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Sammanfattning 

År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl i Sverige. Dessa barn har alla 

någon form av kontakt med socialtjänsten. Studiens syfte är att undersöka ensamkommande 

flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande. I studien presenteras och besvaras två 

frågeställningar: Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? och Vilken roll 

upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras mående? Studien utgår 

från en kvalitativ induktiv metod med en fenomenologisk ansats. Data har erhållits genom 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tio informanter som invandrat till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn. Materialet transkriberades och en kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades på den inhämtade datan, vilket gav ett resultat bestående av tre konstituenter: 

trygghet av tydlighet, aktivitetens betydelse för en känsla av sammanhang och engagemang & 

kontakt. Dessa konstituenter utgör tillsammans essensen av de ensamkommande 

flyktingbarnens upplevelser av fenomenet. I denna studie visar essensen av det undersökta 

fenomenet att engagemang, tydlighet och tillgång till aktiviteter från informanternas 

socialsekreterare hjälper det ensamkommande flyktingbarnet till ett bättre mående. En 

frånvaro av detta skapar det motsatta. 
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1. Inledning  

I det här kapitlet presenteras en bakgrund till det område som studien behandlar. Därefter 

klargörs studiens syfte, dess frågeställningar och de begreppsförklaringar som används i 

studien. Avslutningsvis redogörs för uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Antalet ensamkommande flyktingbarn som flytt till Sverige har ständigt ökat under de senaste 

tio åren. År 2015 ansökte 35369 ensamkommande flyktingbarn om asyl, vilket kan jämföras 

med 2014, då 7049 barn ansökte om asyl (Migrationsverket, 2016).  

Socialstyrelsen definierar ensamkommande flyktingbarn som ett barn vars ålder var under 18 

år vid tidpunkten för dennes ankomst till mottagarlandet. Barnet är även ensamt i den mån att 

barnet inte har sina föräldrar eller annan vuxen person att företräda det (Socialstyrelsen, 

2013a). Idag är det genomsnittliga ensamkommande flyktingbarnet som söker asyl i Sverige 

en 15-årig pojke (Socialstyrelsen 2013b). 

Ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen är uppdelat mellan många instanser. 

Socialstyrelsen ska verka för barnens tillgång till vård, omsorg och allmäna hälsa 

(Socialstyrelsen, 2015). Socialtjänsten är därmed den instans som har i uppdrag att förse 

barnen med ett tryggt boende, en lämplig utbildning och möjligheter till individuellt stöd 

(Socialstyrelsen, 2013a). Deras uppdrag bestäms utifrån de nationella riktlinjer och 

rekommendationer som utvecklats för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och 

unga (Socialstyrelsen, 2015). 

SVT rapporterade att det fram till januari 2016 var 86 kommuner som anmält sin egen 

socialtjänst via Lex-Sarah för brister i hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. 

Ytterligare 85 kommuner har övervägt att göra en anmälan (SVT, 2016). Lex-Sarah är de 

bestämmelser inom bland annat socialtjänstlagen där anställda inom socialtjänsten är skyldiga 

att rapportera och anmäla missförhållanden, samt eventuella risker för missförhållanden, till 

sin arbetsgivare. Arbetsgivaren är sedan skyldig att utreda den inkomna anmälan samt 

vidareanmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten att göra en Lex-

Sarah-anmälan finns i både kommunalt och yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter och 

vid Statens institutionsstyrelse (Socialstyrelsen, 2016).  

Det sker således ett brett utbyte av kontakt mellan det ensamkommande flyktingbarnet och 

socialtjänstens myndighetspersoner. Socialtjänstens ramar, regler och riktlinjer sätter 

arbetsordningen för socialarbetaren. Dessa kan i sin tur påverka socialarbetarens 

förhållningssätt gentemot sina klienter.  

Den här studien kommer att handla om de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser och 

känslor av denna kontakt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens 

bemötande. I fokus står hur informanterna uppfattade sina möten med socialtjänstens olika 

myndighetspersoner.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? 

 Vilken roll upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras 

mående? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

Studien använder sig av en del begrepp, vilka vi i det här avsnittet ska tydliggöra för att 

undvika eventuella missförstånd. Vi är medvetna om att vi genom användandet av begreppet 

”ensamkommande flyktingbarn”, som återkommer i studien, kategoriserar våra deltagare och 

tilldelar dem en status. Studiens syfte är dock att belysa och ge utrymme för just den här 

gruppens erfarenheter och upplevelser. Det är bland annat därför viktigt för oss att 

”ensamkommande flyktingbarn” benämns i subtiteln till studien för att läsare snabbt ska förstå 

vilken grupp studien syftar till att undersöka. 

Vi är intresserade av ensamkommande flyktingbarns upplevelser och känslor av 

socialtjänstens bemötande. En känsla och en upplevelse är någonting högst personligt, vars 

egentliga verklighet endast kan definieras av deltagarna själva. När vi använder oss av de här 

begreppen är det således det ensamkommande flyktingbarnets personliga tolkning av dessa 

begrepp. 

1.4 Disposition 

Efter det här inledande kapitlet presenteras den tidigare forskning som studien har tagit del av 

(kapitel 2). Denna forskning berör bilden av ensamkommande flyktingbarn, deras psykiska 

hälsa och ohälsa samt deras upplevelser av andra och liknande fenomen.  

Efter att den tidigare forskningen har presenterats redogörs för uppsatsens teoretiska 

referensram (kapitel 3), alltså den teori och de teoretiska begrepp som resultatet och analysen 

huvudsakligen utgår ifrån.  

Därefter presenteras uppsatsens metodkapitel (kapitel 4), där vi redogör, motiverar och 

diskuterar studiens metodval. Etiska överväganden gällande metodvalen diskuteras också här.  

I nästa kapitel presenteras resultatet (kapitel 5) som studien kommit fram till genom analysen 

av materialet, där vi även finner svaren till studiens frågeställningar.  

Till sist presenteras den avslutande diskussionen (kapitel 6). Där presenteras först en 

summering av resultatet. Vidare förs en övergripande diskussion av studiens resultat. 
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Avslutningsvis diskuterar vi studiens relevans kopplat till praktiskt socialt arbete och socialt 

arbete som forskningsområde.   

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som rör ensamkommande flyktingbarn och motivering till 

varför vi valt att avgränsa oss till den forskning vi presenterar.  

För att skapa förståelse för någons upplevelse av ett specifikt fenomen anser vi att förståelsen 

för denna upplevelse blir lättare att skapa om man försöker förstå individen och dennes 

situation. Att ta del av andra upplevelser som individer i liknande position och situation har 

haft, eller har, ger en ökad och fördjupad förståelse. Genom att ta del av dessa upplevelser kan 

resultatet av den här studien bli lättare att förstå sig på och ta till sig. Detta hjälper till att 

skapa en bredare och mer nyanserad analys och diskussion.  

Vidare bedömer vi att forskning som behandlar ensamkommande flyktingbarns stödbehov 

och psykiska hälsa är av stor vikt. Med hjälp av dess resultat kan vi försöka att förstå oss på 

barnens ställda villkor, känslor och upplevelser av myndighetsutövare. Det framstår också 

som viktigt att beakta forskning om den rådande mediebilden av ensamkommande 

flyktingbarn, då medieklimatet kanske kan förklara agerandet hos olika parter. Mediebilden 

av dessa barn är dock inte i studiens fokus. 

Vi har tagit del av detta i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och vetenskapliga 

studier. 

2.1 Bilden av ensamkommande flyktingbarn 

Ulrika Wernesjö menar i sin avhandling, ”Conditional Belonging – Listening to 

Unaccompanied Young Refugees’ Voices”, att föreställningarna kring ensamkommande 

flyktingbarn är uppdelade i två läger där det råder en form av ambivalens huruvida barnen är 

offer för sin flykt och i behov av hjälp, eller opålitliga främlingar som är ett hot mot landet 

(Wernesjö, 2014). Live Stretmo (2010) diskuterar detsamma i sin studie av den nationella 

policyn riktad mot ensamkommande flyktingbarn i Sverige och Norge under perioden 2000 – 

2009. Där resonerar hon kring hur media och det svenska samhället porträtterar en kluven bild 

av de ensamkommande flyktingbarnen, samt hur detta i sin tur påverkar det politiska klimatet 

och ländernas policydokument.  

I Daniel Hedlunds (2016) avhandling, ”Drawing the limits: Unaccompanied minors in 

Swedish asylum policy and procedure”, kan vi ta del av en studie där 916 utredningar av 

uppehållstillstånd har analyserats, där beslut tagits enligt Migrationsverkets rutiner och 

ramverk. Studiens syfte är att se handläggares argument kring trovärdighet vid beslut om 

uppehållstillstånd. Hedlund argumenterar för att både beviljade beslut och avslagsbeslut 

innehåller mönster av tekniker som används för att uttrycka tvivel om de ensamkommande 

flyktingbarnens erfarenheter på olika sätt. Livshistorier, tidigare erfarenheter och politisk 

aktivism hamnar enligt Hedlund under systematisk kritik. De ensamkommande 
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flyktingbarnens redogörelser av sin politiska aktivism betvivlas och beskrivs av handläggarna 

som överdrivna (Hedlund, 2016). Vidare i Live Stretmos avhandling från 2014, ”Governing 

the child: Unaccompanied minors in policy, media and practice” argumenteras det för hur de 

ensamkommande flyktingbarnen anklagas i media och debatter för att egentligen vara vuxna 

individer, vars syfte är att agera som så kallade ”ankarbarn” som är ute efter att utnyttja det 

välvilliga asylsystemet i landet. Ankarbarnet får ett permanent uppehållstillstånd och den 

resterande familjen i hemlandet kan via reglerna om anhöriginvandring emigrera till landet. 

Problematiken med den här typen av anklagelse är att det bildas ytterligare segregation mellan 

det ensamkommande flyktingbarnet och samhället. Bilden av att det ensamkommande 

flyktingbarnet egentligen inte har separerats från sin familj och sitt hemland förstärks och vi 

lämnas istället med bilden av en bedragare som enbart vill utnyttja systemet (Stretmo, 2014). 

