikt (Levin & Lindén, 2006: 87 f). Motståndskraft handlar om individens förmåga att 

handskas med problem. Motståndskraft är beroende av sociala resurser i familjen och den 

sociala omgivningen. Motståndskraft sker i en process med omgivningen. En stödjande 

omgivning bidrar till en förmåga att bättre bemästra och hantera motgångar och stress.  

 

En definition av motståndskraft förklarar hur individen hittar och utnyttjar resurser som 

främjar välbefinnande, men också förmågan att mobilisera och ta dessa resurser i bruk. En 

livssituation med risker och utsatthet kan ändras i en positiv riktning och vända livsbanan till 

ett nytt spår. En vändpunkt för ett barn som varit utsatt för risker kan vara att börja skolan, 

som bidrar till att barnet får en mer social och strukturerad vardag. En aspekt av 
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motståndskraft är att erkänna sina känslor för sig själv och den nära omgivningen (Björnberg, 

2013: 142 f). 

 

”Genom sociala relationer som innebär tillit och socialt erkännande, förmedlas en känsla av 

att tillvaron är begriplig och hanterbar, att man kan förstå sin omgivning och också kan 

påverka sin situation” (Björnberg, 2013: 143). 

 

Tonåringar som har dåliga erfarenheter kan få det svårt med att skapa en mognare identitet 

och hämta styrka och hopp inför framtiden. Familjen är den viktigaste skyddande faktorn, på 

andra plats kommer andra empatiska och lyssnande vuxna i nätverket (Alin Åkerman, 2008: 

141). Kamrater och nätverk är av stor betydelse för ungdomar och utgör en viktig 

skyddsfaktor. Även för barn som har en stark familj är kamratrelationer betydande för att 

upprätthålla ett bra självförtroende. Det är därför viktigt, för barn och ungdomar, att bygga 

upp nätverk av kamrater och andra vuxna, utöver familjen. Det är viktigt att dessa kontakter är 

stabila och finns till hands. Ett stabilt nätverk kan leda utvecklingen i en positiv riktning. För 

barn som inte har sin familj till hands är kontakter med andra vuxna extra viktiga (Ibid.).Olika 

institutioner som skola, frivilliga organsationer, föreningar och religiösa samfund har en 

viktig roll att ge social förankring. En välstrukturerad social tillvaro kan vara en källa till 

motståndskraft. Dess betydelse framstår som särskild viktiga i relation till bilden av att 

ensamkommande barn är marginaliserade i samhället, trots att de bott här under en längre tid i 

samhället (Björnberg, 2013:162 f).  

En välfungerande skola utgör en viktig skyddsfaktor för barn, särskilt för barn i utsatta 

livssituationer. För att skapa en bra miljö och lyfta fram barn i utsatta situationer framhålls 

vikten av engagemang och förmågan att entusiasmera. Bygga relationer är betydande 

(Strander, 2008:50). Att använda modellen om risk och skyddsfaktorer i socialt arbete handlar 

om att ställa prognoser om vad som kan påverka barns utveckling gynnsamt och ogynnsamt. 

En kritik mot denna modell är att prognoser är förenade med svårigheter. Prognos bygger på 

sannolikhetsresonemang och det är inte alltid möjligt att generalisera i enskilda fall 

(Lagerberg & Sundelin, 2008: 39ff).   
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4.Metod 
 

Förförståelse 

Under socionomutbildningen har vi fått förförståelsen att nätverket spelar en betydande roll 

för barn och ungdomars utveckling och välmående. Utifrån media har vi fått uppfattningen 

om att det kommer många ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Detta är även ett 

aktuellt och omdiskuterat ämne i den politiska debatten. Vår förförståelse gällande 

ensamkommande barn är att de är i en dubbelt utsatt situation. Det handlar om utsatthet som 

traumatiska upplevelser samt att splittras från sitt sociala nätverk. Vi tror därför att det kan 

vara svårt för dessa barn att etablera ett nytt och tryggt socialt nätverk i ankomstlandet. Vår 

förförståelse var att ett socialt nätverk kan påverka hur de bemästrar svårigheter och integreras 

i det nya landet. De insatser som finns kanske inte är tillräckliga för skapa möjligheter till ett 

tryggt socialt nätverk för dessa barn.  

Forskningsdesign 

Vi bedömde att den mest lämpade metoden föra att besvara uppsatsens frågeställningar var att 

tillämpa kvalitativ forskningsdesign. Enligt Larsson syftar kvalitativa studier till att nå 

kunskap om individens subjektiva upplevelse och en djupare kunskap av verkligheten. Detta 

ska uppnås utifrån personens egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Metoden ger även 

en helhetsbild av det studerade fenomenet, det begränsas inte till enstaka variabler (Larsson, 

2005: 96). Utifrån denna beskrivning bedömdes den kvalitativa metoden vara den mest 

relevanta metoden för att uppfylla uppsatsens syfte: att finna kunskap kring 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser av sina livsvärldar. 

 

 

 

Tillvägagångssätt 

Urval av litteratur 

Vi började med att söka i Google för att få en översikt av kunskapsområdet. Sedan sökte vi i 

Libris. Utifrån dessa sökmotorer hittade vi kunskapsöversikter, böcker, avhandlingar och 

examenarbeten. Kunskapsöversikterna har varit till stor hjälp för att få en överskådlig bild av 

kunskapsfältet samt att hitta andra relevanta referenser. Utifrån andra C-uppsatser har vi fått 
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tips om referenser. Vi gick vidare genom att söka i andra databaser. Dessa var ProQuest, Web 

of science och Socialvetenskap. Sökord vi använde var ensamkommande barn, 

ensamkommande flyktingbarn, flyktingbarn, unaccompanied minors, refugee children, 

asylumseeking children, unaccompanied children. Vi identifierade några framstående 

författare som många hade refererat till och det var Marie Hessle och Monica Brendler-

Lindqvist. När vi valde ut studier gick vi efter ett antal kriterier. Vi ville ha relativt nya studier 

och valde därför de som var publicerade från år 2000 och framåt. Forskningen skulle även 

vara relevant för studiens ämne. Med utgångspunkt i våra teorier valdes studier som 

behandlade sociala nätverk och relationer.  

 

Val av metod 

Den strategi som valdes för att samla in data var halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är denna form av intervju ett mellanting mellan ett 

vardagssamtal och ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkamann, 2009: 43). Som hjälpmedel 

användes en intervjuguide som utformades efter Larssons (2005) beskrivning av 

intervjuguider. Han menar att intervjuguiden fokuserar på några valda teman med öppna 

underfrågor som kan anpassas efter hur intervjun utvecklas (Larsson, 2005: 104). Denna typ 

av intervju möjliggör att få detaljerade och uttömmande svar (Larsson & Goldberg, 2008: 

155). Intervjuformen valdes för att kunna fånga upp respondenternas citat och utlåtandena av 

sin upplevda verklighet. Samtidigt kan forskaren styra intervjun i rätt riktning så att den håller 

sig inom ramen för syftet och frågeställningarna. Tanken med detta var att försöka fånga upp 

innehållsrik empiri för att öka chansen för en god validitet. 

 

Inför genomförandet av intervjuerna formulerades en intervjuguide med fem teman: personer 

i nätverket, stöd och möjligheter, upplevelser av nätverket, fritid samt relationen till 

socialarbetare (se bilaga 2). Under varje tema utvecklades frågor som var relevanta för att 

besvara studiens frågeställningar. I efterhand kunde frågorna anpassas beroende på 

utvecklingen av intervjuerna. Under intervjuerna ställdes även nya frågor och 

uppföljningsfrågor. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom det gav möjlighet att strukturera 

intervjuerna och samtidigt ge utrymme för flexibilitet för både intervjuare och deltagare. 
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Urval av informanter 

Den urvalsstrategi som tillämpades var snöbollsurval. Detta innebär att intervjupersoner 

erhålls via en person som känner en person som känner en annan person och så vidare 

(Larsson, 2005:103). Vi började med att kontakta en gruppledare på socialtjänsten samt 

Afghanska föreningen. Socialtjänsten rekommenderade oss att kontakta boenden där 

ensamkommande bodde samt uppgav kontaktuppgifter till olika boenden. Vi sände ut e-post 

till kontaktpersonerna på gruppboendena med information om vår studie. På så vis fick vi 

kontakt med tre av intervjupersonerna. Den fjärde intervjupersonen kontaktade oss efter att ha 

fått vår e-post vidarebefordrad från en person på Afghanska föreningen.  

 

Urvalskriterier 

Av etiska skäl valde vi att inte intervjua barn. Vi ville dock ha intervjupersoner som varit 

ensamkommande barn nyligen och valde därför personer som fortfarande räknas som 

ungdomar. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle kommit till Sverige som 

ensamkommande barn och vid intervjutillfället vara mellan 18-20 år. De skulle även kunna 

tala svenska. Tanken var att vi skulle begränsa oss till en etnisk grupp för att 

kulturtillhörigheten inte skulle påverka studiens resultat. Därför valde vi Afghanska 

ungdomar. En av intervjupersonerna visade sig dock vara från Iran, vilket framkom mitt under 

intervjun. Då intervjun redan var i full gång valde vi att inkludera den personen. 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten var en kombination av det hermeneutiska 

perspektivet och det fenomenologiska perspektivet. ”I ett hermeneutiskt perspektiv är 

tolkning av meningen det centrala temat, med specifikt fokus på de slags meningar som 

eftersöks och de frågor som ställs till en text.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 66). Samtal och 

text är centrala utgångspunkter. Tyngdpunkt läggs på tolkarens förkunskaper om en texts 

innehåll. Det är viktigt att nå en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text (Ibid.). 

Forskaren ska sätta sig in i individens situation och se det ur deltagarens perspektiv, att ha 

tilltro till det som deltagaren säger (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008: 446). Fenomenologi 

syftar till att förstå sociala fenomen utifrån aktörens perspektiv för att kunna beskriva deras 

livsvärld som den upplevs av dem. Strävan är att få så öppna beskrivningar som möjligt. 

Forskaren bör ha en öppenhet för intervjupersonernas erfarenheter, prioriteringar och exakta 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009: 42). 
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Abduktiv strategi tillämpades vid undersökningen. Detta är en kombination av induktiv och 

deduktiv strategi (Larsson, 2005: 96). Med inspiration från tidigare forskning och teorier har 

vi utformat syfte och frågeställningar. Detta har även fungerat som tolkningsmall vid vår 

analys av materialet. Samtidigt har vi försökt finna ny empiri i intervjumaterialet. Vid 

intervjusituationerna har vi inte utgått ifrån teorier utan har utgått ifrån deltagarnas 

upplevelser när vi dragit slutsatser om det som sagts. 

 

Analys 

Vid analys av intervjutexterna användes den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att 

forskaren börjar med att klarlägga sin förförståelse. Utifrån förförståelsen av helheten tolkas 

textens delar. När delarna har tolkats kan forskaren finna en mening av helheten (Lilja, 

2005:275). Vi började med att läsa igenom alla intervjuer var för sig och delade sedan upp 

dem i olika delar. Delarna analyserades var för sig. Vi tittade på skillnader och olikheter i 

deltagarnas utsagor. När delanalyserna var färdiga försökte vi finna en helhetsbild genom att 

tolka delarna av intervjumaterialet och således finna en mening ur helheten.  

 

Process 

Totalt genomfördes fyra intervjuer, en med varje intervjuperson. Intervjuerna spelades in via 

diktafon, med intervjupersonernas samtycke. En av intervjupersonerna kände sig obekväm 

med att spelas in och bad oss att stänga av inspelningen under sista delen av intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 40 minuter upp till ca 2 timmar. Före intervjuerna bestämde vi 

vem av oss som skulle ha en framträdande roll under intervjun, den personen fick utföra 

intervjun. Den andre förde anteckningar och granskade intervjun. När den förste intervjuaren 

var klar fick den andre, som haft en mer passiv roll, täcka in med efterfrågor. Detta 

resulterade i att intervjuerna gav upphov till fördjupat samtal. Intervjuerna transkriberades 

inom några dagar efter intervjutillfället.  

 

Etiska övervägande 

Vi har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2014-01-22). Vi informerade 

deltagarna om syftet med studien och betydelsen av deras medverkan. De informerades om 

fördelar och nackdelar som kunde uppkomma i samband med deltagandet. Fördelar kan vara 
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att man genererar ny kunskap och nackdelarna kan vara att intervjun väcker jobbiga känslor 

och minnen (Larsson & Goldberg, 2008: 180f). Vi informerade om att det var frivilligt att  

medverka i studien och att de fick avbryta deltagandet när de önskade. Deltagarna var 

anonyma och uppgifterna har behandlats med konfidentialitet. Deltagarna var unga vuxna, i 

en särskilt utsatt situation. Vi utvecklade våra frågor med detta i åtanke. Det huvudsakliga 

syftet med studien var inte att undersöka trauman utan deltagarnas sociala nätverk. Etiska 

överväganden är av stor betydelse vid forskning. Detta har beaktats under hela processen, vi 

har varit noggranna med att behandla deltagarna med empati och respekt. 

 

5.Uppsatsens trovärdighet 

Validitet  

Validitet handlar om att mäta det som avses att mäta. Ett sätt att stärka validiteten är att 

erhålla informationsrika data, det vill säga informanternas beskrivningar och utsagor i detalj 

(Patton, 2002: 245). Validering är inte bara en granskning som sker efter studiens avslut utan 

en kvalitetskontroll som sker under hela studiens gång (Kvale & Brinkmann, 2009: 268). För 

att uppnå en hög validitet på vår studie har vi under hela processen haft validitetsfrågor i 

åtanke. Vi förberedde oss med att läsa tidigare forskning. De teman som valdes baserades på 

tidigare forskning. Intervjufrågorna utformades för att få informationsrika beskrivningar. Vi 

har även jämfört vår studie med tidigare forskning. Teorier med rötter från olika discipliner 

användes vid analys av materialet.  