Samtidigt finns det en annan röst, eller ytterligare en beskrivning av dessa individer som 

presenteras i Wernesjös avhandling (2014). De som arbetar inom exempelvis 

Migrationsverket eller som skötare på HVB-hem beskriver ensamkommande flyktingbarn 

som mycket kompetenta personer med många förmågor – att de är starka individer. ”De har 

klarat att ta sig hit helt själva” och ”det här är personer som sedan länge tagit hand om sig 

själva” är exempel på citat (Wernesjö, 2014, s. 11).  Wernesjö vill med sin avhandling skapa 

en nyanserad bild av dessa individer genom att även lyssna till de ensamkommande 

flyktingbarnen själva, som hon argumenterar för inte får sin röst hörd i debatten om ämnet. 

Denna bild ska fungera som ett mellanting av att dessa personer är starka och kompetenta men 

kan samtidigt eller i andra perioder vara i behov av stöd och hjälp.  

Wernesjö (2014, s. 11) skriver:  

”Unaccompanied asylum-seeking and refugee children should not be understood solely as 

victims, in the same way as they cannot be understood simply as strong and resourceful. 

Rather, they may be resourceful and strong in some aspects and periods of their lives, whilst 

being vulnerable in others, and there are differences within the group due to their individual 

experiences.” (Wernesjö, 2014) 

 

Emellertid lyfter Backlund et al (2012) fram problematiken vid generaliseringar om att dessa 

barn är helt självständiga. Sådana generaliseringar menas öka risken för att de professionella 

går miste om att se de barn som lider av exempelvis psykisk ohälsa. I Wernesjös avhandling 

(2014) kan vi ta del av ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av asylprocessen, där det 

argumenteras för att råda en hög omsättning av de professionella som arbetar med de 

ensamkommande flyktingbarnen. Barnen far runt från en kommun till en annan där de mister 

kontakten med både professionella och andra asylsökande barn. Den här typen av utbytbarhet 

kan leda till svårigheter för barnen i deras framtida relationer, menar Malmsten (2012). 

2.2 Psykisk hälsa och ohälsa 

Att migrera till ett nytt land som ensamkommande flyktingbarn är en erkänd riskfaktor för att 

utveckla diverse psykiska ohälsor och beteendeproblem. Barnet ställs inför asylprocessen och 

denna första upplevelse av det nya landet kan ses som traumatisk (Derluyn & Broekaert, 
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2007). De ensamkommande flyktingbarnens levnadsvillkor under asylprocessen 

karaktäriseras av osäkerheter och ovisshet (Malmsten, 2012). Backlund et al (2012) 

argumenterar också för hur de ensamkommande flyktingbarnen brottas med ångestkänslor 

och känslor av att inte ha någon kontroll över asylprocessen. Peter Hopkins & Malcom Hill 

(2010) redovisar resultat likt Backlund et al och argumenterar för att stress, ångest och trauma 

är konsekvenserna av barnens tidigare upplevelser i hemlandet. Resultaten från deras studie 

visar att nästan alla barnen lider av sömnproblem. 

Hopkins & Hill (2010, s. 406) skriver: 

”Almost all of them have sleep disturbance because of the psychological symptoms. So they’re 

often exhausted and have to conceal that. They’re often depressed and irritable and that can 

lead to flashpoints when they start to argue with a teacher or argue with friends (medical 

professional)” (Hopkins & Hill, 2010) 

Barnens oklara situation och oro för sina övriga familjemedlemmar leder till en dominoeffekt 

av osäkerheter, där resultatet är att barnen ofta känner sig ensamma. Behovet av att möta upp 

dessa känslor och skapa trygghet samt tillit kan då ske genom en mer öppen, tillgänglig och 

ärlig kommunikation mellan barn och professionell. Blir detta däremot inte tillgodosett av de 

professionella kan det leda till distansering och otrygghet (Backlund et al, 2012).  

Åsa Wahlström (2009) presenterar i sin avhandling resultat som visar att behoven i många fall 

inte blir tillgodosedda av de professionella. Där argumenterar Wahlström för att de 

ensamkommande flyktingbarnen hamnar i en form av limbo där asylprocessens osäkerheter 

medför psykologiska oroligheter vilket påverkar deras vardagsliv.  

Wahlström (2009, s. 172) skriver: 

”The uncertainty over the asylum application outcome had a profound psychological impact 

on the young people. While many of them learnt to live with this uncertainty on a day-to-day 

basis, it raised its ugly head at particular points in time.” (Wahlström, 2009) 

Derluyn & Broekarts (2007) har gjort en studie om den allmänna förekomsten av emotions- 

och beteendeproblematik hos ensamkommande flyktingbarn och tonåringar i Belgien. 

Resultaten visade på att mellan 37 – 47 % av deltagarna hade allvarliga symptom till, eller led 

av, allvarlig depression, post-traumatisk stress samt ångest. Flickor och de som gått igenom 

många traumatiska händelser var den grupp som var i störst risk att utveckla ovannämnda 

psykiska ohälsor. 

2.3 Upplevelser och erfarenheter 

Jenny Knutsson (2013) har i sin artikel intervjuat två personer som båda kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn. Den ena personen, Leyla, berättar om sina upplevelser av sin 

kontakt med socialtjänsten. Hon känner ett starkt obehag inför det faktum att socialtjänsten 

har så stort handlingsutrymme – att de bestämmer över så avgörande frågor som var hon ska 

bo och vad hon ska göra. Detta har gjort att hon får ångest om nätterna och drömmer 

mardrömmar. Hand i hand med detta går hennes upplevelse av att socialarbetarna inte ser 
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hennes förmågor och resurser. Leyla ser sig själv som en stark person men anser att 

socialarbetarna inte ser det, vilket hon själv inte kan förstå då hon ser bedriften att ta sig till 

Sverige på egen hand som ett bevis på detta. Detta kan liknas vid bilden av att 

ensamkommande flyktingbarn är offer i utsatta situationer i stort behov av hjälp och stöd, 

presenterade av Stretmo (2014) och Wernesjö (2014). Vidare stämmer det överens med 

rapporterna presenterade av Backlund et al (2012) om att ensamkommande flyktingbarn har i 

sin kontakt med socialtjänsten mycket litet handlingsutrymme. Backlund et al skriver att 

socialarbetaren har mycket makt över barnen, då denne bestämmer över de vitala frågor som 

berör barnens liv. Detta ger socialarbetaren en betydelsefull roll även om den inte verkar vara 

den person som är mest framträdande i de ensamkommande flyktingbarnens vardag 

(Backlund et al, 2012).  

Som exempel kan nämnas att socialarbetaren i Storbritannien har makten att neka barnet hjälp 

om denne bedömer att barnet är av myndig ålder. Sophie Gower (2011) berättar om 15-årige 

Aamir som separerades från sin familj i Afghanistan. Hans ryska mor tvingades fly till sitt 

hemland utan sin familj på grund av hennes kristna tro medan hans far blev torterad och 

fängslad. Aamir och hans syskon flydde till Turkiet där de separerades. Aamir lyckades 

senare ta sig till Storbritannien. Där fick han genomgå en åldersbedömning varvid 

socialarbetaren vägrade honom hjälp då denne ansåg att Aamir var över 18 år. Aamir blev 

hemlös och fick senare hjälp från ett härbärge som accepterade hans ålder. Gower 

argumenterar för hur socialarbetares bedömningar kan underminera hela det ensamkommande 

flyktingbarnets identitet och dennes berättelser. I Aamirs fall kan diskrimineringen i 

Storbritannien ha påmint honom om det han genomgick i Afghanistan på grund av sin ryska 

härkomst. Gower menar därför att det är viktigt att socialarbetaren beaktar det 

ensamkommande flyktingbarnets bakgrund och tidigare erfarenheter när denne gör sin 

bedömning (Gower, 2011). Att minimera risken för att socialarbetaren skadar barnet och 

eventuellt missbedömer dennes ålder borde vara av hög prioritet enligt Sarah Judith Cemlyn 

(2012). Cemlyn menar alltså att det ensamkommande flyktingbarnet bör betraktas som ett 

barn genom hela processen för att undvika en situation där barnet och barnets tilltro till 

systemet blir skadat. Detta bör prioriteras framför eventuell budgetpress eller övrig stress 

(Cemlyn, 2012). Lundberg & Dahlquist (2012) skriver även de i sin artikel om 

ensamkommande flyktingbarn att många deltagare i deras studie kände sig kränkta då 

professionella tvivlade på deras historier. Det finns sannolika skäl till att händelser likt de som 

drabbade Aamir påverkar de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av 

socialarbetarnas bemötande (Gower, 2011). 

Leyla, som nämndes ovan, är ett exempel på hur denna misstro mot socialtjänstens 

handläggare kan se ut och hur den kan uppstå. Hennes upplevelse är nämligen att när hennes 

handläggare ställer frågor som rör hennes mående och önskemål, gör de det endast för att de 

måste. I själva verket bryr de sig inte vad hon egentligen har att säga eller vad hon vill, de har 

redan bestämt vad de ska göra för henne och hur de ska gå tillväga. Deras bemötande baseras 

inte på genuinitet utan deras frågor om mående och önskemål är endast formaliteter 

(Knutsson, 2013).  



 

 

7 
 

I Birgitta Freijs (2014) rapport beskrivs bland annat ensamkommande flyktingbarns 

upplevelser och erfarenheter av socialtjänsten. Flera av deltagarna upplevde att de var 

förvirrade över fördelningen av ansvar mellan olika instanser som socialtjänsten. De hade 

svårt att ta till sig vad som exempelvis var socialtjänstens ansvar, vad en god man kunde göra 

för dem och vad boendepersonalens arbete var. En del upplevde att informationen de fick om 

detta från socialtjänsten var dålig eller knapphändig (Freij, 2014). Liknande resultat 

presenterades i Lundberg & Dahlquists artikel där deltagarna uttryckte att informationen var 

bristfällig och uttryckte önskemål om att myndigheter skulle vara tydligare (Lundberg & 

Dahlquist, 2014). Även det faktum att det var väldigt mycket nytt att ta in när de kom till 

Sverige spelade in i förmågan att ta till sig informationen. Ett exempel på detta från Freijs 

artikel var när det blev problem på boendet för en av deltagarna. Socialsekreteraren hjälpte 

inte till med problemet när deltagaren frågade om hjälp, trots att socialsekreteraren hade 

uttryckt att hjälpa till om det skulle dyka upp eventuella problem. Deltagarna i rapporten 

uttryckte önskemål om att få tydligare information om vad socialtjänsten faktiskt kunde göra 

för dem, och vad de andra instanserna kunde göra (Freij, 2014).   

Ulrika Wernesjö (2014) tar i sin avhandling del av ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomars upplevelser av att bo i en by i Sverige. De berättar att nära sociala relationer är 

viktiga för att känna tillhörighet – att känna sig hemma. De upplever dock att de själva är ”de 

andra” i jämförelse med de ”svenska” ungdomarna; de ses som främlingar och är i ett 

utanförskap. Vissa uppger även att de utsätts för rasism. En del berättar att de har fått ett fåtal 

”svenska” vänner, men att det är de själva som måste anstränga sig för att upprätthålla 

kontakten för att behålla den, samtidigt som det var de själva som var tvungna att från början 

ta initiativet till kontakt.  Det ligger således på ”främlingarnas” ansvar att slå sig fria från 

utanförskapet och skapa sig en känsla av tillhörighet och att ”vara hemma”. Samtidigt sitter de 

svenska ungdomarna på makten att antingen inkludera eller exkludera de kontaktsökande 

främlingarna. Det är i och med detta som Wernesjö argumenterar för att de ensamkommande 

flyktingbarnen och ungdomarnas känsla av tillhörighet är villkorlig, då den bestäms av de 

andra ”svenska” ungdomarna, som har en mer stabil position i det sociala kollektivet 

(Wernesjö, 2014).  

Även i Åsa Söderqvists (2014) studie kan vi ta del av beskrivningar av den isolering som de 

ensamkommande flyktingbarnen upplever. Likt Wernesjös studie lyfter Söderqvist barnens 

egna röster om hur problematiskt det kan vara att skapa nya sociala kontakter. En del av 

barnen riktade kritik direkt mot asylboendena, där de menade att deras dagsschema var 

strukturerat på ett sådant sätt att det inte gavs några möjligheter att träffa nya vänner. Det 

anordnades till exempel inga resor eller aktiviteter där barnen kunde träffa på ”svenska” 

ungdomar. Den enda kontakten skedde således med andra ensamkommande flyktingbarn. 

Barnen beskriver också att isoleringen kunde leda till stor frustration. Ett av barnen menade 

att enbart för att man är från samma land betyder det nödvändigtvis inte att man har 

gemensamma intressen (Söderqvist, 2014). 

 

 



 

 

8 
 

3. Teori 

Då studien syftar till att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser och 

erfarenheter av socialtjänsten och socialarbetares bemötanden så har arbetet en 

fenomenologisk ansats och saknar då från studiens start multipla teoretiska utgångspunkter. 

Teorin har applicerats först efter att analysen av datan utförts.  

3.1 Fenomenologi  

Den moderna fenomenologin är från början en filosofisk teori som grundades av Edmund 

Husserl i början av 1900-talet. Huvudintresset inom fenomenologin var då främst upplevelser 

och medvetande. Det kom sedan att utvecklas till att beröra den mänskliga livsvärlden såväl 

som det mänskliga handlandet. Fenomenologin söker efter ”kärnan” i ett fenomen. Detta 

förklarar den fenomenologiska forskarens intresse av sambandet mellan världen och 

individens upplevelse av den (Howell, 2013 s. 55ff). Målet är därför att undersöka individerna 

och deras upplevelser för att se om det finns något sammanhängande mönster i deras 

erfarenheter (Thomas, 2006 s. 241). Utgångspunkten är individens perspektiv på olika 

fenomen och uppfattningar om världen. Man försöker inte att komma fram till någon absolut, 

objektiv sanning. Det är istället människornas subjektiva sanning man vill ta del av, deras sätt 

att uppleva världen och hur de skapar mening i sin tillvaro – hur de upplever ett specifikt 

fenomen (Howell, 2013 s. 55ff). Således passar en fenomenologisk utgångspunkt väl till 

arbetets syfte: att beskriva särskilda personers upplevelser av ett specifikt fenomen. 

3.2 KASAM 

Fenomenologin är som ovan nämnt ett medel för att studera människans livsvärld, vilken 

skapas utefter individens upplevelser. Då studien syftar till att ta del av ensamkommande 

flyktingbarns upplevelser och erfarenheter, betyder detta att barnens uppfattningar om 

socialtjänstens bemötande bildas utifrån deras subjektiva känslor och uppfattningar. För att vi 

ska kunna placera de erhållna upplevelserna i ett mer konkret sammanhang kopplas de till en 

teori om känslors påverkan på individens hälsa. Därför motiverar vi tillämpningen av Aaron 

Antonovskys hälsoteori KASAM i vår analys av forskningsresultaten. 

Som redogjort i kapitlet om tidigare forskning så utsätts det ensamkommande flyktingbarnet 

för en risk för att utveckla psykisk ohälsa när det migrerar till ett nytt land. Vad som också 

framkommer är att socialsekreteraren spelar en betydande roll i det ensamkommande 

flyktingbarnets liv, då det är de som tar beslut vid majoriteten av barnets ärenden hos 

socialtjänsten. Således är upplevelsen av bemötandet av intresse. Antonovsky (2005 s. 238) 

förklarar att en människas välmående aldrig är statisk, utan konstant i rörelse mellan två poler 

av ohälsa och hälsa. Det finns däremot grader av välmående beroende på den känsla av 

sammanhang som individen känner. Finns det en stark känsla av sammanhang, så har 

individen även fler redskap för att kunna begripa sig på sin situation och hantera motgångar.  

KASAM kan brytas ner i tre centrala begrepp: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Den första komponenten, hanterbarhet, inriktar sig på människans resurser för att hantera 

olyckliga motgångar. Om individen känner att den har dessa resurser så blir den även mer 
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resistent mot ohälsa. Den andra komponenten, begriplighet, handlar enligt Antonovsky om att 

människan vill kunna förutse konsekvenser av händelser – det vill säga, om vi råkar ut för en 

olycka, vill vi ändå veta hur vi ska kunna hantera den. Den tredje komponenten, 

meningsfullhet, avser individens motivation när den råkat ut för en olycklig incident. 

Antonovsky menar att det är viktigt att individen känner sig motiverad att ta sig an problemet. 

De människor som försöker att hitta mening i sin utmaning mår psykiskt bättre än de som inte 

gör det (Antonovsky, 2005 s. 43-46). 

 

4. Metod 

I det här kapitlet redogörs och motiveras studiens metod. Det reflekteras kring metoden av 

datainsamling, urvalet av deltagare och metodernas eventuella problematik. Inledningsvis 

redogörs för studiens valda metoder, där vi motiverar deras lämplighet i relation till studiens 

forskningssyfte. Sedan resoneras det kring insamlingsmetoden av datan, problematiken kring 

detta och hur vi har avgränsat studien. 

4.1 Kvalitativ metod 

I den här studien har en kvalitativ metod använts. Den kvalitativa metoden behandlar ordens 

betydelse när man gör datainsamlingen och utformar analysen. Den kvantitativa metoden 

handlar om just så kallad kvantifiering vid datainsamling och analys av denna (Bryman, 

2002). Den kvalitativa forskningsmetoden vill skapa förståelse och finna mening i det som 

studeras (Padgett, 2008 s. 15ff).  I kvalitativa studier vill man ofta studera människors 

upplevelser. Man tar del av individers utsagor och försöker tolka dessa och skapa förståelse 

för deras subjektiva upplevelser och perspektiv. Detta innebär att man inte söker någon 

objektiv sanning, utan det blir individernas syn på verkligheten som står i fokus; deras version 

av sanningen (Bryman, 2002 s. 35). Detta blir relevant i den här studien då fokus ligger på att 

studera individers upplevelser av ett specifikt fenomen. Vi vill ta del av och skapa förståelse 

för ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens bemötande.  

4.2 Induktiv ansats 

Vi har tillämpat en induktiv metod i den här studien. Med en induktiv metod samlar man in 

och analyserar data teorilöst. Man försöker gå in i studien utan att påverkas av teorier och sin 

egen förförståelse. Datan analyseras till en början endast utifrån syftet och frågeställningarna 

som studien bygger på, först senare väljer man att utifrån valda teorier tolka resultatet (Braun 

& Clarke, 2006, Bryman, 2002 s. 22). Det man alltså vill göra när man använder sig av 

induktion är att först observera verkligheten teorilöst, i det här fallet genom intervjuer, och 

därefter skapa en teori eller analysera med valda teorier. I en ren induktiv metod ska man låta 

observationen och det inhämtade materialet skapa studiens frågeställningar. Det är viktigt att 

man är medveten om att det är praktiskt taget omöjligt att helt utesluta sin egen förförståelse 

inför insamlande av data, vilket en fullständig induktiv metod ändå sägs kräva (Braun & 

Clarke, 2006 s. 12). I den här studien skapades syfte och frågeställningar redan vid start av 

arbetet. Vi valde dock att använda oss av en induktiv metod då detta förväntades ge en öppen 
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och ärlig bild av de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser och erfarenheter. I enlighet 

med den induktiva metoden och den fenomenologiska ansatsen har därför analysen av datan 

utförts innan Antonovskys hälsoteori KASAM applicerats.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden för den här studien är intervjuer. Då arbetet syftar till att ta del av och 

beskriva ensamkommande flyktingbarns erfarenheter och upplevelser av socialtjänsten ansågs 

intervjuer vara bästa metoden för insamlingen av data. Padgett (2008 s. 103) förklarar att 

kvalitativa intervjuer ska ha så öppna frågor som möjligt, även om en viss struktur finns att 

hitta i den semi-strukturerade intervjun. I en sådan får deltagaren i största möjliga mån 

friheten att uttrycka sig på det sätt som den vill. Med öppna frågor hoppas man kunna få 

deltagaren att berätta om sina upplevelser exakt så som de upplevde dem och dela med sig av 

vad som var viktigt för just dem. Det är viktigt att intervjun sker på ett sådant sätt där 

deltagaren fritt kan berätta med egna ord, fri från ledande eller snäva frågor, samtidigt som de 

kan få hjälp med stödfrågor från intervjuaren. Där kan även deltagaren få chans till att 

klargöra sig vid eventuella missförstånd (Padgett, 2008 s. 112ff).  

Med anledning av detta bedömdes det att den semi-strukturerade intervjun passade väl då 

studien har en fenomenologisk ansats vilken syftar till att belysa och ta del av människors 

upplevelser och deras sätt att se på världen (Howell, 2013). 