Resultatet av en kvalitativ studie kan bli osäkert då verkligheten skapas i interaktion mellan 

forskaren och den intervjuade. Forskarens förhållningssätt och förförståelse kan påverka 

intervjupersonens utsagor och resultaten (Larsson, 2005: 110). För att minska påverkan av 

våra egna förhållningssätt har vi arbetat med att hålla oss neutrala under intervjuerna.  

 

De intervjuer som utfördes var av varierande kvalitet. Två av intervjuerna gav oss detaljerade 

och uttömmande svar, med detaljerade beskrivningar av känslor och åsikter. Detta skapade 

möjligheter till en hög validitet. De andra två intervjuerna gav inte lika rik information. Detta 

kan ha påverkat validiteten. Det kan ha funnits olika skäl till att intervjuerna inte blev lika 

informationsrika och uttömmande. Vi upplevde att det fanns språksvårigheter. En av 

deltagarna bad oss att stänga av bandspelaren. Det tolkade vi som att deltagaren kände sig 

begränsad av att spelas in. Att intervjupersonerna kommit från odemokratiska samhällen kan 
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ha begränsat dem från att fritt uttrycka sina åsikter och känslor. Att deltagarna var pojkar kan 

också ha påverkat detta, då pojkar normativt kan ha svårigheter med att uttrycka känslor. Det 

finns även en risk att intervjupersonerna har gett oss önskade svar. Ytterligare ett 

validitetsproblem är att deltagarnas utsagor är efterhandskonstruktioner, de var vid 

intervjutillfället inte ensamkommande barn utan unga vuxna som varit ensamkommande barn. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, att mätningen är stabil och inte är utsatt för 

slumpmässiga fel. Om någon annan skulle utföra samma studie ska resultaten vara liknande 

för att reliabiliteten ska vara hög (Trost, 2010: 131f). Resultatet av en kvalitativ studie 

påverkas av interaktion mellan undersökare och deltagare. Forskarens förhållningssätt och 

förförståelse kan påverka resultatet men även intervjupersonens utsagor (Ibid.s. 110). Vid 

utformningen av intervjuguiden utvecklades frågor som liknade varandra för att ge 

uttömmande svar om samma företeelse. Genom denna metod kan konsistensen i svaren 

prövas. För att undvika misstolkning av frågorna bland deltagarna har frågorna varit tydligt 

formulerade (Larsson, 2005: 116ff). Vi har tolkat och diskuterat det insamlade datamaterialet 

tillsammans. Något som kan ha bidragit till låg reliabilitet vi upplevde att en av deltagarna var 

misstänksam mot undersökningen och därför återhållsam i sina svar. 

 

Generaliserbarhet 

Kan man generalisera resultaten av en intervjustudie? Det råder olika uppfattningar om denna 

fråga. En del menar att varje situation är unik och att varje händelse har sin egen struktur och 

logik. Det finns olika former av generalisering (Kvale & Brinkman, 2009:280). Det är inte 

mjöligt att göra en statistisk generalisering av denna studie. Vid kvalitativa studier kan det 

vara svårt att generalisera eftersom att studierna baseras på deltagarnas verklighet (Larsson, 

2005: 115ff). Det är dock möjligt att göra en analytisk generalisering. Detta är en form av 

generalisering som bygger på en teori om påståendelogik. Det innebär att resultat av en studie 

kan ge vägledning av vad som kan hända i en annan situation (Kvale & Brinkman, 2009: 

281f).  Något som stärker generaliserbarheten är att vi jämfört vår studies resultat med andra 

studier och funnit liknande resultat. Det sker en ackumulation av kunskapen. Att våra 

intervjupersoner hade liknande bakgrunder kan ha begränsat möjligheterna till att generalisera 

denna studie. 
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6. Resultat och Analys 
 

I detta avsnitt kommer resultat och analys att presenteras. Intervjuerna som har utförts 

analyseras under olika teman. De teman som valts ut är en kombination av teman som vuxit 

fram under förberedelserna inför intervjuerna samt teman som har utvecklats under arbetets 

gång. Avsnittet inleds med en presentation av intervjupersonerna. 

Presentation av intervjupersoner 

Alla intervjupersoner är pojkar som är mellan 18-20 år. De kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn och har bott här mellan 2-3 år. Intervjupersonerna har sitt 

ursprung i mellanöstern. Tre av dem kommer från Afghanistan och en av dem kommer från 

Iran. Vid intervjutillfället bodde intervjupersonerna i större städer i Sverige. Ännu en 

gemensam nämnare hos intervjupersonerna är att de alla har bott eller bor på gruppboende. De 

var även äldst i syskonskaran i sina familjer. Fiktiva namn kommer att användas på 

intervjupersonerna.  

John är 18 år och kommer från Afghanistan. Han bor i Sverige sedan två år tillbaka. Han bor 

på ett träningsboende för ensamkommande barn som blivit myndiga. John går i skolan och 

läser i dagsläget bara språk. På fritiden tränar han karate i en grupp tre gånger i veckan. 

Simon är 18 år och har sitt ursprung i Afghanistan. Han har bott i Sverige i 2 år och bor på ett 

träningsboende för ensamkommande barn som blivit myndiga. Simon går i skolan och läser 

några ämnen på grundskolenivå och några ämnen på gymnasienivå. Hans fritidsintressen är 

att spela fotboll och spela teater. Han är även aktiv i ett svenskt politiskt parti.  

Daniel är 20 år och kommer från Iran. Han kom till Sverige för 2,5 år sedan och bor i 

dagsläget på ett träningsboende för ensamkommande barn som blivit myndiga. Han går i en 

gymnasieskola. Hans fritidsintressen är att träna på gym, läsa böcker och träffa kompisar. 

Benjamin är 18 år och kommer ursprungligen från Afghanistan. Han bor i Sverige sedan ca 3 

år tillbaka. I dagsläget bor han med sin mamma och sina tre syskon i en tvårumslägenhet. 

Mamman och syskonen anlände till Sverige för cirka ett år sedan. Benjamin går i en 

gymnasieskola. När han inte går i skolan arbetar han extra och får läxhjälp. På fritiden brukar 

han träna på gym och övningsköra. 
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Tema: Relationer i nätverket 

Under detta tema är avsikten att identifiera vilka personer och relationer som finns i 

intervjupersonernas nätverk. Intervjupersonerna fick i början av intervjuerna, med hjälp av en 

nätverkskarta, berätta om vilka viktiga relationer de hade och varför relationerna var viktiga 

(se bilaga 2, intervjuguide). Utifrån nätverkskartan har vi sorterat relationerna i underteman. 

Detta tema fick vi inspiration till utifrån det utvecklingsekologiska synsättet och en 

arbetsmetod där man använder sig av nätverkskartor. Nätverkskartan används inom socialt 

arbete för att identifiera nätverket hos en klient. 

Undertema: Familjerelationer 

Resultat av familjerelationer 

Tre av intervjupersonerna hade ingen familj boendes i Sverige. En av intervjupersonernas 

familj anlände till Sverige för ett år sedan. Vid intervjutillfället bodde han tillsammans med 

dem. Trots avståndet till familjen utgjorde kontakten med den en viktig källa till trygghet. 

Detta även i de fall då deltagarna inte träffade familjen fysiskt. Här berättar 

intervjupersonerna: 

”Har morbror och två små bröder/…/ Ja stöd från familjen är bra det känns bra att prata med 

family/.../ Familjen är viktigt. /… / När jag pratar med dem känner jag trygg.” John 

”Jag har kontakt med mina syskon och föräldrar, jag har fyra syskon. Min family bor i Iran. Eeeh jag 

ringer till de en gång per månad eller två månader/…/ Ja det (stödet) är viktigt absolut. Så jag kanske 

ska resa till min family. Jag sparar pengar. jag vill prata 2 gånger månaden men det är dyrt när man 

ringer till… så jag kan inte.” Simon 

”Hela tiden man önskar att man kunde vara tillsammans med dem (familjen)” John 

”Ensam är svårt, man längtar efter tiden med mamma.” Daniel. 

Till skillnad från de andra intervjupersonerna bodde Benjamin tillsammans med en del av sin 

familj, modern och syskonen. Fadern bodde som flykting i Iran och honom hade Benjamin 

kontakt med cirka en gång i veckan. Även Benjamin uttryckte att relationerna i familjen var 

viktiga. Det var familjen han har den mest kontinuerliga kontakten med. Han förklarade att 

han tagit sig an en ansvarsroll i familjen, över både syskonen, modern och familjens situation. 

Detta berodde delvis på att modern var analfabet och att han själv var den som hade familjens 

främsta kunskaper angående det svenska samhället. 
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”Jag har jättestort ansvar hemma. Jag kan inte prata med min mamma eller mina syskon för att den 

där erfarenheten som jag har visar liksom att jag har någon problem. Om jag pratar jag med dem det 

påverkar deras humör, dem kommer må dåligt. Jag vill att mina syskon ska kämpa och klara skolan, 

de är yngre än mig. Jag vill inte påverka mina syskon och min mamma, när jag vet min mamma mår 

inte bra liksom.” Benjamin. 

Analys av familjerelationer 

Tre av deltagarna utryckte att de fick en känsla av trygghet och välmående genom att ha en 

kontinuerlig kontakt sina familjer som bodde i ett andra länder. Denna företeelse kan 

analyseras med Bowlbys (1979) anknytningsteori. Med hjälp av anknytningsteorin är det 

möjligt att förstå hur intervjupersonerna kunde känna trygghet utan fysisk närhet till 

anknytningspersonerna. Anknytningspersonerna kan vara föräldrar eller någon i familjen. Den 

trygghet som deltagarna berättade om kan ses som en internaliserad trygghet, det vill säga att 

en känsla av trygghet kan aktiveras genom att endast samtala med anknytningspersonerna. I 

ungdoms- och vuxenåren kan en känsla av trygghet uppstå genom att endast samtala med en 

anknytningsperson. På så sätt leder goda anknytningsrelationer, i det långa loppet, till en 

högre stresstålighet och balans mellan trygghetssökande och vilja att utforska omgivningen 

(Broberg m fl., 2006: 136f).  

Återhämtningsförmågan efter svårigheter påverkas av psykologiskt stöd, individens 

intelligens och reflekterande förmåga samt i vilken grad individen flyttas från riskfyllda 

miljöer (Payne, 2008: 128-131). Deltagarnas kontakter med familjerna hjälpte dem att 

bemästra svårigheter. Tryggheten i anknytningsrelationerna kunde leda till att de fick en högre 

stresstålighet. Vid mer dramatiska omständigheter krävs fysisk närhet till 

anknytningspersonerna för att en känsla av trygghet ska uppstå. I ungdoms- och vuxenåren är 

den internaliserade tryggheten inte alltid tillräcklig (Broberg m fl.,  2006: 136f). En dramatisk 

omständighet kan till exempel vara den flykt som de ensamkommande fått uppleva. Daniel 

och Simon beskrev hur det inte alltid räcker med att prata över Skype eller på telefon för att 

känna trygghet. Daniel längtade efter tiden med sin mamma. John önskade hela tiden att han 

kunde vara med sin familj. Den internaliserade tryggheten räckte inte alltid till. Den trygghet 

som anknytningspersonerna kunde ge dem kunde inte heller ersättas av någon annan person. 

Benjamin berättade att han antagit en ansvarsroll över familjen. I Anders Fjällheds (2009) 

studie ”Flyktingskapets situation och möjlighet” beskrivs detta förhållningssätt som en 

skyddande faktor. Att ett barn tar ökat ansvar och ger något till familjen kan leda till ett bättre 
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mående hos barnet, genom att de kan få en starkare självbild och en känsla av egenvärde. 

Detta leder till bättre motståndskraft för att möte livets utmaningar. (Fjällhed, 2009:178). 

Istället för att Benjamin agerade hjälplöst antog han en ansvarsroll över familjen. Detta kunde 

hjälpa honom att bemästra svårigheter. En liknande situation beskrivs i en studie av Björnberg 

(2013), där barnen försökte skydda sina mödrar. För att inte störa mödrarna med sina problem 

höll barnen problemen för sig själva. Familjen utgjorde ett stöd trots att de inte direkt pratade 

om problemen (Björnberg, 2013:159 f). Detta återspeglas i intervjun med Benjamin, där det 

framkom att han inte kunde berätta om sina problem med sin familj. Han framhöll att han 

skyddade sin familj och sig själv från lidande genom att agera på detta sätt. Trots känslan av 

att inte kunna prata om sina innersta känslor med sin familj så gav den honom ändå trygghet 

och stöd. 

Enligt teorier om risk- och skyddsfaktorer är familjen den största skyddande faktorn (Alin 

Åkerman, 2008:141). Detta bekräftas av våra deltagare, som beskrev familjerna som viktiga 

stödjande personer som hjälpt dem att hämta styrka och hopp inför framtiden. Detta ledde till 

motståndskraft. Familjerna utgjorde viktiga skyddsfaktorer för våra deltagare, oavsett var i 

världen de befunnit sig. Vår studie har funnit liknande resultat som Hessles (2009) studie, där 

deltagarna levde i nära relationer med sina familjer trots att de bodde i en annan del av 

världen. Tryggheten i relationerna hade även betydelse för deltagarna att hantera situationer i 

det nya landet (Hessle, 2009:142 fff). 

Undertema: Övriga relationer 

Detta undertema valdes utifrån risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta tema var att 

identifiera vilka kontakter intervjupersonerna har, hur du skapat kontakterna och vilken 

funktion dem har haft för barnens sätt att hantera motgångar. 

 

Resultat av övriga relationer 

Ett mönster som återfunnits i alla intervjuer var att vänskapsrelationerna ansågs som viktiga. 

Ur intervjuerna har vi identifierat några områden för att skapa och upprätthålla kontakter. 

Dessa är skolan, fritidsintressen, internet och det sociala nätverket. Vänskapsrelationer var 

viktiga för alla intervjupersoner. Tre av intervjupersonerna uppgav att det var vänskapskretsen 

som de hade mest kontinuerlig kontakt med. 
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Simon uppgav att han hade mest kontakt med sin vänskapskrets. Vänskapskretsen utgjordes 

av cirka 10 personer, varav hälften var nära relationer. Vänskapskretsen bestod av såväl 

landsmän som svenskar, och ungdomar med annat ursprung. Det var framförallt i skolan och 

via olika fritidsaktiviteter som han hade kommit i kontakt med sina vänner.  

Daniel uppgav att han hade 15 vänner, varav tre var klasskompisar som han umgicks mycket 

med. Han hade även kontakt med vänner som bodde i Iran. Den mest kontinuerliga kontakten 

hade han med sina klasskamrater. Han skapade nya kontakter via kamrater. Han upplevde det 

inte vara svårt att ta kontakt med nya människor. 

Benjamin hade 5-6 vänner i Sverige, som han hade träffat via boendet som han tidigare bott 

på. Benjamin sa att han inte hade så mycket tid att träffa dem, men framhöll att 

fritidsintressena var viktiga för att upprätthålla vänskapen. Han uppgav att han hade kontakt 

med sina klasskamrater i skolan. En av hans nära vänner i Sverige var hans kusins son, som 

var jämngammal med honom.  

John hade 15-20 vänner, varav 4-5 var hans nära vänner. Det var framförallt landsmän som 

utgjorde hans vänskapskrets. Han tyckte att kontakterna i skolan var viktiga då han var där 

dagligen. Där har han träffat sina närmsta vänner och han har kontakt med svenskar. Han 

framhöll att hans fritidsintressen var en arena för att umgås med svenskar och skapa sociala 

kontakter. Han upplevde sin vänskapskrets som viktig i hans vardag, då det var dem han 

umgicks och hade kul med.  

Alla de intervjuade framhöll vänskapsrelationerna som betydande för dem. Relationerna 

fyllde ett antal funktioner för deltagarna. En del framhöll vikten av att umgås och ha roligt. 

Andra beskrev vikten av att ventilera känslor med vännerna. Alla uppgav att det var viktigt att 

vännerna fanns till hands.  

Samtliga påpekade betydelsen av skolan för att skapa och upprätthålla kontakter. Daniel hade 

träffat några nära vänner i skolan, men framhöll även att de andra kontakterna i skolan var 

viktiga för honom. Daniel berättar: 

”Mina kompisar jag träffade dem via skolan./…/Även om känner inte varandra alla i skolan men dem 

träffar varandra varje dag i skolan”. 

Benjamin uppgav att han bara umgicks med klasskamraterna under skoltid. Trots detta 

upplevdes klasskamraterna som viktiga, främst på grund av kontinuiteten. Några av de 
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intervjuade hade få svenska kamrater. De framhöll ändå att det var viktigt att ha svenska 

kontakter. Skolan uppgavs som en viktig arena för att socialisera sig med svenskar, både 

vuxna och andra ungdomarna. 

I Benjamins berättelse framkom det att han valde att inte berätta om sina egna problem för sin 

mamma och sina syskon, då han inte vill belasta dem. Istället hade han funnit en vän som han 

kunde ventilera sina problem med. Genom gruppboende han tidigare bott på, kom han i 

kontakt med en volontär som hjälpte honom med läxläsning. Han berättade hur kontakten till 

volontären med tiden kom att spela en viktig roll i hans liv. 

”Jag var liksom lite nyfiken på lära mig svenska. Dem första dagarna sen vi fick kontakt med 

varandra och så småningom vi blir kompisar. Och sen jag fick träffa hennes familj nu jag har kontakt 

med hela hennes familj och hennes man ./…/ När jag känner mig deprimerad eller känner mig ensam, 

då ringer jag och pratar med henne. Och sen vi brukar umgås varandra väldigt mycket, ofta så. Det är 

hon som är mest nära mig liksom.”  

John förklarade att han kände tillhörighet till unga afghaner. Trots detta upplevde han att han 

inte kunde kan lita på dem till 100%, för att de var nya personer i hans liv. Han framhöll att 

han kunde ha roligt och slappna av med dem. Detta var mycket viktigt för honom.  

”Finns unga afghaner, men inte så mycket. Vi har bara kontakt som kompisar, man kan inte 100 % 

säga. Man har bara kul.” 

Även Daniel uppgav att han inte har samma tillit till sina kompisar som till sin familj. Han 

berättade: 

”Brukar inte öppna mig för någon här i Sverige./…/ Ensam är svårt. Längtar efter tiden med mamma” 

Daniel 

Även Benjamin berättade att längtade efter familjen i början. Han tyckte att det var svårt att 

skapa relation till svenska ungdomar, trots att han önskade att ha fler svenska kompisar. Han 

berättade: 

”Jag vet inte, vi har en annan kultur, det är liksom väldigt svårt att man har svenska 

kompisar. Vill gärna ha fler svenska kompisar men det är inte lätt att man kunna 

kommunicera med varandra.” 
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Analys av övriga relationer 

Intervjupersonerna uppgav att deras vänner var de personer i nätverket som de hade mest 

kontinuerlig kontakt med. Vänskapskretsen gav dem hjälp i olika situationer, vilket kan ses 

som en skyddsfaktor. Även att kamratrelationerna var stabila och fanns till hands när 

ungdomarna behövde dem uppgavs vara betydelsefullt. Enligt Alin Åkerman (2003) är 

kamratrelationer och nätverk av stor betydelse för ungdomar och utgör en viktig skyddsfaktor. 

Kamratrelationerna bidrar till att upprätthålla ett bra självförtroende. Därför är det viktigt för 

barn och ungdomar att bygga upp nätverk av kamrater och andra vuxna, utöver familjen. För 

barn som inte har sin familj till hands är kamratrelationerna extra viktiga (Alin Åkerman, 

2003: 141). Benjamin beskrev betydelsen av att ha en volontär som vän. Detta var en viktig 

vuxen som funnits till hands när han behövt och som han haft stort förtroende till. Det har 

även varit en väg för att skapa kontakter med andra svenskar. Genom henne fick han kontakt 

med hennes familj. Volontären utgjorde en betydande skyddsfaktor för honom. Att inte ha 

kontakt med svenskar eller få möjligheten till att tala svenska minskar möjligheterna att delta i 

samhällslivet (Lagerberg & Sundelin, 2000: 26f). 

Skolan utgör en viktig plats för att skapa sociala kontakter. En välfungerande skola utgör även 

en viktig skyddsfaktor för barn i utsatta situationer (Strander, 2008: 50). Skolan och 

klasskamrater ger trygghet och oron minskas. Det blir en fristad att andas ut på. Skolan kan 

också vara en plats där ungdomar trivs och blir bekräftade. Skolan kan dock vara en 

belastande miljö. Detta om ungdomen inte känner sig bekväm och inte blir bekräftad av lärare 

och kamrater. För ungdomar som lever under otrygghet blir det svårt att få stöd. Instabilitet 

och oförutsägbarhet i familjen påverkar också skolarbetet (Benjaminson, 2008: 116). Daniel 

beskrev att han träffat sina närmsta vänner i skolan. Men det var inte bara nära vänner som 

var betydelsefullt, utan de andra personerna i skolan var också viktiga. I alla intervjuer 

beskrevs skolan som en viktig arena för sociala relationer. Intervjupersonerna berättade att 

stabila relationer, där personerna fanns till hands var viktigt, oavsett om det handlade om att 

umgås eller prata om känslor. Kontakterna i skolan kan ses som stabila relationer. Att ha 

kontakt med svenskar var viktigt för intervjupersonerna. Enligt Lagerberg och Sundelin 

(2000) finns goda skäl att framhålla betydelsen av att mer systematiskt utnyttja den arena som 

skolan utgör. Inget annat system i samhället erbjuder sådana möjligheter till kontinuitet för att 

skapa social anpassning, nya beteenden, nya kunskaper och positiva framtidsutsikter 

(Lagerberg & Sundelin, 2000: 331). Det viktigaste stödet man kan få är vardagsstöd. Det 
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innebär att ge praktiskt hjälp, vägledning, information, härbärgera känslor. Detta stöd fås 

genom personer i vardagen, vuxna och kamrater (Benjaminson, 2008: 125) 

Våra resultat överensstämmer med tidigare forskning. Enligt Wiggs (2008) studie utgör 

skolan en viktig del i ensamkommandes nätverk. Där kunde få känna sig normala och skapa 

relationer till andra, till exempel klasskamrater. De personliga nätverken kan främja 

ensamkommandes möjligheter att realisera mål och ambitioner genom att forma en trygg och 

stabil grund (Wimelius m fl., 2012: 25-28). I detta avsnitt har vi gjort en analys av skolans 

positiva effekter för riskutsatta barn. Men skolan kan ge negativa effekter. Detta kommer att 

behandlas under temat Stöd, möjligheter och begränsningar. 

Benjamin berättade om hur han levde i en svår situation och att han sedan skapade en förtrolig 

relation till volontären. För volontären kunde han utrycka sina känslor och berätta om sina 

problem. Han beskrev detta som ett sätt att hantera den svåra livssituation han var i. Detta kan 

ses en känslofokuserad copingstrategi. Han gav utlopp för de känslor som skapade stress. 

Benjamin beskrev hur han levt i en svår situation och hur han återhämtat sig från 

svårigheterna med det psykologiska stödet från volontären. Att söka efter en förtrolig kontakt 

i vid svåra situationer är ett naturligt anknytningsbeteende (Broberg m fl.,  2006: 136f). Detta 

resultat återfinns också i Björnbergs (2013) studie. Där beskrev de ensamkommande ett behov 

av att få ut det som fanns i det inre. Trots att de inte kunde prata med familjerna om sina 

innersta känslor, så fanns behovet av att få ventilera sina innersta känslor med någon 

(Björnberg, 2013: 159). 

Johan och Daniel berättade att de inte kunde öppna sig för någon i Sverige. Detta kunde vara 

ett sätt att försöka glömma det förflutna och gå vidare. Det kan ses som en undvikande 

copingstrategi. Man söker avledning och förströelse vid stressfyllda förhållanden (Lagerberg 

& Sundelin, 2000:224). Istället för att prata med nätverket om det stressfyllda, avledde 

ungdomarna det och förströdde sig med att ha roligt istället. I Björnbergs (2013) studie 

försökte barnen glömma det förflutna, och önskade ogärna tala med andra om den oro de 

kände inför framtiden (Björnberg, 2013: 160 ff). 

Undertema: Professionella kontakter 

Resultat av professionella kontakter 

När deltagarna blev tillfrågade om sina sociala nätverk var det ingen av dem som direkt 

nämnde sina professionella relationer. När frågor kring professionella kontakter kom upp 
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beskrev alla relationerna som betydande. Främst handlade det om praktiskt hjälp. 

Ungdomarnas erfarenheter av professionella skiljde sig åt. En gemensam nämnare var att de 

hade spelat en stor roll i deras liv, både positivt och negativt. De professionella kontakter som 

ungdomarna uppgav var bland andra boendepersonal, lärare, kuratorer, socialsekreterare, 

kontaktpersoner och gode män/ vårdnadshavare. 

När Benjamin blev uppmanad att beskriva sina relationer till myndigheter och professionella 

utryckte han ett missnöje och berättade om hur han upplevt bemötandet från socialtjänsten. 

Benjamin beskrev relationerna till socialtjänsten och sin gode man som negativa. Han fick en 

god man när han kom till Sverige. Han beskrev att han befann sig i en beroendeställning till 

sin gode man. Den gode mannen visade inte någon empati. Benjamin berättade om en 

händelse som skedde under första tiden i Sverige: 

”Sen en dag när vi åkte till migrationsverket och sen jag hade inte några pengar med mig. Jag har 

inte fått några pengar från migrationsverket, socialen. Jag var väldigt hungrig, och sen har stannat 

framför en Mc Donalds. Han sa ’har du pengar eller inte, vi ska äta här’. Jag sa ’nej, jag har inga 

pengar’, så han sa ’okej du får sitta här i bilen och vänta tills jag kommer’.” 

När Benjamin var 17,5 år kom hans mamma och syskon till Sverige. Skatteverket och 

socialtjänsten ville inte erkänna henne som hans mamma officiellt, trots att hon var hans 

mamma enligt migrationsverket. Detta innebar att han inte hade någon vårdnadshavare. I 

samband med att modern kommit till Sverige sade gode mannen till Benjamin att han inte 

längre var hans gode man. Detta upplevde Benjamin som en mycket problematiskt, då han 

varken hade vårdnadshavare eller god man. Socialtjänsten hjälpte honom inte för att de ansåg 

att gode mannen fortfarande var god man för Benjamin. Benjamin vände sig till socialtjänsten 

för att reda ut situationen. Han berättade om bemötandet han fick:  

”Och sen jag fick en handläggare och när jag gick och sa jag har inte fått en god man liksom, hon 

(socialsekreteraren) sa då att jag har haft kontakt med den där organisationen och du har en god 

man, varför klagar du hela tiden?” 