Alla tio intervjuer pågick i 45-60 minuter och spelades in med en professionell mikrofon via 

en dator samtidigt som vi förde anteckningar. Inspelningarna transkriberades därefter utan att 

någonting utelämnades. Det inhämtade materialet analyserades senare med hjälp av en 

innehållsanalys.  

4.4 Innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har valts då det är en enkel, tydlig form av analys. Samtidigt är 

den även anpassningsbar och flexibel (Braun & Clarke, 2006). Vid en innehållsanalys 

intresserar man sig för helheten, delarna och relationen dem emellan. Enligt Bergström & 

Boréus (2012 s. 50) syftar kvalitativ innehållsanalys till att tolka och förstå texter på ett mer 

djupgående sätt utifrån dess struktur och innehåll. 

Genom innehållsanalysen kommer materialet, alltså de transkriberade intervjuerna, läsas 

igenom flera gånger. Detta ger en bred och övergripande bild av materialet samtidigt som det 

hjälper till att skapa en djupare förståelse. Materialet skalas därefter av då man tar bort delar 

som inte är relevanta för syftet för studien. Sedan väljs stycken och meningar ut som är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Dessa kallas för meningsbärande enheter. De 

här enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten, men man behåller ändå hela innehållet. 

Enheterna kodas och grupperas in i kategorier som ska representera det centrala budskapet i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004 s. 108ff).  
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4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Vid utvärderingar av studiers kvalitet används begrepp som validitet och reliabilitet, där det 

första ser om det som ämnas undersökas blivit undersökt. Det andra, reliabilitet, avser 

studiens generaliserbarhet och överförbarhet (Guba & Lincoln, 1994). Bryman (2002) 

diskuterar också, utifrån Guba & Lincoln, om begreppens överförbarhet till den kvalitativa 

forskningen och argumenterar för att kriterierna för kvalitet bör bedömas olika i kvalitativ 

forskning kontra kvantitativ forskning. Istället menar Guba & Lincoln (1994) att begreppen 

tillförlitlighet och äkthet är mer lämpade än validitet och reliabilitet för forskning vars 

metoder framhåller en förstående synvinkel (eg. Fenomenologi och hermeneutik). Med detta 

sagt avser denna studie, på grund av sin kvalitativa induktiva metod med en fenomenologisk 

ansats, att använda sig av begreppen tillförlitlighet och äkthet.  

Ett problem med intervju som metod är översättningen av information, i det här fallet i form 

av upplevelser och erfarenheter. Först ska den tillfrågade med språk försöka förmedla sina 

känslor, upplevelser och erfarenheter på ett så autentiskt sätt som möjligt. Vidare ska 

forskarna försöka tyda och tolka denna återberättelse. De ska lyssna till personen och sedan 

analysera vad som var viktigast, vad som var kärnan och essensen av det som berättades. Vad 

som faktiskt är det essentiella i en upplevelse återberättad av en person är förstås subjektivt. 

En persons förståelse av vad som är viktigt i en händelse eller upplevelse behöver inte stämma 

överens med någon annans. Således försöker man som forskare göra en så sanningsenlig 

analys av intervjun som möjligt – sanningen enligt intervjupersonen. 

Informanternas mående kan komma att påverka intervjuerna och således resultatet. De ämnen 

som kommer tas upp under intervjuerna är av känslig natur. Tiden då informanterna hade 

kontakt med socialtjänsten är med stor sannolikhet en starkt emotionell sådan. Informanterna 

kom ensamma till Sverige, antagligen utan förståelse för svenska språket och kulturen, och 

befann sig i en utsatt situation. Många ensamkommande flyktingbarn bär även med sig 

trauman. Intervjuerna kan komma att dra upp gamla minnen och känslor som är 

svårhanterliga. I och med detta kan resultatet komma att påverkas, då informanterna 

möjligtvis kan ha svårt att dela med sig av känslig information, eller helt enkelt inte vill. Som 

intervjuare måste vi således vara lyhörda i intervjusituationen och beredda på att kanske 

behöva avbryta intervjun i förtid om den för informanterna upplevs som för emotionellt 

påfrestande. 

De intervjuade personerna för denna studie är alla strax över 18 år, men kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn. Det finns flera anledningar till att vi valt denna ålder. Vi har 

valt personer som är myndiga och själva kan ge samtycke till deltagande i arbetet utan krav 

om samtycke från vårdnadshavare. Samtidigt vill vi att de ska vara unga av anledningen att 

deras upplevelser och erfarenheter som vi specifikt vill ta del av ska vara nära till hands rent 

minnesmässigt. Detta för att begränsa eventuella scenarier där personerna inte kommer ihåg 

detaljer, känslor, händelser och liknande. Det kan dock argumenteras för att om personerna 

varit äldre hade de med åldern fått mer tid att tänka och reflektera över sina minnen och 

upplevelser. På så sätt skulle de med tiden kunnat utveckla nya, djupare insikter kring sina 

känslor och upplevelser som för studien skulle vara värdefulla och intressanta. 



 

 

12 
 

Vi har intervjuat tio olika ensamkommande flyktingbarn. Man kan argumentera för att fler 

intervjuer skulle vara önskvärt, då det ger en bredare bild av fenomenet. Då tiden för arbetet 

är väldigt begränsat, och då studiens omfattning således blir densamma, anses tio intervjuer 

ändå vara nog. Samtidigt anser vi att en personlig, subjektiv upplevelse av ett fenomen inte 

helt passar för generalisering. Man kan dock med fördel ha i åtanke att det är ett litet antal 

personer som ska delta i studien och således kommer resultatet påverkas starkt av 

informanterna. 

4.6 Litteratursökning och avgränsning 

De vetenskapliga artiklar som har använts i den här studien har blivit inhämtade genom 

databaser såsom Social Sciences Citation Index och Social Services Abstracts. Där 

avgränsade vi sökningarna genom sökorden; ”Unaccompanied children”, ”unaccompanied 

refugee” och ”unacompanied youth and behaviour”. Vi blev även i ett tidigt stadie av vår 

handledare rekommenderade Ulrika Wernesjös (2014) samt Live Stretmos (2014) 

avhandlingar. Information har även hämtats från såväl Migrationsverkets som 

Socialstyrelsens hemsidor (www.migrationsverket.se och www.socialstyrelsen.se) där vi 

inhämtat aktuell statistik och riktlinjer. Litteratur som kan ses i vår referenslista har också 

köpts in alternativt lånats via Uppsala Universitetsbibliotek och dess internetdatabaser. 

4.7 Deltagare och urval 

När vi väl avgränsat oss kontaktade vi en tredje part till en av forskarna i den här studien. Vår 

kontakt arbetade som kurator vid två gymnasieskolor med klasser där ensamkommande 

flyktingbarn studerar vid ett språkintroduktionsprogram. Genom tillgången till en sådan 

kontakt så underlättades rekryteringen av deltagare, då denne kunde hjälpa oss att komma i 

kontakt med såväl rätt personal som elever vid skolorna.  

Vår kontakt blev tilldelad ett informationsblad och samtyckeskrav (bilaga 1) samt ett liknande 

informationsblad och samtyckeskrav till de potentiella deltagarna av studien (bilaga 2). Vår 

kontakt kompletterade dokumenten med en muntlig förfrågan och förklaring av vad studien 

innebar. Informationsbladet till våra deltagare är förenklat språkmässigt jämfört med det till 

vår kontakt tillika kurator då deltagarna studerar vid ett språkintroduktionsprogram, där vi 

omöjligt kan veta hur deras språkliga kunskaper ser ut. Detta för att deltagarna så enkelt som 

möjligt ska förstå studiens syfte. Vid intervjuerna visade det sig att informanterna inte hade 

några problem med att uttrycka sig på det svenska språket. Deltagarna fick också möjlighet att 

kontakta oss via informationsbladet för eventuella frågor inför eller angående studien. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas skola för att underlätta för dem. Vi hoppades 

även att det faktum att skolan är en familjär miljö skulle underlätta för dem att slappna av och 

öppna upp sig, då det är känsliga ämnen som tas upp under intervjuerna. Vår kontakt 

tillfrågade alla individer på skolorna som uppfyllde kriterierna för att delta i vår studie. Då 

kriterierna för att delta i vår studie är så pass specifika föll tyvärr många potentiella deltagare 

ur. Vår grupp, ensamkommande flyktingbarn, visade sig vara en svår grupp att få kontakt 

med. Trots det så har vi lyckats intervjua tio individer, vilket vi ser som en stor framgång med 

tanke på vår studies förutsättningar. 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Våra informanter är huvudsakligen män, vilket också är den grupp som främst migrerar som 

ensamkommande flyktingbarn till Sverige. En av informanterna är kvinna. De är från olika 

delar av världen: Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Iran och Somalia.  

 

4.8 Etiska reflektioner 

Vid utförandet av en forskningsstudie så ska man förhålla sig till de grundläggande 

individskyddskraven. Dessa krav utgörs av fyra forskningsetiska principer. 

 

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera alla deltagare om 

studiens syfte, deltagarnas uppgift samt under vilka villkor deltagandet sker. Det är viktigt att 

deltagandet sker frivilligt. 

 

Det är även av stor vikt att vår studie håller sig till samtyckeskravet, som grundar sig i att 

deltagandet i studien är av fri vilja. Det ska vara helt klart att deltagarna kan avbryta och 

ångra sig när de än vill, utan att behöva ange orsak. Därför bör forskarna och deltagarna 

komma överens om ett såväl muntligt och skriftligt samtycke till ett deltagande i studien. I de 

fall deltagarna är under 15 år så ska man även vända sig till vårdnadshavare eller liknande 

(HSFR, 2002). Vi har valt att vända oss till individer som är över 18 år.   

 

Informationen som vi kommer att inhämta är av känslig natur. Vi kommer därför att i största 

mån bevara deltagarnas identiteter och uppgifter konfidentiellt. Det innebär att vi kommer att 

bevara information såsom ljudupptagningar och insamlade uppgifter på externa hårddiskar där 

ingen utomstående kan nå dem. Det inhämtade materialet kommer efter att studien har skrivits 

att raderas. Detta sker med anledning av nyttjandekravet (HSFR, 2002). Vi kommer inte 

heller att ta med alltför specifika detaljer som kan röja deltagarnas identiteter. Då intervjuerna 

kan komma att frammana olika typer av känslor så kommer vi att informera deltagarna om 

vart de kan vända sig för att tala vidare om sina minnen och upplevelser. 