 

När han satt med sin handläggare på socialtjänsten ringde han upp sin gode man. Detta för att 

bevisa för socialsekreteraren att gode mannen hade förnekat att han var hans gode man. Han 

berättade vidare: 
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”Han (god mannen) säger ’jag är inte din god man längre, du får inte ringa mig och du får inte störa 

mig. Om du kommer göra det en gång till’ sen liksom den där socialen hörde. Det påverka mig liksom 

jätte” 

 

Att stå utan vårdnadshavare fick många negativa konsekvenser för Benjamin, bland annat fick 

han inget studiestöd från CSN. Benjamin försökte lösa situation genom att prata med kuratorn 

på skolan, som tog hans parti.  

”Sen jag gick till skolkuratorn det var hon som hjälpte mig att ta reda på att han var min god man till 

18år. Den där god man jag har, han bryr sig inte om att det händer någonting för mig, han vill bara 

tjäna pengar/…/ Men han var värre än socialen, migrationsverket och alla dem. Han hjälpte inte mig, 

istället han har sårat mig hela tiden.”. 

Benjamin talade även med sin volontärkompis som tipsade honom om barnrättsbyrån. Det var 

en verksamhet som bevakade barns rättigheter och kunde bistå med juridisk hjälp. Benjamin 

beskrev barnrättsbyrån som en viktig del av hans nätverk. Det var de enda professionella 

kontakterna han hade kontakt med vid intervjutillfället. Han berättade att de bistod honom 

med information, kunskap och hjälp. Benjamin berättade om vikten av att ha sina fri- och 

rättigheter: 

”Det är många som tagit mitt frihet och rättighet och sånt i Afghanistan, jag vill inte att folken tar 

över här också i Sverige. Om det är någonting jag försöker visa dem att jag har den där rättigheten 

liksom. ” 

Han berättade om sin första tid i Sverige och om hur bemötandet från myndigheter påverkade 

hans mentala hälsa.  

”De frågar ’varför du kom hit’, och sen massa intervjuer, alla vem som helst kommer och pratar med 

dig, personalen, socialen, migrationsverket, sen alla de dära liksom. De kommer och sätter på mig 

krav, ’varför kom du hit, varför stannar du inte i det där första landet i Europa’. ’Vi kommer utvisa 

dig till Italien, vi kommer utvisa dig till Grekland’. Man vet ingenting. De gör folken ännu mer galen 

liksom”. 

Simon berättade om sin relation till socialtjänsten. Han uppgav att han hade en handläggare 

som han träffade två gånger om året. Han beskrev relationen till handläggaren som 

opersonlig. Trots det hade relationen påverkat hans livssituation. Han gav exempel på hur 

myndigheter hade påverkat hans livssituation negativt. Han berättade om ett tillfälle när han 

ville börja praktisera. Hans socialsekreterare krävde då att han skulle flytta från ett boende till 
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ett annat för att socialtjänsten skulle godkänna en praktikplats. Simon ville inte flytta och 

påpekade att eftersom att han var under 18 år så behövde han inte flytta och att praktikplatsen 

inte hade med saken att göra. Simon upplevde sig orättvist behandlad och för att lösa 

situationen kontaktade han sin vårdnadshavare. Vårdnadshavaren bokade in ett möte med 

socialsekreteraren. Simon beskrev: 

”Jag kan inte prata så bra svenska så jag vet inte var jag ska klaga. /…/ Så jag blev jätteledsen. Jag 

ringde till min vårdnadshavare och sa ’vi måste ha möte och prata med henne’. /…/ På mötet (med 

socialsekreteraren) jag sa ’jag vill praktisera men du sa om du vill inte flytta jag ger inte dig’. Min 

god man också sa ’praktik är något helt annat, han flytta det är helt annat, varför?’.” 

Simon upplevde att han varken blev lyssnad till eller empatiskt bemött. Han vill därför inte 

träffa sin socialsekreterare igen. Vidare berättade Simon om relationen till boendepersonalen. 

Han hade bott på några olika boenden under sin tid i Sverige. Upplevelsen av relationerna till 

boendepersonalen var varierade. Å ena sidan hade personalen hjälpt honom på olika sätt. Å 

andra sidan tyckte han att de inte lyssnade eller förstod honom. Han hade svårt att känna tillit 

till boendepersonalen för att han visste att de förde journalanteckningar och kunde föra vidare 

informationen. Detta begränsade hans möjlighet till att skapa goda relationer till 

boendepersonalen. Han berättade: 

”Inte så säkert på den här personen, som… jag vet de skriver, allt vi säger, de skriver, de skickar 

vidare. Därför vi kan inte säga här allt, vi kan... När någonting som vi är säker, om de skickar vidare, 

det kan inte hända någonting, så vi säger. Om det här som är personlig, om vi säger, de kommer 

skicka vidare och andra kommer att veta”. 

Han beskrev relationen till sin före detta vårdnadshavare som en tillitsfull relation. Relationen 

var viktig och betydande för Simon. Med vårdnadshavaren kände han att han kunde vara sig 

själv och prata fritt utan att oroa sig för att denne skulle rapportera till någon annan instans. 

När Simon fyllde 18 år upphörde vårdnadshavarskapet och relationen avbröts abrupt. Simon 

berättade att detta påverkade honom, han kände sig ensam och hade inte någon att vända sig 

till. Han hade dock förståelse för att han nu var myndig och att det var meningen att han 

skulle klara sig själv. Simon berättade om hur han kände när vårdnadshavarskapet upphörde: 

”Jag kände lite tråkig, för jag hade inte någon som jag skulle säga någonting. Jag tänkte nu jag måste 

klara mig själv. Det finns inte någon som jag kan klaga eller säga någonting som jag behöver. Så jag 

tänkte det känns lite konstigt. Sen jag uppmuntra mig själv, så nu jag kan klara mig själv. /…/ Man är 

själv bara.” 
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Även Daniel hade negativa erfarenheter av boendepersonalen. Han berättade om ett tillfälle 

när han varit sjuk och boendepersonalen inte ville skjutsa honom till vårdcentralen. Han blev 

då ledsen och arg.  

En motsättning till Daniels och Simons negativa erfarenheter av boendepersonal fanns i 

intervjun med John. John berättade om att han kände trygghet i relationen till kontaktpersonen 

på boendet, just för att det var en professionell kontakt. 

”Personalen de jobba och de tjäna pengar. Och de jobbar, de tjänar pengar, de måste göra 

någonting. Och de hjälpte bra för mig, jag klara mig.”  

Analys av professionella kontakter 

Deltagarnas utsagor rörande sina professionella kontakter kan analyseras med social 

nätverksteori. Ensamkommande barn och ungdomar kan ha många formella kontakter i sitt 

sociala nätverk. Vid ankomsten till Sverige har de sällan ett naturligt primärt nätverk i form 

av föräldrar, släktingar och vänner. De blir tvungna att ha många formella kontakter, särskilt 

för att de är omyndiga och ensamkommande. Som framkommit i våra intervjuer, så hade alla 

intervjupersoner haft många formella kontakter som har haft stort inflytande över deras 

livssituation. Benjamin nämnde, att under den första tiden i Sverige, hade han flera 

myndighetskontakter som han var beroende av. Han befann sig i en beroendeställning och de 

formella kontakterna ifrågasatte honom och  frågade om detaljer. Detta fick honom att känna 

sig ”galen”. Denna företeelse kan analyseras ur ett maktperspektiv. Björnberg (2013) skriver 

om olika aspekter inom begreppen risk- och skyddsfaktorer. Makt utövas inom ramen för 

olika sociala sammanhang, vilka i sig präglas av specifika maktstrukturer som förekommer 

inom familj, skola, sociala nätverk och relationer till myndigheter (Björnberg, 2013: 143f). 

Benjamin befann sig i ett underläge gentemot myndigheterna, som skulle fatta ett beslut om 

han fick uppehållstillstånd i Sverige. Maktutövning kan medföra känslor av underordning och 

kränkningar av den personliga integriteten. I dessa sociala sammanhang är barn underordnade. 

De är omyndiga och står i en beroendeställning till de som fördelar resurserna (Ibid.). 

Två av deltagarna beskrev att de upplevt negativ maktutövning, från myndigheter och andra 

professionella. Bemötandet från socialtjänsten påverkade inte bara ungdomarnas relation till 

socialtjänsten, utan var även avgörande deras livssituationer. Socialtjänstens ovilja att 

bekräfta moderskapet resulterade i att Benjamin inte fick tillgång till studiestöd från CSN. 

Simon var nära att inte få en praktikplats när socialsekreteraren nekade honom praktik för att 

han inte vill flytta till ett annat boende. Båda beskrev känslan av att ha varit i underlägen. 
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Simon kände sig maktlös för att han inte visste var han skulle vända sig. Han kunde inte 

språket och hade begränsade kunskaper om hur det svenska samhället fungerade. Han beskrev 

hur han kände sig kränkt. Han blev ledsen av socialsekreterarens agerande. Benjamin och 

berättade om en känsla av att inte kunna hantera sin situation när gode mannen avbröt god 

manskapet. Han fick även kränkande kommentarer från den gode mannen. Han kände sig 

kränkt. Det underläge som Benjamin befann sig i beskrivs tydligt när han gör han gör 

jämförelsen om hur han blivit fråntagen sina fri- och rättigheter i Afghanistan. Han sade att 

han inte tänkte låta någon ta ifrån honom hans fri- och rättigheter igen. 

Beroendet är en viktig del i maktrelationen som påverkar ungdomars möjligheter att välja 

strategier för att bemästra sina situationer. Sättet att hantera upplevelser av kränkningar kan 

ses som en motmakt (Ibid.). Intervjupersonerna beskrev att de var i en beroendeställning 

gentemot myndigheter. Det underläge ungdomarna befann sig i gjorde att de själva löste 

problemen. Intervjupersonerna berättade om hur de gått tillväga för att bemästra situationerna. 

De utnyttjade resurser i sina sociala nätverk. De tog själva kontakt med andra vuxna som 

kunde tänkas hjälpa dem. Kontakterna förde ungdomarnas talan och bistod dem med kunskap, 

om bland annat deras rättigheter. Benjamin kontaktade volontären, kuratorn och 

Barnsrättsbyrån som vägledde och hjälpte honom. Simon kontaktade sin vårdnadshavare som 

förde hans talan gentemot socialtjänsten. De strategier som användes för att bemästra 

situationerna kan ses som en att ungdomarna mobiliserat ”motmakter”. Stödpersonerna satte 

press på myndigheterna och hjälpte till att reda ut situationerna. Det här visar hur betydande 

socialtjänsten och andra professionella relationer är i de ensamkommande barnens liv, vare 

sig de vill eller inte.  

I socialt arbete är det av vikt att bemöta barn och ungdomar med respekt och informera om 

villkor och resurser. Detta kan bidra till att klienterna får kontroll över sina livssituationer 

(Ibid. s. 159f). 

Några av ungdomarna beskrev att de inte hade någon tillit till de professionella som inte 

lyssnat till dem eller bemött dem empatiskt. Detta kan tänkas påverka ungdomarnas förmåga 

att skapa ett kontaktnät. Socialt kontaktskapande förutsätter att den asylsökande kan känna 

tillit till andra i den sociala omgivningen. Motståndskraft är både ett resultat av individens 

inneboende förmåga och de processer som sker i omgivningen (Ibid. s. 142f). Simon berättade 

om att han kände tillit till sin vårdnadshavare. Det var vårdnadshavaren han vände sig till när 

han fick problem. Detta hjälpte honom att påverka sin situation så att den blev hanterbar och 



32 
 

begriplig. John beskrev tillit som viktig. Han kände tillit till boendepersonalen. Han 

förväntade sig att boendepersonalen skulle utföra sitt arbete, finnas till hands och hjälpa till.  

”Genom sociala relationer som innebär tillit och socialt erkännanden förmedlas en känsla av 

att tillvaron är begriplig och hanterbar, att man kan förstå sin omgivning och också påverka 

sin situation” (Björnberg, 2013: 143).  

Våra ungdomar hade en tillitsfull relation till några av sina formella kontakter. Dessa 

kontakter gick från att vara det sekundära nätverket till att bli en del av ungdomarnas primära 

nätverk. Två av ungdomarna i vår studie berättade om en känsla av ensamhet och att vara 

socialt utelämnad. Simon berättade om hur han kände sig ensam i ett nytt samhälle. 

Ensamheten blev mer påtaglig efter det abrupta avslutandet med vårdnadshavaren. Han 

saknade tillit till boendepersonalen. Han kände att han inte kunde vara sig själv fullt ut för att 

boendepersonalen förde journalanteckningar och förde vidare information. Benjamin 

berättade om en känsla av att vara helt ensam och utelämnad när han var i kontakt med 

myndigheterna, som ifrågasatte hans motiv till att komma och hans ålder. Enligt Björnbergs 

(2013) studie är ensamhet är ett påtagligt inslag i många asylsökandes vardag. Social utsatthet 

leder till att uppleva sig socialt utelämnad. Socialt erkännande och tillit kan leda till egenmakt 

och handlingskraft (Björnberg, 2013: 159 f). 

Tema: Stöd, möjligheter och begränsningar 

Syftet med detta tema är att finna kunskap kring vilka förutsättningar som finns för att skapa 

ett nätverk i ett nytt land. Vi vill studera närmare hur nätverket stödjer ungdomarna i att 

hantera sina situationer och vilka möjligheter ett nätverk ger. Vi vill även analysera 

begränsningar för ungdomar när det gäller att skapa ett socialt nätverk i Sverige. Vi har 

identifierat tre betydande faktorer i det sociala stödet som vi kommer att kalla underteman.  

 

Undertema: Vägledning  

Resultat av vägledning 

Ett mönster som återfunnits i alla intervjuer är att ungdomarna önskar att få en person som 

kan vägleda samt bistå med kunskap och information om samhället. Samtliga intervjupersoner 

nämnde betydelsen av att lära sig det svenska språket. De uppgav skolan som en mötesplats 

för att få tillgång till information, kunskap om det svenska språket, samhället, och kulturen. 
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De förklarade att andra svenskar, som lärare, kompisar och klasskamrater var en viktig källa 

till att införskaffa sig informationen.  

Simon berättade om skolan och språkets betydelse: 

”För mig det viktigaste, först i skolan, jag måste gå i skolan och studera för att jag måste lära mig 

svenska språket och engelska. /…/ De svenska (kompisarna) hjälper mig med språket, jag pratar, jag 

lär mig prata språket. /…/  

Simon beskrev att hans lärare var ett betydelsefullt stöd, då hon bistod honom kunskap om det 

svenska språket och samhället. Han framhöll att han kunde vända sig till sin lärare för att få 

svar vid oklarheter, problem och frågor. Detta gällde också personliga angelägenheter dock 

inte emotionella bekymmer. Han upplevde sig alltid bli hjälpt av sin lärare: 

”När jag behöver någonting, vet de (lärarna) om Sverige, om läxor och allt de andra jag frågar av de, 

de hjälper mig. /…/ När man vet inte det är klart det är också problem. /…/ Jag vill fortsätta studera 

hårt och jag vill klara grundskolan.” 

Han såg vännerna som ett betydelsefullt stöd genom att de utbytte kunskap och information 

med varandra, men även för att öva språket. Det gjorde att han kände sig mindre ensam. Han 

berättade: 

”Det betyder för att jag tar mycket information, jag skickar, jag ger också information. Jag känner 

mig inte ensam.” 

Benjamin framhöll också att ett av de viktigaste stöden var från personer som hjälpte honom 

med samhälleliga angelägenheter och gav honom information. Hans eget 

informationssökande, som att han lärde sig språket och ställde frågor, hade hjälpt honom att 

skapa ett nätverk och hantera nya situationer i Sverige. Det var framförallt en god vän som 

gav honom detta stöd. Vännen var från början en volontär som brukade hjälpa till med 

läxläsning på boendet. De fick så småningom god kontakt. Hon hjälpte honom med läxläsning 

två gånger i veckan och han övade svenskan med henne. Han upplevde att volontären alltid 

fanns där för honom när han behövde. Han berättade: 

”Och sen så om jag behöver något annat, hon hjälper mig jättemycket. /…/ Om det är liksom nånting 

jag liksom inte klarar av, jag menar att om jag vet inte hur jag ska liksom betala hyran och sånt, det 

är hon som hjälper mig. Jag ringer henne och frågar hur ska jag göra och hon säger till mig ./…/  
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Genom att Benjamin lärde sig det svenska språket blev det lättare för honom att utöka sitt 

nätverk i Sverige. Det fick honom att våga ta kontakt med nya människor. Att lära sig svenska 

språket och kulturen uppgav han som en viktig pusselbit till att utöka sitt nätverket. 

Daniel upplevde att kamraterna gav ett viktigt stöd genom att de konverserade på svenska. 

Framförallt bestod hans vänskapskrets av ensamkommande barn från andra länder. Då de inte 

hade samma modersmål var de tvungna att prata svenska med varandra. Kompisarna gav även 

stöd genom att hjälpa till med skolangelägenheter. När han behövde hjälp i skolan fick han 

också stöd från kompisar som fortfarande bodde i Iran. Han berättar: 

”Ibland jag behöver någonting eller vet inte hur ska jag göra/…/ Jag ringer (till kompisar). Mina 

kompisar mycket duktig på matten, hur jag skriver den här frågan jag skriver till dem, dem säger till 

mig. /…/ Om jag vill lära svenska jag pratar allt med kompisar. /…/ Jag övar svenskan med vänner, 

ensamkommande från andra länder. 

Kontaktpersonen på boendet hjälpte också till om han hade frågor.  

Daniel berättade om sina svårigheter med att möta en ny kultur. Det var svårt innan man 

visste om hur den nya kulturen fungerade. Genom vännerna blev det lättare att förstå den nya 

kulturen och acceptera den. 

”Utan dem (vännerna) inte lätt om jag inte har dem. Ni vet när kommer en person i nya landet, det är 

först mycket svårt. Jag kommer ihåg första gången det är mkt svårt för mig. Jag vet inte hur är 

tradition i Sverige. Vågade inte prata med någon tänkte kanske hon rädd för mig. Men det är bättre 

nu.” 

John uppgav att han hade sin mentor i skolan som ett viktigt stöd. Mentorn gav honom 

information om skolrelaterade företeelser. Skolan hjälpte honom att lära sig svenska. Han 

nämnde att läxhjälpen var en viktig plats för att öva på språket. Slutligen förklararde han att 

det var språket som är det viktigaste för att komma i kontakt med svenskar och det svenska 

samhället.  

 

Analys av vägledning 

Ett mönster i våra intervjuer var att skolan nämndes som en viktig del av intervjupersonernas 

sociala nätverk. Där fick de information och kunskap om kulturen, samhället och svenska 

språket. Även relationerna till vänner, lärare och kuratorer möjliggjorde detta. 
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Intervjupersonerna nämnde att det fanns ett engagemang i dessa relationer. Personerna fanns 

till hands när ungdomarna behövde hjälp. Skolan gav ett betydande stöd och kan ses som en 

viktig skyddsfaktor för ungdomarna. 

KASAM-teorin beskriver hur människor kan handskas med vardagen och få ett bra liv trots 

svårigheter och trauman (Elmeroth & Häge, 2009: 108f). Ett mönster i intervjuerna var att 

samtliga intervjupersoner beskrev hur skolan hade skapat möjligheter att hantera situationerna 

i Sverige. Skolan var även en plattform för att skapa sociala kontakter. Skolan gav dem en 

mening i tillvaron och en framtidstro. Det gav dem kunskap och hopp om att kunna klara sig i 

det svenska samhället. En av de viktigaste strategierna i det nya landet var att öva sig i 

svenska språket, med kompisar och lärare. Kunskap om samhället fick de också via sina 

sociala nätverk. Detta gav dem möjlighet att hantera och lösa de problem som uppstod. 

Vi ser att pojkarna använt sig av copingstrategin närmande. De har införskaffade sig 

information och för att hantera och lösa problem. De var angelägna att införskaffa sig 

kunskap,  information och göra upp planer för framtiden. De angav skolan som ett viktigt sätt 

att skaffa sig informationen. 

Nätverket ger känslomässigt stöd, information och praktiskt hjälp. Nätverket ger en människa 

stöd att undvika eller minska belastningar, och klara av följderna av påfrestningar (Klefbeck 

& Ogden, 2003: 81). Vi kommer i nästa tema att lyfta fram vad det känslomässiga stödet har 

för betydelse intervjupersonernas liv.  

Undertema: Känslomässigt stöd 

Resultat av känslomässigt stöd 

Två av intervjupersonerna visade sig ha en pålitlig person de kunde vända sig till. Det kunde 

handla om att få uttrycka sina känslor men även att bara ha någon att prata med. De andra två 

intervjupersonerna berättade att de inte kunde dela sina innersta känslor med någon i Sverige. 

Simon uppgav att han vände sig till sina vänner när han kände sig nedstämd. Han upplevde att 

det var viktigt att socialisera sig och att inte vara ensam. Det var något som fick honom att 

känna sig bättre till mods. Vad han gjorde när han kände sig nedstämd förklarade han på 

följande sätt: 

”Ibland jag pratar om varför jag är ledsen eller ibland jag pratar om andra saker, bara har 

kontakt./…/Alltså när jag är ledsen, när jag känner mig jätteensam, jag går ut. Jag går och ringer till 
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kompis, kom vi ska gå ut, jag är ledsen, kom vi tar en promenad. Så vi går ut och sen jag känner mig 

bra, jag mår bra”. 

Av Simons citat framkom det att ensamheten fick honom att må psykiskt dåligt. Detta 

mönster återfanns i Benjamins intervju där han påpekade att ensamheten påverkade honom 

både fysiskt och psykiskt. I början hade han ett tunt nätverk i Sverige. Detta påverkade hans 

hälsa och fick negativa effekter på hur han presterade i skolan. 

”Jag fick magkatarr och var väldigt dålig i skolan och sånt och kunde inte koncentrera på lektionerna 

och sen de från skolan, eller kuratorn från skolan ringde och pratade med en psykolog varför jag är 

såhär, så att jag fick träffa henne, en psykolog.  Hon sa det är bättre att du skapar några kontakter, 

kompisar och så, pratar med dem annars det kommer påverka jätte mycket hur du mår. ” 

Benjamin uppgav att volontären var den enda personen som han kunde öppna sig för och dela 

sina innersta känslor med. Han fann det viktigt att ha denna kontinuerliga kontakt. Han kände 

sig inte ensam med henne vid sin sida.  

”Och sen när jag känner mig deprimerad eller känner mig ensam, då ringer jag och pratar med henne 

(volontären). Och sen vi brukar umgås med varandra väldigt mycket, ofta så. Det är hon som är mest 

nära mig liksom.”  

Daniel beskrev hur vänner gav honom stöd vid besvärliga situationer. Framförallt i situationer 

där han kände sig ensam. Han förklarade även att det inte var lätt att hantera 

vardagssituationer utan sina vänner och att de därför var betydande för honom. Trots det 

kunde han inte dela sina innersta känslor med någon i Sverige.  

”Utan dem (kompisarna) inte lätt om jag inte har dem. /.../”Brukar inte öppna mig för någon här i 

Sverige”. 

Samma mönster återfanns i Johns berättelse. Han uppgav att han inte kunde öppna sig eller 

dela sina innersta känslor med någon. Dock fann han att vännerna stöttade honom, genom att 

de hade en kontinuerlig kontakt. 

”Jag kan inte berätta någonting. Men de är bra kompisar../…/Jag har kul med dem också, det är 

viktigt för mig, vi har kul med varandra.” 

Han tillade att han inte var intresserad av att dela med sig av sina känslor. Han upplevde att 

han inte hade någon att diskutera känslor med och att det ändå inte var någon som kunde 

förstå.  
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Analys av känslomässigt stöd 

Samtliga intervjupersoner framhöll att en kontinuerlig kontakt med människor fick dem att 

må bra. De stabila relationerna, där kontakten var ömsesidig fick dem att känna sig omtyckta 

och värdesatta. Intervjupersonerna beskrev att när de var engagerade i sociala sammanhang 

blev det lättare att hantera vardagen. Detta går att analyseras med Antonovskys KASAM- 

teori som menar att socialt stöd är avgörande för flyktingars tillvaro. Det är viktigt att känna 

sig omtyckt och värdesatt av andra. Att vara engagerad i sociala sammanhang kan skapa ett 

bättre humör och bättre hälsa (Elmeroth & Häge, 2009: 113). Införskaffandet av information 

och kunskap ger möjligheten till att tolka framtiden utifrån rationella överväganden. Detta 

skapade begriplighet hos ungdomarna. Det fanns resurser i deras nätverk och de upplevde att 

de kunde hantera situationen. Situationen var hanterbar. Två av våra intervjupersoner uppgav 

att de fick emotionellt stöd av sitt nätverk och att det hjälpte dem att hantera svårigheter. Vid 

belastande situationer, när de kände sig nedstämda eller ensamma kunde de ringa till någon 

nära och prata om sitt mående. Det emotionella stödet minskade känslan av ensamhet. Detta 

sätt att hantera situationen kan ses som ett sätt att finna meningsfullhet i svåra situationer. 

Dessa komponenter bidrog till att intervjupersonerna fick en högre KASAM, det vill säga en 

känsla av sammanhang.  

Benjamin uppgav att han upplevt svårigheter i skolan under den första tiden i Sverige, när han 

inte hade något socialt stöd. Under den perioden blev han fysiskt sjuk. Han gick till en 

psykolog för att få verktyg att hantera den pressade situationen han befann sig i. Enligt 

modellen för risk och skyddsfaktorer är ett socialt nätverk en skyddande faktor. Att leva utan 

ett socialt nätverk kan leda till att personer lever i ett kroniskt stresstillstånd som är 

uppslitande och sjukdomsframkallande (Klefbeck och Ogden, 2003:81). Benjamin beskrev 

hur hans hopp väcktes till liv när han kände sig sedd och lyssnad till av volontären. Det 

resulterade i ett bättre mående, till exempel i skolan. Alla uppgav att det var viktigt att ha en 

kontinuerlig personlig kontakt och att veta att någon fanns där. Det reducerade känslorna av 

ensamhet. 