 

5. Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Kontentan av de ensamkommande 

flyktingbarnens upplevelser av socialtjänstens bemötande är vad som utgör det slutgiltiga 

resultatet. Den här kontentan, eller essensen av våra informanters upplevelser, består av vad vi 

beskriver som tre grundläggande konstituenter. För att resultatet så enkelt som möjligt ska 

förstås presenteras de tre konstituenterna var för sig i sina egna avsnitt där citat från de 

ensamkommande flyktingbarnen presenteras, förklaras och sedan analyseras utifrån KASAM. 

Följden av detta blir ett resultat i en större kontext som kan sättas i relation till det sociala 

arbetet. Vidare presenteras i slutet av varje avsnitt en sammanfattning. Resultatet och 

analysen av denna ställs i förhållande till studiens valda frågeställningar i summeringen av 

resultatet i kapitlet Diskussion (6):  
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 Vilka känslor innebar processen med socialtjänsten? 

 Vilken roll upplever informanterna att kontakten med socialtjänsten har för deras 

mående? 

 

Fenomenets essens förstås bäst genom en presentation av de tre essentiella konstituenterna 

som är byggda på det inhämtade resultatet. Denna väg till förståelse kompletteras slutligen av 

en redogörelse med de tre komponenternas förhållande till varandra och deras samband till 

fenomenets essens i sin helhet. 

Med hjälp av innehållsanalysen kom vi fram till två ”teman”; trygghet och oro. Vi fann att 

kontakten med socialtjänsten antingen ledde till en känsla av trygghet eller oro hos 

informanterna. Dessa två teman kopplade vi själva direkt till mående, då vi anser att trygghet 

och oro är två byggstenar för antingen bra respektive dåligt mående. Det som ledde till 

trygghet och oro var exempelvis engagemang och tydlighet från socialsekreterare, som 

fungerar som konstituenter, delar av essensen. Därefter valde vi att applicera teorin KASAM 

för att analysera materialet utifrån de olika konstituenterna, och koppla dessa till KASAM:s 

tre huvuddelar; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.  

Vidare har vi låtit uppvisa materialet obearbetat, det vill säga att transkriberingen redogörs 

precis som i empirin. På detta sätt får läsaren ta del av informanternas utsagor så nära 

verkligheten som möjligt. Samtidigt får läsaren en chans att se materialet utan våra tolkningar 

av detta, och får på så sätt skapa sin egen uppfattning av materialet för att sedan ta del av hur 

vi valt att tolka det. 

I de förestående avsnitten i kapitlet refereras det genomgående till teorin KASAM, vilket 

grundar sig i Antonovskys (2005) verk. Namnen som förekommer i citaten är fiktiva och är 

alltså inte informanternas riktiga namn. 

5.1 Tydlighetens betydelse  

Den första konstituenten handlar om upplevelser av tydlig information från socialtjänsten och 

dess arbetare gentemot det ensamkommande flyktingbarnet. Faaid beskriver att han fick 

tydlig information av sin socialsekreterare om vilken hjälp han kom att erbjudas samt vart han 

kunde vända sig vid eventuella problem: 

Intervjuare: Hade du någon tanke om hur det skulle vara att träffa socialtjänsten innan? Var 

det som du hade tänkt dig?  

Faaid: Ja, de hjälpte mig ganska mycket. De visade mig du ska ha såhär och såhär, du 

kommer få hjälp till boende. Om du har några problem kan du berätta. 

Även Carim har en liknande upplevelse av att få det förklarat för sig vilken typ av hjälp han 

blev erbjuden och hur socialen arbetar med ensamkommande flyktingbarn: 

Carim: Sanningen alltså. När jag kom till Sverige. Jag visste inte vad betyder social och 

sådär. Jag visste inget 

Intervjuare: Nä, det är klart.  
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Carim: Mm. Men hon förklarade för mig hur hon hjälper mig och sådär. Hur socialen jobbar 

och sådär. 

Carims erfarenhet av sin socialsekreterares bemötande kan förklaras med hjälp av KASAM:s 

beståndsdel hanterbarhet. När en individ befinner sig i en situation av ovisshet kan det enligt 

KASAM vara en riskfaktor för hälsan, då individen kan känna att denne ej har resurser för att 

hantera sina motgångar. Då Carim kom till Sverige visste han ingenting om socialtjänsten, 

men den tydliga informationen från hans socialsekreterare gav honom resurser till att förstå 

vilken hjälp han är berättigad till. Hans nyblivna kunskap ger honom en positiv känsla av 

kontroll över sitt liv, vilket kan hjälpa honom att hantera motgångar.  

Merhdad berättar också om vikten av tydlig information under den första tiden i Sverige:  

Merhdad: För när jag kom hit så förstår jag ingenting. Socialen berättar hur man kan göra, 

hur det ser ut i Sverige, systemet, hur man går i skolan, vad gör en god man, vad gör 

personalen. De har berättat mycket, för tolken kommer samtidigt. Så det är lätt att när jag 

har möte med socialtjänsten. Det känns bra. Man får mycket information. Och man kan till 

exempel, jag förklarar mitt problem varje gång jag träffar med socialen. Så det på grund av 

språk så är tolken här, jag säger till dem. De lämnar till socialen, socialen lämnar till 

personalen "den här personen vill det här, vill det här". Så det är bra kontakten med 

socialtjänsten. 

Faaid och Merhdads upplevelser av att veta att socialsekreterarna finns där för dem vid 

problem är någonting som även andra informanter delar. Fortsatt fyller Carim i den 

beskrivningen om hur hans socialsekreterare berättade att hon är där för honom: 

Carim: Jag visste en sak. Min social sa till mig: "Om du har ett problem, med den boendet 

där du bor. Du kan skicka till mig meddelande eller du kan ringa med mig när som helst. 

Eller ring din god man, sen hon kommer ringa mig". Sådär. 

Upplevelsen av att få tydlig information och att socialsekreterarna finns där för en vid 

problem kan enligt KASAM förstås som en trygghetsfaktor, som leder till begriplighet. I alla 

de ovannämnda exemplen så ger socialsekreterarna de ensamkommande flyktingbarnen 

kunskap. Vi kan tolka det som att tydlig information hjälper barnen att förstå sig på 

socialtjänstens system, vilket i sin tur leder till ökad hanterbarhet. 

Det kan å andra sidan vara som Merhdad beskriver en stress att få allt för mycket information 

på en och samma gång: 

Merhdad: Det först var jättejobbigt. Allt kom samtidigt. Skatteverket för min mamma, 

Migrationsverket. Jag förstod inte hur man skulle göra. Innan jag följde bara med min god 

man. Hon hämtade papper, lämnade papper. Jag förstog ingenting. När mamma kom så hade 

jag ansvar för henne. Jag blev mycket stressad, jag lämnade mycket i skolan, min lärare vet 

redan. Samma tid min mamma var sjuk. Allt kom samtidigt. Så det var svårt, jag kontaktade 

min social. Jag är stressad, jag lämnade skolan, vad ska jag göra? 
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Problematiken sker när Merhdads mamma kommer till Sverige och han får ta på sig ansvaret 

för henne. Socialtjänsten är en resurs för barnet, Merhdad, och inte för hans mamma. När 

Merhdad ska försöka att utföra sin mors ärenden, som han inte förstår sig på, så känner han 

sig stressad. Det påverkar i sin tur hans skolgång och mående. KASAM talar om begriplighet, 

vilket innebär att individer mår bra av strukturer och händelser som de känner igen och kan 

förklara. 

En förutsättning för att få tydlig information från socialtjänsten är att man har någon form av 

kontakt med sin socialsekreterare. Jemal berättar om att han fick information från personalen 

på boendet istället: 

Intervjuare: Men hade du någon kontakt med socialtjänsten när du bodde där i början, de 

första månaderna? 

Jemal: Nej, ingenting. Bara personalen som jobbade på boendet. Det var de som hjälpte oss. 

Intervjuare: Hur pratade du med socialtjänsten? För... För hade du någon socialsekreterare? 

Jemal: Nej. Men jag hade god man. När jag är 18, då började vi träffa. 

Intervjuare: När du fyllde 18? Så efter två år. 

Jemal: Ja. 

Intervjuare: Det tog dig två år att träffa socialen? 

Jemal: Ja. 

Det tog Jemal två år att träffa sin socialsekreterare. Istället kunde han förstå sig på sin 

situation genom personalen på sitt boende. Vi kommer i ett senare avsnitt att presentera hur 

avsaknaden av kontakt med socialtjänsten påverkade just Jemal. 

Sammanfattningsvis kan vi se att upplevelsen av tydlig information från socialtjänsten och 

dess arbetare är en beståndsdel hos informanterna som återkommer genomgående i 

intervjuerna när det gäller trygghet. Att ha kunskap om systemet bidrar till att de 

ensamkommande flyktingbarnen får verktyg till att kunna kontrollera eventuella motgångar. 

Livet i Sverige blir mer hanterbart. Resultatet kan således kopplas till KASAM:s hälsoteori, 

där desto tydligare informationen är, desto enklare kan de ensamkommande flyktingbarnen 

förutse hur de ska gå tillväga, vem de ska kontakta och när. Våra informanter berättar tydligt 

om hur livet blir lättare när de får direktiv, i måttlig mängd. Utifrån KASAM kan vi då tala 

om att välmåendet ökar när redskapen finns. Det blir således enklare att hantera negativa 

känslor, såsom stress och ångest.  

Som nämnt ovan så leder tydlig information till att de ensamkommande flyktingbarnen förstår 

vad de är berättigade till, vilket kan leda till vissa förväntningar på socialsekreteraren. Ett 

återkommande tema genom alla intervjuerna var aktiviteters betydelse. Därför är vår nästa 

konstituent aktiviteter eller avsaknaden av aktiviteter och dess betydelse för de 

ensamkommande flyktingbarnen. 
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5.2 Aktivitetens betydelse för en känsla av sammanhang 

Den andra konstituenten avser de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser om 

aktivitetens betydelse för deras känsla av sammanhang. Merhdad beskriver hur socialtjänsten 

föreslog olika aktiviteter för honom: 

Merhdad: […]socialen sa att du måste göra aktivitet, du måste göra det du vill. De gav bra 

idéer. De sa att jag inte behövde stressa, du kan spela fotboll, de undrade vad jag gillade för 

aktiviteter. Jag sa till exempel att jag gillar att simma, att spela fotboll. De köpte simkort till 

mig. Sen om jag inte har grejer, de gav mig. Men socialtjänsten började ge till mig vad jag 

tyckte om. De sa även att det var viktigt att jag koncentrerade mig i skolan. 

Merhdad upplever att socialtjänsten frågade honom om vilka aktiviteter han var intresserad 

av. Resultatet av det var att han fick simkort och nödvändiga tillbehör för att kunna utföra sina 

intressen. Merhdad beskriver också att socialtjänsten tyckte att det var viktigt för honom att 

koncentrera sig i skolan. 

Intervjuare: Så om jag förstått dig rätt så var det socialtjänsten som sa att du måste ha någon 

aktivitet, vilken aktivitet vill du ha. Och då började du tänka, hm, jag gillar simning, fotboll... 

Merhdad: Ja, för de förstår när en person kommer hit. Han tänker bara, ska jag få papper 

eller nej. På grund av den blir det stress. 

Intervjuare: Du menar uppehållstillstånd? 

Merhdad: Ja, precis. Sen därför gav de mig chansen: ”Vad tycker du?”, ”Du måste gå i 

skolan”. 

Vidare upplever Merhdad att socialtjänsten förstår att en aktivitet är viktig för det 

ensamkommande flyktingbarnet eftersom att barnets tankekraft är fullt ockuperat av 

oklarheter om huruvida denne kommer att få ett uppehållstillstånd eller inte, vilket är en stress 

enligt Merhdad. Därför erbjöd och föreslog Merhdads socialsekreterare aktiviteter och lät 

honom välja själv. Den här upplevelsen kan förstås utifrån KASAM:s begrepp om 

meningsfullhet. En aktivitet kan upplevas vara en motivationskomponent. Trots att Merhdad 

lever i ovissheten om huruvida han kommer att få uppehållstillstånd eller inte, så har han 

möjligheten att få meningsfullhet genom sina intressen och aktiviteter. 

Gabriel berättar om då hans socialsekreterare hjälpte honom att hitta ”svenska” vänner när 

han kände sig ensam: 

Gabriel: Ja alltså, hon typ. När jag behövde några svenska kompisar. Alltså jag kände mig 

jätteensam. Så jag mailade henne att jag ville träffa henne och prata med henne om att jag är 

ensam, och att det känns jättejobbigt. Jag vill inte bli sjuk eller deprimerad liksom. Jag vill ju 

gärna träffa någon minst en gång i veckan. Och hon försökte, hon letade efter en svensk 

familj som jag fortfarande har kontakt med. Hon ringde dem och frågade om de ville hjälpa 

ensamkommande barn, och de alltså hjälper mig. De jobbar som volontär typ, de kräver inte 

några pengar alls. De jobbar inte för pengar, de jobbar volontärt. Och det tycker jag är 

fantastiskt alltså.  
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Gabriels önskan var att träffa nya ”svenska” vänner, så hans socialsekreterare hjälpte honom 

att få kontakt med en svensk familj som han än idag har kontakt med. Gabriel upplevde att 

ensamheten var ”jättejobbig” och genom att få träffa nya vänner så skulle han bli mindre 

ensam. Med stöd av KASAM så kan denna upplevelse förstås som att Gabriels önskan om 

nya vänner kan ge honom en känsla av sammanhang, där de nya vännerna råder bot mot 

ensamheten. Vännerna och socialsekreterarens engagemang blir således Gabriels resurs och 

redskap mot en eventuell depression – en ökad meningsfullhet i hans livstillvaro. Även i den 

här konstituenten är det flera informanter som beskriver upplevelser om hur aktiviteter hjälper 

dem att finna en mening. Carim berättar om hur det kändes när hans socialsekreterare hjälpte 

honom att få en praktikplats: 

Intervjuare: Hur kändes det att socialen hjälpte dig att få praktik? 

Carim: Det kändes som om att de vill att jag går fram. Att jag går fram och jag kan gå med 

de andra. Att jag inte känner: "Han eller hon är bättre än mig". Att jag är ensamkommande... 

du förstår vad jag menar. 

När Carims socialsekreterare ordnade en praktikplats åt honom så upplevde han att 

socialtjänsten vill få honom att gå framåt i livet. Carim upplever att socialsekreteraren är mån 

om att han inte ska känna sig sämre än andra. Utifrån KASAM:s beståndsdelar så kan Carims 

återgivande av socialtjänstens engagemang i hans aktivitet förstås som ett stöd för hans 

självförtroende, vilket ökar Carims hanterbarhet för sin levnadssituation. Meningsfullheten 

ökar också då praktiken får honom att känna att han kan gå framåt med de andra och att han 

inte bara bär på sin status som ”ensamkommande”. 

Aktiviteternas betydelse kan också förstås genom informanternas upplevelser om när 

aktiviteter saknas. Jemal upplever i citaten här nedan att avsaknaden av aktiviteter var 

”jättetråkigt” och att det inte fanns något att göra: 

Jemal: Jättetråkigt, heh. Tråkigt. Jag berättade om inget internet och såhär. Bara gå runt 

såhär och kanske spela fotboll. Inget annat, i typ tre månader. Bara sova, vakna, sova. 

Jättetråkigt. När jag tänker på det nu är det helt... knäppt. 

[…] 

Jemal: Men det var jättetråkigt. Och socialen de brukade inte komma, hos boendet. Det var 

jobbigt. 

Jemal beskriver att det i tre månader varken fanns något internet eller flera tv-kanaler. Det 

gick kanske att spela fotboll. Socialtjänsten brukade inte besöka boendet. Han upplever att 

hans liv endast gick ut på att sova och vakna. Ett återkommande ord i Jemals upplevelser är 

att det var ”jättetråkigt” att inte ha någon aktivitet att utföra. Dessa upplevelser kan förstås 

utifrån KASAM där Jemal uttrycker att bristen på aktivitet gjorde honom uttråkad och 

besvärad vilket tyder på en känsla av att inte ha någon mening i de utmaningar han ställs 

inför. 

Intervjuare: Nu är det annorlunda? 

Jemal: Nu är det annorlunda, ja. Jag går i skolan och har kompisar och sådär. 
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Här beskriver Jemal att det är annorlunda nu, då han går i skolan och har kompisar. Att ha 

vänner och en aktivitet som skolan kan enligt KASAM förstås som att situationen blir mer 

begriplig, då han har en regelbundenhet och struktur i sitt liv. Följden av att ha vänner och gå 

i skolan regelbundet är också att de blir en resurs för Jemal som ökar hans känsla av 

hanterbarhet. 

En sammanfattning av citaten i avsnittet visar att processen till en aktivitet framkallar känslor. 

Fenomenets essens kompletteras av ytterligare en konstituent: behovet av en aktivitet. De 

ensamkommande flyktingbarnen upplever att det är meningsfullt att få tillgång till en 

aktivitet. Aktiviteten har därmed betydelse för barnens livssituation. En avsaknad av detta 

medför känslor av obehag och uttråkning. Det kan kopplas till KASAM:s tre beståndsdelar 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Tillgången till aktiviteter skapar 

meningsfullhet och begriplighet för barnen. Strukturen och motivationen till att få utföra 

någonting som de tycker om ger i sin tur resurser för att motverka psykisk ohälsa och barnen 

kan därmed enklare hantera sina utmaningar. I de flesta fallen var det socialtjänsten som kom 

med informationen om tillgången till aktiviteter. Det betyder att kontakten med socialtjänsten 

kan vara en förutsättning för att utföra aktiviteter.  

5.3 Engagemang och kontakt 

Den här konstituenten handlar om de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av 

socialsekreterarnas engagemang, deras vilja att hjälpa till och vikten av den återkommande 

kontakten. Vi fann att det här engagemanget var av stor vikt för informanterna – 

engagemanget var avgörande för kontakten med deras socialsekreterare. Av den anledningen 

är den här sektionen uppdelad i två delar. Den första delen presenterar de positiva följderna av 

ett visat starkt engagemang från informanternas socialsekreterare. Den andra delen redogör 

för följderna där engagemanget saknas.  

5.3.1 Starkt engagemang 

Gabriel: […] Ja, jag tycker att hon är en trevlig kvinna, hon är verkligen hjälpsam, 

omtänksam, och hon bryr sig jättemycket om ungdomar liksom. Men jag tror att alla 

socialsekreterare är lika snäll som henne, så att...  

[…] 

Gabriel: Och personalen var lite otrevliga mot... de var liksom ironisk mot dem. Så det var 

inte… 

Intervjuare: Ah. 

Gabriel: Inte... Okej liksom. Personalen måste göra sitt jobb. Varför? Jag fattar inte varför 

de bryr sig om personens ålder liksom. Eller hur? Och det känns liksom kränkande, eller hur? 

Intervjuare: Mm. 

Gabriel: De måste inte vara så mot oss, eller hur? Jag pratade med en kille som var... lite 

äldre... eller… jag vet inte. Men personalen var lite otrevlig mot honom, så jag… Så. Jag 

berättade det för socialsekreteraren, hon blev verkligen ledsen och hon agerade sig väldigt 

snabbt. 
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Här berättar Gabriel om sin socialsekreterares engagemang. Han berättar att hon är hjälpsam 

och omtänksam, och tar upp ett exempel där hon konkret hjälpte honom. Gabriel befann sig i 

en jobbig situation på sitt boende, men med hjälp från sin socialsekreterare blev det bättre. 

Sett ur teorin KASAM blev hans situation mer hanterbar.  

Merhdad: Jag kommer ihåg min socialsekreterare också. Jag tror jag har kontakt med henne 

ibland, hon lämnade jobbet. Hon till exempel den här tiden, min pappa dog precis när jag 

kom till Sverige. Men hon kände till det här, frågade personalen hur han mår, hur går det i 

skolan. Hon kontaktade min lärare också, så det... Samma familj, socialtjänsten. Känns som 

familj. Jag har bra kontakt med socialtjänsten. 

Intervjuare: Hur kändes det då? 

Merhdad: Det kändes mycket bra. Roligt.  