Benjamin och Simon kunde uttrycka sina innersta känslor för någon i Sverige. Benjamin 

vände sig till volontären för att få utlopp för känslorna. Det gav honom styrka att fortsätta 

kämpa. Detta kan ses som känslofokuserande copingstrategier. Dessa syftar till att reglera 

känslor som är förenade med stressfaktorn, exempelvis genom att ge utlopp för känslorna 

(Lagerberg & Sundelin, 2000: 223f). 
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Undertema: Begränsningar 

Resultat av begränsningar 

Samtliga intervjupersoner beskrev svårigheter med att skapa ett socialt nätverk.Begränsande 

faktorer var svårigheter med språket, kulturen och upplevelsen av att inte känna sig 

accepterad av sin omgivning. Alla intervjupersoner uppgav att språket var avgörande för att 

skapa nya kontakter. Under den tid då de inte kunde språket var det svårt att skapa kontakter. 

En ny kultur gjorde det svårt att veta hur man skulle bete sig i vardagliga sociala 

sammanhang. 

I följande citat berättade John om hur kulturen i Sverige skiljde sig från hemlandets kultur. 

Han upplevde att kulturskillnaderna begränsade möjligheterna till att skapa sociala kontakter. 

”Det är helt annorlunda i Afghanistan. /…/ När jag skulle åka till skolan, när man sitter bredvid en 

tjej eller kille, man kan inte prata med dem. I Afghanistan det är vanlig att man pratar så. Det var 

konstigt för mig men nu jag är van. /…/ Det beror på själv som person. Annars man går inte själv 

fram, det går inte.” 

Han uppgav att när han kunde behärska det svenska språket så hade han inga problem med att 

skapa sociala kontakter. Samma mönster fanns i Daniels intervju där han nämnde att 

kulturella skillnader skapade osäkerhet i samband med att skapa sociala kontakter. Han 

berättade om rädslor att närma sig människor och en rädsla av att hans intentioner skulle bli 

missförstådda. 

”I Sverige, kontakten kallare, svårare. På bussen alla sitter ensam, inte i mitt land, man kan hälsa på 

varandra. Vågar inte sitta bredvid andra och prata, om de skulle säga nej till mig. De tänker lite fel. 

De verkar tro att jag vill något annat.” 

I Simons utsagor fann vi ett liknande mönster. Även han upplevde att språksvårigheter och 

kulturella skillnader begränsade honom från att skapa sociala kontakter. 

”När någon som kommer först till Sverige, ska prata med dem, det är jättesvårt. /…/ I det här landet 

som jag växte upp, det spelar ingen roll, du känner någon person eller inte känner, du går direkt 

pratar och sitter. Men i Sverige är inte så, man kan inte prata med dem för att du inte kan språket. De 

tänker kanske man är dum. ” 

Simon kände sig inte accepterad av sin omgivning. Det fick honom att känna sig illa till mods. 

Han berättade:  
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”Man går nära de, de flyttar sig, sitter annanstans. Det var helt tråkig, och man känner sig dum, man 

hatar varför jag kom hit det här landet för att ingen som gillar mig.”   

De svårigheter som han varit med om fick honom att känna sig illa till mods. Han berättade 

om hur svårigheterna han fått uppleva under flykten gjorde sig påminda. Han kunde inte 

konversera med sin omgivning och kände sig inte accepterad. Tiden i väntan på 

uppehållstillstånd upplevdes som en påfrestande period. Mycket tankar snurrade i hans huvud. 

Han fick uppleva många motgångar efter ankomsten till Sverige. Han berättade om hur viktigt 

det var för honom att ha sociala relationer, efter de svårigheter han hade upplevt: 

”Alltså man förväntar sig ha nånting bra när, man klarat så mycket dåligheter. /../ Man tittar runt, 

bredvid nån person, berättar eller prata med… men de…  alltså de vill inte. Eller man kan inte prata 

heller, så det blir ännu jobbigare.” 

Benjamin beskrev hur en kombination av olika motgångar fick honom att känna sig illa till 

mods: 

”Det är väldigt svårt att man koncentrerar på saker eller är på en god humör när man kommer ensam 

hit /…/Man har upplevt hela vägen hit till Sverige. Det är inte lätt man kommer inte med flygplanen 

eller så. Det är båt, berg och sådant, det påverkar jätte mycket i humöret. Jag har drömt hela tiden 

mardröm dem första dagarna.. Jag var lätt arg, jag bråkade med dem (de på boendet)” 

Enligt Benjamin fanns det flera faktorer som begränsat honom att skapa ett nätverk i Sverige. 

Faktorer som upplevdes begränsande var svårigheter med språket, kulturskillnader och 

mobbing. Benjamin framhöll att kulturella skillnader skapat svårigheter att skaffa svenska 

kamrater. Han berättade att han hade fått uppleva många traumatiska händelser. Svenska 

ungdomar hade svårt att förstå vad han hade varit med om. 

Benjamins främsta fritidsaktivitet i Afghanistan var att spela fotboll. I Sverige tog han upp det 

intresset. Han kände att det var svårt att komma i kontakt med de andra spelarna i laget för att 

han kände sig mobbad. Det fick honom att känna sig ensam. Han valde att sluta i laget. Det 

var inte bara i fotbollslaget han kände sig mobbad. Även i skolan upplevde han utanförskap, 

både av personal och elever: 

”När jag började gymnasium, den där läraren i klassen, jag märker flera gånger när hon frågar 

någonting jag räcker alltid upp handen, när hon ser jag är en svartskalle, aldrig hon kom och fråga 

mig. Det påverka jätte mycket i mig, jag gick ibland inte i skolan på två dagar. ” 
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Han berättade hur boendepersonal hade betett sig olämpligt och fått hans självförtroende att 

sjunka. Några i personalgruppen på ett boende skrattade åt honom när han uttalade svenska 

ord fel. Han önskade att de hade rättat honom istället för att skratta, så att han hade förbättrat 

språket. 

”Språket är den viktigaste för skapa kontakter/…/ det är viktigt att de inte skrattar åt dem, när de 

pratar svenska liksom, så de vågar och prata. Annars om man kan inte prata med personalen på 

boendet, man kan inte prata med andra personer på torget och på affären till exempel. Istället för att 

jag skulle bo i den där boende det är bättre att jag sitter på tunnelbanan och ska va i Centralstationen 

och va på de där trapporna och så, hellre.” 

Benjamin uppgav att han ville bo i Afghanistan, om det vore möjligt. 

Analys av begränsningar 

Intervjupersonerna upplevde svårigheter med att skapa kamratrelationer under den första tiden 

i Sverige. Detta skapade känslor av ensamhet. Framförallt handlade det om svårigheter med 

att interagera med svenskar. Några av dem upplevde fortfarande denna typ av svårigheter.  

Ungdomarna upplevde att kulturella skillnader begränsade dem. Detta kan analyseras med 

social nätverksteori.  Det kan handla om att försöka passa in och känna samhörighet till sitt 

nätverk och sin omgivning. Att distanseras från kulturen kan ge konsekvenser om man inte 

känner sig bekväm eller accepterad i andra grupper.  

Benjamin beskriver hur hans lärare i gymnasiet uteslutit honom från att aktivt delta i 

undervisningen, vilket påverkade hans skolmotivation negativt. En sådan skolsituation kan 

leda till att de ensamkommande inte får samma förutsättningar som andra ungdomar. Att inte 

ha kontakt med svenskar eller få möjligheten att tala svenska minskar möjligheterna att delta i 

samhällslivet (Lagerberg & Sundelin, 2000: 26f).  

Samtliga intervjupersoner nämnde språket och kulturen som de största hindren i att skapa ett 

socialt nätverk. Även andra begränsningar nämndes, som de traumatiska erfarenheter de haft 

och känslan av att inte vara accepterad omgivningen. Framförallt var det en kombination av 

dessa motgångar som utgjorde hinder för intervjupersonerna i det nya landet, där kulturen var 

en helt annan än i hemlandet. Trots detta kunde vi finna att det fanns hopp och drömmar om 

en framtid i Sverige. Framförallt sågs utbildning som en möjlighet. Detta bekräftas av 

Fjällheds studie där en helt annan kultur innebar hinder för flyktingar. Det fanns drömmar hos 
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yngre flyktingar, om ett bättre liv. Därför vågade dem ta sig an svåra utmaningar (Fjällhed, 

2009: 126f). 

Benjamin och Simon berättade att deras tidigare erfarenheter hade skapat dåligt psykiskt 

mående. Benjamin beskrev sina utagerande reaktioner, han bråkade med boendepersonalen 

och var ofta arg. Simon berättade att det inte är så lätt att vara på bra humör på grund av de 

trauman han gått igenom. Omgivningen var oförstående för vad som hände. Detta kan ses 

som latenta effekter. Det är konsekvenser av flera tidigare belastningar. En ackumulering av 

tidigare påfrestningar kan göra barnet mer sårbart. Vid nästa påfrestning ökar sannolikheten 

för manifesta problem. Detta kan resultera i att till exempel en till synes obetydlig händelse 

kan utlösa en kraftig reaktion (Lagerberg & Sundelin, 2000:88).  

John ville inte öppna sig för någon då han upplevde att ingen förstod honom. Alla 

intervjupersoner hade upplevt en känsla av att inte vara accepterad av sin omgivning.  Många 

flyktingungdomar upplever känslan av att vara till besvär, att inte accepteras och att 

ständighet få höra nedlåtande kommentarer. Det kan tolkas som en form av psykisk 

misshandel (Benjaminson, 2008: 107).  

Tema: Fritid  

Idén till detta tema föddes ur modellen om risk och skyddsfaktorer. Fritidsintressen tycks vara 

en viktig skyddande faktor för ungdomarna.  

Resultat av fritid 

Ett mönster som funnits i samtliga intervjuer var att fritidssysselsättningarna haft betydande 

påverkan för det sociala nätverket, för att skapa nya kontakter och behålla kontakterna. 

Simon berättade om vikten av fritidsintressen för att kunna bilda och bibehålla ett socialt 

nätverk. Han var aktiv i ett svenskt politiskt parti och såg det som en väg in i det svenska 

samhället.  

” Jag är med i ett politiskt parti. Så vi går och pratar och säger hur vi tycker om andra partier, vi 

pratar om olika saker/…/ Man går dit och pratar svenska med de, det är bra. Man lär sig svenska 

kulturen. /…/ Sen jag… det finns Röda korset, nära staden, jag gick dit för att plugga, så där de bjöd 

mig till teater. Sen de skickade vidare min information till teatern så där jag också fortfarande spelar 

teater”. Simon 



42 
 

Simon framhöll att det var lättare att skapa relationer till personer som varit i liknande 

situationer som honom. Han berättade om hur han började spela fotboll. Det intresset hade 

han gemensamt med andra Afghanska ungdomar. Genom fotbollen utvecklades en vänskap 

till de andra ungdomarna. 

”Jag spelade fotboll, också. Jag kände några på fotbollgruppen. /…/ Andra kontakter som är från 

samma land, också vi spelade fotboll. Jag hittade från fotboll. Det var så vi bli vänner för vi kan prata 

samma språk så det var lätt att bli kompis.” Simon 

Även John uppgav att hans fritidsintressen var en väg till att skapa ett socialt nätverk. John 

tränade kampsport tre gånger i veckan och hade kontinuerlig kontakt med 

kampsportskamraterna. Han berättade att han tillsammans med sina vänner hittade på 

aktiviteter, som att göra utflykter och bada. Han förklarade att han kände tillhörighet till unga 

afghaner. Han kände sig dock inte helt hemma med dem eller kunde lita på dem till 100%. 

Anledningen till detta var för att de var nya personer för honom. Han framhöll samtidigt att 

han kunde ha roligt med dem och att det var viktigt för honom.  

”Finns unga afghaner, men inte så mycket. Vi har bara kontakt som kompisar, man kan inte 100 % 

säga... Man har bara kul.” John 

Daniel berättade om sina fritidsintressen. Han gillade att läsa böcker, träna på gym 

tillsammans med kompisar och på helgerna gillade han att gå på bio. Han uppgav att han lade 

ner mycket tid på att göra läxor och skoluppgifter. Han brukade samlas med sina vänner i 

biblioteket, där de hjälpte varandra. 

Benjamin uppgav att han brukade träna på gym med sin kusins son, övningsköra med sin 

kusin och spendera mycket tid i biblioteket för läxläsning. Benjamin tyckte att det var svårt att 

skapa relationer till svenska ungdomar. 

”Det är liksom väldigt svårt att man har svenska kompisar. Vill gärna ha fler svenska kompisar men 

det är inte lätt att man kunna kommunicera med varandra. Det är väldigt många saker som skiljer sig 

som /…/ det inte lätt att man skapar sig en svensk kultur liksom /…/ jag menar att om man har svenska 

kompisar att man går ut med dem och så men om jag går ut med dem på nätterna och så nattklubben, 

säger att jag förlorar min familj” 

Som tidigare nämnts så avstod Benjamin från sin favorit fritidsaktivitet på grund av mobbing i 

laget. 
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”Det var min intresse att spela fotboll, sen i Sverige när jag började i ett lag det fungerade inte som 

det gjorde i mitt hemland. Det var väldigt svårt att få kontakt med dem, liksom man kände sig ensam. 

Det kändes att dem mobbar mig. Sen jag slutade spela fotboll liksom”.  

Benjamin sa att han inte hade så mycket fritid på grund av att han hade så mycket annat att 

ansvara för. Han hade ett stort ansvar över sin familj, han jobbade extra och han försökte att 

lägga resten av fritiden på skolarbete. Av denna anledning träffade han sällan sina kompisar. 

”Jag skulle gärna vilja satsa mer på skolan, men jag har inte heller för det var mycket annat att göra 

liksom, att ta ansvaren för familj, hitta lägenhet och sånt, och socialen tar inte ansvar för oss./…/   

Benjamin uppgav att han brukade gå till moskén under högtider. När han först kom till 

Sverige, när han var utan sin familj, hjälpte moskén honom att komma i kontakt med sin kusin 

som bodde i Sverige. 

Analys av fritid 

Alla de intervjuade framhöll fritidsintressena som viktiga delar av det sociala nätverket. 

Kontinuiteten i kontakterna var betydelsefulla. Moskén hjälpte Benjamin att komma i kontakt 

med sin kusin. Simon beskrev hur hans fritidsintressen hjälpte honom att lära sig det svenska 

språket och den svenska kulturen. Han såg det som en väg in i det svenska samhället. John 

beskrev hur han kände samhörighet med sina kompisar. De var viktiga för att han hade roligt 

med dem. Fritidsaktiviteterna gav pojkarna socialt erkännande, de kände sig inte ensamma. 

Detta går att koppla till modellen för risk- och skyddsfaktorer. Frivilliga organisationer som 

föreningar, skola, religiösa samfund har en viktig roll att ge socialt erkännande som bidrar till 

motståndskraft. En välstrukturerad social tillvaro kan vara en källa till motståndskraft 

(Björnberg, 2013: 162f). 

Benjamin sökte sig till moskén som förmedlade kontakten med hans kusin. Simon hittade sina 

afghanska fotbollskompisar. John hade framförallt afghanska kompisar. Daniel hade 

framförallt andra ensamkommande som kompisar. Våra resultat överensstämmer med resultat 

från andra studier. Björnbergs studie kom fram till att väntan på uppehållstillstånd kan 

innebära osäkerhet och förlust av socialt kapital. Omständigheterna i familjen och 

erfarenheter från flykten kan försvåra processen att etablera sociala kontakter och nätverk. 

Sociala relationer är viktiga för att motverka hälsoproblem. En strategi för barnen var att 

kontakta anhöriga och andra i liknande situation (Ibid. s. 141). Denna strategi kan vi se även 

hos våra intervjupersoner. 
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Intervjupersonerna beskrev sina fritidsintressen som viktiga vägar till att skapa sociala 

kontakter med svenskar. Simon uppgav att hans politiska aktivitet lärde honom om kulturen 

och språket. Teatern var den plats där han hade sina viktigaste svenska kompisar. Benjamin 

ville spela fotboll och det var via fotbollen han träffade svenskar. Oturligt nog kände han sig 

mobbad och slutade. De Wal Pastoors studie kom fram till att ”Aktiviteter utanför skolan är 

viktiga för att elever med olika etnisk, social eller kulturell bakgrund ska kunna umgås med 

varandra och utveckla gemensamma intressen ”(De Wal Pastoor, 2013: 321). 

Benjamin beskrev att svenska ungdomar hade andra intressen än honom. Han upplevde det 

problematiskt att vara vän med svenskar på grund av detta. Han berättade att hans familj inte 

accepterade att han delade vissa intressen med dem till exempel att vara ute sent om nätterna. 

Många flyktingungdomar bär på en stor sorg efter att ha lämnat sitt land. De kan behöva träda 

in i vuxenlivet fortare än andra ungdomar och det kan vara svårt för dem att hantera det stora 

ansvar de får ta. Det kan också handla om kulturkonflikter. Svenska ungdomar upplevs ha 

mer frihet och därför kan de ensamkommande känna utanförskap (Alin Åkerman, 2008: 138). 

”Möten med svenska ungdomar kan vara svåra och känslan av utanförskap och isolering ökar 

sårbarheten” (Alin Åkerman, 2008: 138).  

Enligt ett utvecklingsekologiskt synsätt kan ungdomens erfarenheter från ett mikrosystem 

påverkas av samspelet med andra mikrosystem, till exempel relationerna i kamratgruppen, 

boendet, fotbollslaget eller skolan (Lagerberg & Sundelin, 2000: 23). Utifrån detta kan en 

analys göras av Benjamins situation i fotbollslaget, där han blev mobbad och sedan slutade. 

Fotbollslaget var ett mikrosystem för Benjamin. I mikrosystemet skapades mening för honom. 

När han blev mobbad i fotbollslaget skapades stress. Detta ledde inte bara till att han inte 

trivdes i fotbollslaget. Han uppgav även att han hade svårigheter med att koncentrera sig i 

skolan. Han hade ett tunt socialt nätverk och kände sig mobbad i skolan. Kombinationen av 

dessa problematiska mikrosystem gjorde att han inte kunde koncentrera sig i skolan. 

Situationen hanterades med att han slutade spela fotboll. Ett annat sätt han hanterade 

situationen på var att studera.  

 

Tema: Förbättringar för ensamkommande 

En tanke som hela tiden funnits under arbetets gång var att intervjuerna skulle kunna leda till 

att förbättra för ensamkommande. Det är motivet till att vi valde nedanstående tema. Under 
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intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om vilka förbättringar som skulle kunna göras, 

framförallt inom socialt arbete.  

 

Resultat av förbättringar för ensamkommande 

Benjamin berättade att det fanns personal på boendet som inte hade haft ett bra 

förhållningssätt gentemot honom. Han hade fått hjälp med det svenska språket av personalen 

men det fanns även personal som skrattat åt honom. Han beskrev hur hans självförtroende 

sjönk på grund av detta. Han tyckte att språket var den viktigaste faktorn för att skapa 

kontakter och bli accepterad. 

”Och sen de, där personer som jobbar med ensamkommande det är viktigt att de inte skrattar åt dem, 

när de pratar svenska liksom så de vågar och prata annars om man kan inte prata med personalen på 

boendet, man kan inte prata med andra personer på torget och på affären till exempel. När de skrattar 

åt dig när du pratar svenska hur ska du våga parat med person som du inte känner då.” Benjamin 

Benjamin upplevde utanförskap. Detta visade sig i form av kränkningar från omgivningen i 

skolan, på boendet och på fritiden. Han berättade att han blev ”mobbad” av klasskamrater och 

i fotbollslaget för att han var en ”svartskalle”. Han upplevde att människor skrattade åt honom 

för att han inte kunde språket ordentligt. Han berättade att hans lärare aldrig gav honom ordet 

på lektionerna och att detta påverkade hans skolgång. Han hade även fått kommentarer om 

han var lat och bara levde på socialbidrag. Benjamin kände att personerna i hans omgivning 

saknade förståelse för vad han har varit med om. Vad som skulle kunna göras bättre i 

förhållandet till ensamkommande barn beskrev han såhär:  

”Jag bor väldigt dåligt, och väldigt dålig upplevelser. Ibland jag försöker prata med dem 

(klasskamraterna) så de skulle lära sig och prata med läraren liksom ni borde prata med dem. Det är 

bättre att skolan har några lektioner och undervisningen i skolan att ni får se hur har vi, vi som bodde 

i de där krigarlanden. Kanske den var våran förälders fel, de här krigen och så, men det är inte vårat 

fel. Vi var bara barn liksom, vi var 14-17 år, när vi lämnade den där landen, vi visste inte någonting 

om talibaner och sånt liksom vi förlorat flera familjemedlemmar, och ingen vet hur vi har det. Jag vet 

inte vi har olika tankar, vi har inte samma tankar som de som vuxit här (i Sverige) liksom. 

Han framhöll vikten av kunskap och förståelse som betydande. Han ansåg att skolan måste ta 

ansvar för att informera. Han trodde att information skulle kunna leda till förståelse och 

empati för ensamkommande och minskad mobbing.  
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Simon berättade om en tid när han bodde på ett boende för ensamkommande barn. Han 

upplevde att det var många barn som mådde dåligt. Enligt honom berodde det på att de 

saknade sociala nätverk. 

”Jag känner de många… de känner språk, de mår jättedålig, de mår inte så bra. Men jag vet inte 

varför. Kanske det beror på att de inte har någon kontakt med de andra. De (ensamkommande barn) 

är bara hela tiden, de är själv, de är i sitt rum. Sen de blir galen, de använder narkotika, de dricker 

alkohol, för att de mår inte bra. De är hela tiden ensam.” 

Simon beskrev hur bristfällig kompetens hos personalen skapade negativa effekter. Han 

framhöll att kunskap hos personalen var viktig och påverkade barnens mående. 

”Eller när de har problem med personalen. Det finns personal, som de förstår inte så mycket. De har 

inte kunskap för att kunna jobba med de här. De (ensamkommande barnen) har problem med vissa i 

personalen som börjar jobba. De blir ledsen. De går och gömmer sig i sitt rum, de kommer inte ur till 

den här personen jobbar på boendet. Så de hela tiden i rummet. De tar nånting de skär sitt kropp. Så 

det är, jag tänker, det är viktigt, för att de jobbar, personer på boendet, de måste ha kunskap. För att 

de (ensamkommande barnen) har så mycket problem.” 

Daniel, Benjamin och Simon upplevde att de hade blivit illa behandlade av socialarbetare. 

Daniel berättade om vad han tyckte skulle kunna förbättras i socialt arbete med 

ensamkommande barn: 

”Trösta mer, lyssna mer. Mycket viktigt hur vi bemöter varandra, det påverkar. /…/ Många är nej nej 

attityder på en gång.” 

Analys av förbättringar för ensamkommande 

Benjamin upplevde att han blev orättvis behandlad, både av kamrater och av lärare i skolan. 

Detta resulterade i att han kände sig nedstämd. Det påverkade hans skolsituation och sänkte 

hans självkänsla, vilket utgjorde hinder för att utveckla den intellektuella kapaciteten. För 

barn i utsatta livssituationer utgör en välfungerande skola en viktig skyddsfaktor (Strander, 

2008: 50). Denna viktiga skyddsfaktor är något han kan ha gått miste om när skolsituationen 

inte fungerat. Benjamin framhöll att det viktigaste i mötet med ensamkommande är att lyssna 

och förstå. Han trodde att ett mer empatiskt bemötande kunde skapas genom att informera i 

skolan om vad ensamkommande kan ha varit med om. Både lärare och klasskamrater borde få 

ta del av en sådan information. 
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”Forskning kring flyktingbarn och resilens visar att en flykt innebär ytterligare risker för 

barnen som terror, fruktan, rädsla, familjeproblem och fysisk utmattning. Trots detta klarar 

majoriteten av flyktingbarnen på ett tillfredställande sätt flyktingsituationen. Tillgång till 

familjesammanhang, fungerande föräldrar, sociala nätverk och stödjande faktorer i samhället 

som t.ex. skola, är klara fördelar föra att det ska gå bra för barnen.” (Fjällhed, 2009: 176).  

Det är viktigt att identifiera och utveckla stödjande faktorer i samhället som kan vara till hjälp 

för ensamkommande att skapa ett nätverk. Skolan är den plats där barnen skapar sociala 

kontakter och en plats där barnet kan stärka sin självkänsla och sitt intellekt. Detta kan leda 

till motståndskraft (Fjällhed, 2009: 177).  

Simon berättade att det fanns ungdomar på boendet som stängde in sig i sina rum. Han 

framhöll att de hade begränsad kontakt med den sociala omgivningen och kände sig 

ensamma. Några ungdomar hade ett självskadebeteende. Simon fortsatte med att berätta att 

personalen saknade kunskap, att de inte hjälpte ungdomarna på rätt sätt. Han tyckte att 

personalen inte lyssnade på dem, eller förstod dem. Som vuxen är det nödvändigt att ha 

kunskap och information (Alin Åkerman, 2008: 141). Viktiga verktyg i arbete med utsatta 

barn är att ha empatiförmåga och att följa etiska koder. Ett professionellt stöd innebär att ha 

kommunikationsfärdigheter, där man vågar vara sig själv, lyssna och vara tillgänglig. Alla 

barn och ungdomar har ett behov av att bli sedda och lyssnade på. Barn som är i utsatta 

situationer har ett ännu större behov att bli sedda och lyssnade på (Benjaminson, 2008: 124 f). 

Kommunikationen har två sidor, lyssna och tala. Det är viktigt att inte ifrågasätta barnets 

erfarenheter, att lyssna till deras upplevelser och ha respekt till deras inre världar (Alin 

Åkerman, 2008: 136). Samtliga intervjupersoner berättade om vikten av att lyssna och att ha 

empatiförmåga. Detta är något som intervjupersonerna saknat i sina relationer till 

socialarbetarna.  

Samtliga deltagare beskrev det sociala nätverket som viktigt för deras välmående och 

förmågan att hantera vardagen. En viktig slutsats som vi kommit fram till är att det inte går att 

förutsätta att socialt nätverksbyggande i ett nytt socialt sammanhang kommer igång av sig 

självt. Detta får stöd av tidigare forskning (Björnberg, 2013: 159f). 

Socialarbetarna utgör en viktig del i ensamkommandes livssituation. Socialarbetarna bör 

därför ha empati till ensamkommande. Deltagarna i vår studie beskrev att socialarbetarna 

saknade empati. Resultaten i Kohlis (2006) studie kom fram till det motsatta. Kohlis studie 

hade ett socialarbetarperspektiv. Socialarbetarna berättade att de förhöll sig empatisk och 
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lyssnande till de ensamkommande. De letade även efter motståndskraft hos ungdomarna. 

Socialarbetarna upplevde att de ibland fick anta en föräldraroll till ungdomarna och att 

ungdomarna pratade med dem som de hade kunnat göra med en förälder (Brunnberg m fl., 

2011: 60). Även om resultaten i studierna skiljer sig åt kan kunskap från ett 

socialarbetarperspektiv vara betydelsefull. Både denna studie och Kohlis studie kan ge 

vägledning om att socialarbetarnas förhållningssätt och empatiförmåga är viktig i relationen 

till ensamkommande ungdomar. 