Merhdad betonar vikten av engagemang. Han berättar om sin socialsekreterare som tar 

kontakt med lärare och personal från boendet för att se efter hur han mår – hon vill försäkra 

sig om att han mår bra. Det faktum att hon gör detta känns väldigt bra för Merhdad. Han 

uttrycker till och med att det känns som att han och hans socialsekreterare hör till samma 

familj. Detta, att någon utomstående bryr sig så pass mycket och visar ett sådant engagemang 

att man känner sig tillhöra samma familj, kan ses utifrån KASAM:s beståndsdel 

meningsfullhet. Att någon bryr sig om Merhdad ger honom meningsfullhet i sin situation. 

Han får verktyg att hantera svåra situationer och motgångar för att han inte känner sig ensam.  

Faaid: De frågar mig alltid hur jag sov, är du trygg och sådär. De frågar om pengarna 

räcker till mat, hur är skolan. Ibland ringer de min lärare och kollar närvaro och frånvaro, 

de frågar såhär. […] Hon säger att jag måste gå i skolan. Så därför tycker jag att hon bryr 

sig om mig. Och hon frågar alltid vad jag ska göra i framtiden och såhär. 

Intervjuare: Mm, ja. Och du kände…? 

Faaid: Trygg.  

Faaid berättar också han om en liknande upplevelse. Han känner sig trygg av det faktum att 

hans socialsekreterare bryr sig om honom och är engagerad. Hon frågar även vad han vill göra 

i framtiden. Detta kan skapa meningsfullhet då det får honom att tänka på vad han vill göra 

och vad han vill bli, men också genom att någon bryr sig och intresserar sig för hans vilja och 

intressen. 

Merhdad: Men första gången de hjälpte mig mycket, till exempel jag tycker om fotboll, de 

hämtar skor för fotboll. Och inte till mig bara. Det fanns andra boenden där jag bodde, de tog 

med till andra ungdomar också. Till exempel om flickorna behövde kläder så fick de kläder. 

Utan jobb också de hjälpte till. 

Intervjuare: Utanför jobbet? 

Merhdad: Ja, utanför jobbet de hjälper till. De behöver mycket hjälp, de förstod att de var 

ensamma. De ser ut som deras barn. 

Vidare berättar Merhdad hur engagemanget syns och märks genom att hans socialsekreterare 

även hjälper till utanför jobbet, alltså att socialsekreteraren gör saker för honom (och andra) 
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utanför ramen av vad de ska eller kanske får. Han berättar vidare om någon annan, en 

handläggare på socialtjänsten som han hade kontakt med: 

Merhdad: […]Jag vet inte hur man kan göra. Jag frågade henne. Hon sa lämna alla papper 

bara. Hon hjälpte mig fyra fem månader, efter det "du måste börja göra där, du måste göra 

där". "För jag är mycket upptagen, det är inte mitt jobb". "Jag vill hjälpa dig bara". Och när 

min mamma var sjuk så kontaktade jag henne, vilken personal kontaktar jag? Då svarade 

hon, du gör det där, du gör det där. Socialtjänsten lärde mig mycket saker. 

Intervjuare: Hon hjälper dig, om jag förstår, hon hjälper dig utanför sitt jobb också? Med 

vem du ska kontakta för hyra och så. 

Merhdad: Ja, precis. […] Det känns mycket bra för att jag tänkte, vem ska hjälpa mig? 

Sett utifrån KASAM leder engagemanget här även till något annat än meningsfullhet för 

Merhdad. Hans handläggare på socialtjänsten hjälpte honom att förstå olika saker, hur man 

sköter vissa papper, hur man kontaktar Skatteverket etc. Hon gjorde alltså detta trots att det 

inte var hennes huvudsakliga uppgift – eftersom att Merhdad bad om hjälp med sin mammas 

ärenden. Men detta skapade begriplighet för Merhdad. Han lärde sig hur han exempelvis 

sköter sin mammas kontakter med myndigheter. Situationer som för honom tidigare varit 

obegripliga, blev plötsligt förståeliga. Med hjälp av handläggaren fick han verktygen att ta sig 

an uppgifterna framför honom, och så småningom klarade han av dem på egen hand.  

Carim berättar om sin socialsekreterare och om deras kontakt och relation. Han berättar om 

liknande upplevelser som citaten ovan. Han får en känsla av att hon bryr sig då hon frågar hur 

han mår och vad han vill göra, vilket känns bra för honom. De följer dock vissa ”regler”. De 

har endast en viss tid på sig att prata, och hon har vissa frågor att ställa.  

Intervjuare: Hur skulle du beskriva henne? Alltså, hennes personlighet. 

Carim: Mhm. Alltså. Hennes personlighet, jag kan inte veta. För att. Vi har några frågor. Vi 

går inte utanför frågorna. 

Intervjuare: Aha, okej. 

Carim: Och vi har ingen tid ibland. Så du vet. En timme, när vi sitter tillsammans och en 

timme frågar hon mig vad jag ska göra sådär. Jag måste fråga henne vad är viktigt för mig. 

[…] Min social. Vi har regler. Jag vet. Första gången när jag träffade henne. Jag sa: "Hur, 

du kan hjälpa mig?" Hon säger: "Den, den den den". 

Intervjuare: Mmm. 

Carim: Och jag tycker inte om att gå utanför den här frågorna. Jag går inte. Men jag vet 

alltså, om jag går. Hon lyssnar på mig. Men jag tycker att jag inte vill missa tid.   

Här berättar han om en relativt formell kontakt som är till för att se över vad som konkret kan 

göra hans situation bättre. De fokuserar på vad som är viktigt för honom och vad han vill 

göra, och vidare hur hon kan hjälpa honom för att han ska uppnå detta. Det är en form av 

relation som fungerar för just honom, han har inget intresse att få en närmare relation med sin 

socialsekreterare, men vet ändå att om han ville så skulle det vara möjligt – hon skulle lyssna. 

Det starka engagemanget som presenterats tidigare i det här avsnittet hittas hos Carims gode 

man och kontaktperson istället för hos socialsekreteraren: 
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Intervjuare: Skulle du velat att din social var närmre dig? Skulle du velat att ni skulle träffas 

oftare, så att ni blev närmre? 

Carim: Alltså. Den behöver jag inte nu. För jag har en kontaktperson som är snäll och den 

här kontaktperson och min social de har kontakt med varandra. Den här kontaktperson, som 

är jättesnäll och de är tre personer, så jag träffar dem. Så jag tror inte att jag behöver träffa 

henne mer. 

Intervjuare: Ah, så du behöver inte träffa din socialsekreterare. Hur skulle du säga att din 

kontaktperson är snäll? På vilket sätt. 

Carim: På vilket sätt. Alltså. Varje dag de ringer mig. Vart jag åker, om jag sover ute, om jag 

mår bra och eh, varje vecka två eller tre gånger, vi går till restaurang sådär. De frågar mig 

och de har läxhjälp också, så jag kan gå till dem, då hjälper de mig. Kolla. Jag har allt det 

här, varför ska jag ringa social och säga: ”kom till mig!”... Nej. 

 

Intervjuare: Vad har du för känsla till din god man? 

Carim: Att hon är min andra mamma. Alltså hon hjälper inte bara för pengar. Man kan 

hjälpa på olika sätt. Någon tar hand om dig, ringer dig, ni går tillsammans, ni fikar.  

Här liknar Carim sin god man vid sin mamma, eller som en ”andra mamma”. Detta kan 

jämföras med exempelvis Merhdad som liknar sin socialsekreterare vid en familjemedlem. 

Carims god man hjälper honom vid svåra situationer och engagerar sig på ett sådant sätt att 

hon gör mer än vad hennes arbetsuppgifter kräver. Han upplever också att hon inte endast 

arbetar för att tjäna pengar, utan för att hon bryr sig om honom och andra. Detta engagemang 

hjälper till att skapa en trygghet, och Carim finner mening i att möta svåra situationer och 

motgångar, och dessa blir mer hanterbara.  

5.3.2 När engagemanget saknas 

Jemal har, som tidigare nämnts, haft en annorlunda upplevelse. Han hade ingen kontakt med 

socialtjänsten alls när han kom till Sverige. Det tog två år från det att han kom till Sverige till 

dess att han började träffa en socialsekreterare. Han uttrycker att det för honom inte spelade 

någon roll då han inte visste vad det var han gick miste om som en kontakt med socialtjänsten 

kunnat ge. Avsaknaden av kontakt och engagemang från socialtjänstens sida leder till ovisshet 

för Jemal. Det är ingen som lär honom om ”systemet”, hur han ska bo eller hur han ska gå i 

skolan. Ur KASAM kan vi se att han är vilsen i ett nytt land, där situationerna han ställs inför 

inte blir begripliga. Han uttrycker att det var ”jättejobbigt” då avsaknaden av begriplighet 

gjorde att han blev sittandes hemma ensam, utan kompisar: 

Intervjuare: Vill du berätta mer om hur det var innan då? När det inte var bra. Kan du 

berätta typ, hur du kände dig? 

Jemal: Alltså. Innan. Det var tråkigt alltså. Inget alltså, jag kunde inte fråga om någonting. 

Språket och så allt. Allt, systemet, jag förstod inte hur man gör, hur man går i skola, hur man 

bor, allt. Så om de hjälper någonting och säga till oss det är det du vill göra, då vi kommer 

veta om allt. Inte allt, men ganska mycket. Så de behöver lite jobba med det. 

Intervjuare: På vilket sätt borde de jobba med det? 
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Jemal: Alltså. Prata, ringa, kontakt med god man, kontaktperson eller personalen. Fråga allt 

om oss. 

Intervjuare: Bara berätta hur det går till? 

Jemal: Ja. Om oss. 

Intervjuare: Hur fick det dig att känna när du inte förstod systemet? 

Jemal: Det är svårt. Att bara sitta hemma. Tråkigt. Det är jättetråkigt. Alltså. När man kom 

till Sverige. Inga kompisar och så där. Svårt. I ”kommun X”, ingen var från mitt hemland. Så 

det är jätte... hehe. Jättejobbigt.  

Han berättar vidare att han skulle vilja ha det annorlunda, att kontakten med socialtjänsten 

skulle vara frekvent och återkommande: 

Intervjuare: Det är ju svårt att se någonting konkret vad de skulle gjort, men någonting måste 

de göra? 

Jemal: Någonting, ja. Ja, viktigaste är att ringa varje månad, fråga någonting. Även om vi 

inte behöver något, fråga ”mår ni bra?” ”vad vill ni göra?” ”vad har ni gjort?”. Framtiden 

och sådär. Om ingen frågar om framtiden då kommer vi inte veta någonting. Det är 

jättejobbigt för oss. 