 

7. Diskussion  
 

Syftet med denna studie är att studera vilka sociala nätverk ensamkommande flyktingbarn har 

och hur de upplever möjligheten till att skapa ett socialt nätverk. Syftet är att få kunskap om 

hur deras nätverk påverkar deras möjligheter att klara belastningar. 

Hur upplever ensamkommande barn möjligheterna till att skapa ett 

socialt nätverk? 

Många flyktingbarn bär på en stor sorg efter att ha lämnat sitt land. Detta kan innebära att de 

blir tvungna att träda in i vuxenlivet fortare än andra ungdomar. Flykten har ofta varit 

utmanade och svår. Kamrater och nätverk är viktiga för ungdomar och utgör en skyddsfaktor 

(Alin Åkerman, 2003: 141). I likhet med andra studier kommer denna studie fram till att ett 

tryggt och stabilt nätverk har betydelse för ensamkommandes möjligheter till anpassning i 

Sverige (Fjällhed 2009: 54). Skolan framhålls som en av de viktigaste platserna för att skapa 

ett nätverk och ha social kontakt med vuxna och andra ungdomar. Våra resultat bekräftas av 

tidigare studier om ensamkommande. Skolan kan ses som en bro för att komma in i samhället. 

Det är av stor vikt att ha en fungerande skolsituation och skolmiljö. Detta främjar den 

intellektuella kompetensen, ger möjlighet till social utveckling, självförtroende och 

möjligheten till att klara belastningar (Lagerberg & Sundelin, 2000: 331; Wimeliusm fl., 

2012: 25-28). 

Under den första tiden i Sverige utgör formella kontakter en stor del i flyktingbarns nätverk. 

En slutsats som vår studie kommit fram till är att formella kontakters förhållningssätt kan ha 

stor påverkan på flyktingbarnens mående och situation. Då relationen präglas av 
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maktskillnader där ungdomen är i ett underläge (Björnberg, 2013: 143f). Personalens förmåga 

att lyssna och förstå är viktig i sådan relation (Alin Åkerman 2008: 141; Benjaminsson 2008: 

124f). Detta är något som intervjupersonerna saknat, framförallt i relationen till socialtjänsten. 

I en maktrelation kan känslor av kränkning uppstå. I de fall kränkande situationer uppstod 

hittade intervjupersonerna strategier för att lösa situationerna, framförallt genom att utnyttja 

resurserna i sina nätverk. Det var andra vuxna som kunde informera om strategier och bidra 

med resurser för att förbättra livssituationen. Tillit beskrevs som viktigt och centralt i en 

relation för att få hjälp och stöd. Tilliten var en förutsättning för socialt kontaktskapande 

(Björnberg, 2013: 143). Att ha en tillitsfull person att vända sig till kan göra att situationen 

blir hanterbar och begriplig.  

Vår studie har påvisat att det förekommer svårigheter för ensamkommande att interagera och 

få kontakt med svenska ungdomar. Intervjupersonerna beskrev att det var viktigt att ha 

kontakt med svenskar för att lära sig språket och kulturen. Intervjupersonerna upplevde 

utanförskap under första tiden i Sverige. 

Språket upplevdes som en central källa till att skapa sociala kontakter och delta i 

samhällslivet. Många av intervjupersonerna kände sig orättvist behandlade för att de inte 

kunde behärska det svenska språket. Detta ledde till en känsla av att inte vara accepterad av 

omgivningen. Kulturskillnader var också en faktor som sågs som en tröskel för att skapa 

svenska kontakter. Att inte få kontakt med svenskar minskade möjligheterna att delta i 

samhällslivet (Lagerberg & Sundelin, 2000: 26f). 

Vilken funktion upplever ensamkommande barn att nätverket har för 

deras möjligheter att klara belastningar? 

En slutsats som denna studie kommit fram till är att ha kontakt med sin familj, oavsett var i 

världen de befinner sig, utgör en möjlighet för att klara belastningar. En internaliserad 

trygghet kan aktiveras vid kontakt med familjen. Alla intervjupersonerna hade kontakt med 

sina familjer som bodde i andra länder. Trots att de sällan talade om sina innersta känslor med 

familjerna så upplevdes familjen som en stödgivande trygghet. Att inte tala om sina känslor 

var en strategi för att undvika att belasta familjerna. Att inta en ansvarsroll i familjen kan ge 

starkare självbild och självförtroende (Fjällhed, 2009: 178). 
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Några av de intervjuade hade svårt att öppna sig för människor i Sverige, även i deras egna 

vänskapskretsar. Trots detta utgjorde vännerna det viktigaste stödet. Att ha kamratrelationer är 

viktigt för att upprätthålla ett bra självförtroende (Alin Åkerman, 2008: 141). Några kunde 

dock öppna sig för någon, prata om känslor och svårigheter. Att ha någon att anförtro sig till 

utgjorde betydande stöd för dem. Stödet fick dem att må bra. Det hjälpte dem att hantera 

belastningar och att ha stabila relationer (Elemtorh & Häge, 2009: 113). 

Lärare och kamrater uppgavs som viktiga källor till stöd. Det kunde handla om någon person 

som hjälpte till att vägleda, bistå med kunskap och information om samhället. Dessa 

personer hjälpte till att utveckla språket och kunskapen om svenska kulturen. Skolan uppgavs 

som den viktigaste källan till vägledning. Skolan var en plattform för att skapa sociala 

kontakter och för att skapa mening i tillvaron och mening inför framtiden. 

Vår studie tyder på att fritidsaktiviteterna är en källa till en fungerande vardag och att skapa 

kontakter med andra ungdomar (De Wal Pastoor, 2013: 321). Det kan vara svårt att etablera 

nya kontakter efter trauman som de ensamkommande upplevt. En strategi för barnen kunde 

vara att kontakta släkt och andra i liknande situationer för att inte känna sig ”ensamma” 

(Björnberg, 2013: 141). Intervjupersonerna beskrev att det var lättare att bygga upp ett 

nätverk med människor som de kunde känna samhörighet med. En viktig slutsats för vår 

studie är att det sociala nätverket har stor inverkan på möjligheten för ensammkomande att 

klara belastningar. Deltagarna i vår studie hade varit med om flera belastande situationer. 

Belastningarna ackumulerades och bidrog till ett sämre psykiskt mående. Trots detta fanns ett 

hopp och en tro om en ljus framtid med möjligheter i Sverige. I Hessles (2009) studie hade 

det gått bra för intervjupersonerna efter 10 år i Sverige. Hoppet som våra deltagare beskrev, 

och hur de utnyttjade sina resurser, gör att vi ser att det finns stora möjligheter för 

ungdomarna att få en bra framtid i Sverige. 

Metoddiskussion 

Valet av metod, kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, ställer höga krav på forskaren. Forskaren 

bör vara empatisk och skapa en tillitsfull relation till intervjupersonerna. Det ställer även höga 

krav på den intervjuade. Det bör vara en person som kan ge uttömmande svar samt har viljan och 

förmågan att berätta. Skillnader i relationer mellan forskare och de intervjuade kan påverka 

resultaten. Vid några av våra intervjuer skapades en tillitsfull och öppen relation där 

intervjupersonerna vågade öppna sig och prata fritt. Däremot fanns det intervjuer där det var 
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svårare för de intervjuade att öppna sig och förklara vad de menade. Detta kan ha berott på 

språksvårigheter. Intervjupersonerna var i en beroendeställning av olika myndigheter och därför 

kan det ha funnits en risk för att de gett oss önskvärda svar. Detta kan ha påverkat resultatet av vår 

studie. Vi anser dock att intervjupersonerna gav oss svar inom ramen för våra frågeställningar. 

Studien är baserad på endast fyra intervjupersoner. Urvalet av personer hade många gemensamma 

faktorer som kön, ålder och kulturtillhörighet och liknande anledningar till flykten. Detta kan ha 

begränsat möjligheterna till att genrealisera studiens resultat. Dock kan studiens resultat 

ackumuleras med andra studiers resultat och skapa större möjligheter till genrealiserbarhet. 

Att använda snörbollsurval kan ha medfört konskvenser. Konskvenserna kan vara att de personer 

som förmedlat intervjupersonerna kan ha valt ut personer som de ansett varit lämpliga. Det finns 

en risk att en viss personlighetstyp har valt att delta, personer som själva varit intresserad av att 

göra sina röster hörda. Det kan ha varit ett urval av de personer som har haft en positiv utvecklig i 

Sveige. Andra personlighetstyper kan har hamnat i skymundan. En kvalitativ studie ställer krav på 

att personen ska ha förmågan till djupare beskrivningar. Konsekvensen av detta kan då bli att det 

enbart är en viss typ av personer som studeras och andra typer inte får sina röster hörda. 

Valet av teorier kan ha påverkat resultatet. Fokus har legat på att förstå vad det sociala nätverket 

har för inverkan på ungdomarna och deras möjligheter till att hantera belastningar. Om vi istället 

hade gjort analysen med mer individfokuserade teorier hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

Exempelvis hade man kanske funnit förståelse om hur personliga egenskaper och 

bakgrundsfaktorer hos intervjupersonerna inverkat på deras förmåga att hantera motgångar. 

Förslag till fortsatt forskning 

För få en bredare bild av ensamkommandes behov och situation bör studier på andra 

urvalsgrupper utföras. De flesta studier är gjorda på pojkar och därför bör flickor studeras. Även 

andra etniciteter kan vara värdefulla att studera. För att bygga vidare på de slutsatser som vår 

studie kommit kan forskning studera och utvärdera insatser som kan möjliggöra för 

ensamkommande att bilda sociala nätverk. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som ser fram emot att intervjua personer 

som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och i dagsläget är 18-20 år. Vi 

skriver ett examensarbete och vill med din hjälp få kunskap om ensamkommande 

flyktingbarns sociala nätverk. Vi är intresserade av att titta närmare på vilka relationer som 

har varit mest betydelsefulla gett mest stöd för ensamkommande flyktingbarn.  

Ensamkommande barn ökar i Sverige för varje år. Barnen kommer ofta från svåra 

livssituationer och är särskilt utsatta för risker. Tidigare forskning tyder på att det sociala 

nätverket är en betydande skyddsfaktor för barn och kan förklara varför barn som levt under 

ogynnsamma omständigheter ändå kan utvecklas gynnsamt. Kunskap kring flyktingbarns 

sociala nätverk kan vara värdefull för att kunna främja ett gynnsamt socialt nätverk för en god 

utveckling hos ensamkommande barn och ungdomar. 

Med att du själv har kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn vill vi veta hur du 

beskriver ditt nätverk och hur du upplever det sociala nätverkets betydelse för dig. Vi vill 

därför ställa frågor kring hur ditt sociala nätverk ser ut och vilka relationer som finns i ditt 

nätverk.  

Som hjälpmedel under intervjun kommer vi att använda en bandspelare för att få med allt som 

sägs. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja 

att inte svara på frågor. Du kommer att vara anonym och all information som du ger oss under 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt det vill säga att informationen inte kommer att 

kunna ledas till dig som person. En del meningar från intervjun kommer att användas som 

citat i vår uppsats, för att öka tillförlitligheten och förståelsen av intervjun. Ditt namn kommer 

inte att stå med och vi kommer inte nämna vilken ort du bor på. Med hjälp av teorier och 

tidigare forskning kommer vi att bearbeta och analysera informationen vi får av dig. 

Informationen kommer endast att användas till denna uppsats och banden kommer sedan att 

förstöras. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten men ingen kommer att veta 

att just du har medverkat. 

 

Vänliga hälsningar 

Karin Bodå & Leila Silva 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguiden 

Allmän info 

- Ålder 

- Tid i Sverige 

- Hur bor du? 

- Kön?  

- Sysselsättning 

 

Nätverkskarta 

Placera ut viktiga personer i ditt nätverk på nätverkskartan. De som är dig närmast placerar du 

närmast mitten och de som du har mindre kontakt med placerar du längre bort. 
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Personerna i nätverket 

De personer som du har satt närmast dig på kartan, kan du beskriva vad det är som gör att du 

har satt dem närmast? 

Vem i ditt nätverk har du mest kontakt med? Beskriv er relation. 

De andra personerna du har placerat ut, kan du berätta varför de är viktiga för dig? 

Berätta vilka personer du har i Sverige. 

Beskriv vilka relationer du har utanför Sverige? 

Hur gör du för att skapa sociala kontakter? 

Hur gör du för att upprätthålla dina sociala kontakter? 

 

Stöd och möjligheter 

Beskriv hur ditt nätverk stödjer dig. 

Vilka relationer är mest stödgivande? 

Har du någon att dela dina innersta känslor med? Berätta. 

 

Upplevelser av nätverk 

Vad har det sociala nätverket för betydelse för dig? 

Hur tycker du att ett socialt nätverk ska vara? 

Upplever du att du saknar något från nätverket?  

 

Fritid 

Vad gör du på din fritid? 
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Känner du tillhörighet till någon särskild grupp i samhället? Vilken? Beskriv hur? 

 

Relationen till socialarbetare 

Hur upplever du relationen till professionella? (Ex. god man, socialsekreterare, lärare, 

boendestödjare) 

Vad finns det för fördelar med relationen? 

Finns det några nackdelar eller hinder i relationen? 

Vad skulle kunna bli bättre? 

 

Övrigt 

Är det något annat du vill berätta eller något som du tycker att jag har missat? 

 

 