Intervjuare: Så det är viktigt att bara de ringer och kollar läget, hur ni mår och sånt? 

Jemal: Ja. Det är bra. Bara fråga. 

Här ovan, sett utifrån KASAM, ser vi att Jemal inte bara vill ha kontakt med socialtjänsten för 

att skapa begriplighet och genom det bättre hantera situationen. Han uttrycker att han vill att 

någon ”bara ringer”, att någon visar att den bryr sig om hur han mår och vad han vill göra i 

framtiden. Tidigare har vi sett att informanterna som hade någon som bryr sig om dem finner 

meningsfullhet i det, och blir motiverade till att ta sig igenom motgångar. Detta kan vi 

jämföra med Jemal som saknar denna meningsfullhet då ingen engagerar sig i hans mående, 

men uttrycker en vilja av att finna den. 

Parisa berättar om sin kontakt med socialtjänsten, som hon endast träffat vid två tillfällen. En 

anledning till att hon har haft så liten kontakt med sin socialsekreterare är att hon bor i en 

annan kommun än där hennes socialsekreterare arbetar. Parisa tycker dock själv att kontakten 

är för liten, och önskar utökad kontakt och ett större engagemang från sin socialsekreterare, 

som hon inte ens har telefonnumret till.  

Intervjuare: Så du skulle säga att din kontakt med socialtjänsten är väldigt liten? 

Parisa: Ja! 

Intervjuare: Tycker du att det borde vara mer? 

Parisa: Ja. 

Intervjuare: Vad tror du att socialtjänsten skulle kunna hjälpa dig med? 

Parisa: Vet inte, men. Jag känner alltså att om de kommer och träffar mig, jag känner mig fri.  

Intervjuare: Du säger att du känner dig fri? 

Parisa: Ja. Men om de inte kommer och träffar mig, jag känner mig ensam. Mm. 

Babak berättar även han om den bristande kontakten och dess konsekvenser. Han har haft 

mycket liten kontakt med socialtjänsten, samtidigt som han får nya socialsekreterare hela 
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tiden. För honom skapar det en otrygghet, han distanserar sig då han inte känner att han kan 

lita på sina socialsekreterare av den anledningen att han inte känner dem, samtidigt som de 

ändå bara kommer ersättas inom en snar framtid. Enligt KASAM kan vi se att hans situation 

blir obegriplig då han inte har någon stadig kontakt inom socialtjänsten som han kan lita på, 

som kan tydliggöra för honom vad de kan göra för honom.  

Intervjuare: Känner du att du kan lita på din socialtjänst? Känns det som om att de finns där 

för dig? 

Babak: Nej, det kan jag inte säga. Jag kan inte lita på dem. De byter ju typ varje sex 

månader. Då byter de. 

Intervjuare: Så får du en ny? 

Babak: Mm. Ny, ny, ny, ny! Man kan inte lita på dem. Man känner inte dem. Till exempel jag 

hade fått typ tio månader, knappt det, en ny socialsekreterare som efter tio månader som bytte 

ut mig, mot en helt ny... det blir… man känner inte dem. Man vet bara namnet, men inte hur 

de är. 

Zecharias var kanske den informant som hade haft sämst erfarenhet av socialtjänsten. Han 

berättade om hur han under två år var hemlös för att han inte fick någon hjälp av sin 

socialsekreterare. Under två år försökte han få kontakt med sin socialsekreterare som antingen 

inte svarade eller sa att hon inte hade tid att hjälpa honom. Under två år fick han klara sig 

själv och tvingades bo hos kompisar. Det enda socialtjänsten gjorde för honom var att ge 

honom pengar, vilket enligt honom inte var vad han behövde; han behövde hjälp med språket, 

integrering i samhället, någon att prata med för att inte känna sig ensam. Han ville ha en 

kontaktperson.  

Zecharias: Första gången jag fick en handläggare i ”stad X” ... Förlåt, jag är inte rasist 

eller, inte så... Jag ser ut en bra människa i socialen. Men jag hatar den här kommunen i 

”stad X”. Du vet nu, jag försöker själv få för att hitta något jobb, för att tjäna pengar själv. 

Du vet varför, för när jag kontaktar med dem... De... Hm. De ser ut som att de hatar dig! Jag 

ringer till dem flera gånger, jag vill ha en tid för att träffa med dig. Men hon sa "Nej, jag har 

inte tid nu! Nej, jag har inte tid nu...!" Jag sa till henne "Du jobbar om mig!". Eller hur? Men 

hon sa "Nej, det finns många ensamkommande behöver hjälp, inte det bara är du!" Men jag 

vet inte det är bara jag! Men jag har problem också! Men hon sa nej. Efter sex eller sju 

månader, jag mår bara dålig. Jag gick till ”stad X” kommunen, och jag skriker där... När jag 

behöver hjälp, när jag ringer till dig, varför du svarar inte?! Men hon vågade inte komma 

träffa med mig. 

Frånvaron av engagemang och kontakt från socialsekreteraren skapade ett så dåligt mående 

hos Zecharias att han gick till kontoret i ren desperation och bokstavligen skrek efter hjälp. 

Mot slutet av intervjun sa han att han hade haft turen att få två lärare i skolan som hjälpte 

honom med i princip allt. Han berättade att om det inte hade varit för deras engagemang så 

hade han tagit livet av sig. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett starkt engagemang från socialsekreterare, gode 

män och kontaktpersoner, eller frånvaron av detta, påverkar de ensamkommande 
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flyktingbarnen och deras mående. Ett starkt visat engagemang skapar trygghet. Utifrån 

KASAM skapar det meningsfullhet i ens livssituation att ha någon eller några som verkligen 

bryr sig om en, och som anstränger sig extra för att se till att man mår bra. Samtidigt kan 

engagemanget även leda till begriplighet då socialsekreterare hjälper det ensamkommande 

flyktingbarnet att förstå sig på systemet och samhället. Vidare skapar avsaknaden av 

engagemang ovisshet och en känsla av ensamhet. Ovissheten kan ställas emot begriplighet, då 

man inte förstår sig på situationen man ställs inför och hur man ska ta sig ur den. Känslan av 

ensamhet blir som en motpol till meningsfullhet: man saknar någon som bryr sig om en och 

därigenom saknar man mening och motivering till att klara av motgångar och svåra 

situationer. 

 

6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer inledningsvis analysen av studiens konstituenter relateras 

till varandra och hela essensen. Därefter diskuteras resultatet i relation till teorin. Sedan 

diskuteras vad resultatet tillfört i relation till kapitlet om tidigare forskning. Därefter resoneras 

det kring studiens metodologiska överväganden i förhållande till resultatet. Kapitlet avslutas 

med implikationer för praktik och vidare forskning. 

6.1 Summering av resultat 

I vår analys av resultatet har tre konstituenter kunnat urskiljas. Dessa är trygghet av tydlighet, 

aktivitetens betydelse för en känsla av sammanhang samt engagemang & kontakt. De tre 

konstituenterna är vad som bildar informanternas upplevelser av fenomenet. Tillsammans 

bildar konstituenterna fenomenets essens, och konstituenterna står i direkt relation till 

varandra. Om en konstituent tas bort eller förändras så förändras även fenomenets essens. 

Som exempel: när det ensamkommande flyktingbarnet upplever att denne inte får tydlig 

information, så kan denne inte heller få tillgång till aktivitet. Barnet kan då också uppleva att 

det finns en brist av engagemang och kontakt från socialtjänstens sida. Det blir således en 

dominoeffekt. Observera även att en konstituent nödvändigtvis inte bara påverkar en aspekt; 

exempelvis kan engagemang från socialsekreteraren hjälpa det ensamkommande 

flyktingbarnet till både begriplighet och meningsfullhet.  

Resultatet svarar mot syftet att undersöka ensamkommande flyktingbarns upplevelser av 

socialtjänstens bemötande. Informanterna upplevde att tydlighet från deras socialsekreterare 

hjälpte dem att skapa förståelse i situationer som dessförinnan var obegripliga. Detta skapade 

en trygghet hos dem då svåra situationer blev lättare att hantera. På samma sätt kunde vi se att 

då informanterna inte fick tydlig information skapades en ovisshet och därigenom en känsla 

av otrygghet.  

Tillgång till aktiviteter var något som påverkade de ensamkommande flyktingbarnen och 

deras mående. Vi fann att det till stor del var socialtjänsten som gav informanterna 

möjligheter till olika aktiviteter. Om behovet av tillgång till aktivitet inte tillgodosågs av 

socialtjänsten påverkade det informanterna och deras mående negativt. En känsla av att vara 
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uttråkad uppkom, och en avsaknad av mening i tillvaron kunde urskiljas. Om behovet däremot 

tillgodosågs hjälpte det informanterna att hitta meningsfullhet, vilket skapade ett gott mående. 

Denna känsla av meningsfullhet hjälpte de ensamkommande flyktingbarnen att hitta 

motivation till att bättra sin livssituation och ta sig an motgångar.  

Engagemang från socialsekreterarna och en återkommande kontakt mellan dem och de 

ensamkommande flyktingbarnen var av stor betydelse för informanterna. Ett starkt visat 

engagemang från socialsekreterarna skapade en trygghet hos de ensamkommande 

flyktingbarnen. De fick en känsla av att någon verkligen brydde sig om dem, vilket gav dem 

meningsfullhet. De mådde bra av att någon visade intresse för deras vilja och tankar om 

framtiden, och även hjälpte dem utöver ramen för vad som var deras arbetsuppgifter. 

Samtidigt kunde vi se att frånvaron av detta engagemang och återkommande kontakt visade 

det motsatta; det skapade en otrygghet och en känsla av ensamhet som resulterade i dåligt 

mående.  

De tre konstituenterna svarar tillsammans på studiens frågeställningar; Vilka känslor innebar 

processen med socialtjänsten? samt Vilken roll upplever informanterna att kontakten med 

socialtjänsten har för deras mående?. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att engagemang 

och tydlighet från informanternas socialsekreterare, samt tillgång till aktiviteter, hjälper de 

ensamkommande flyktingbarnen till ett bättre mående, medan frånvaron av detta skapar det 

motsatta.  

 

6.2 Resultatet i relation till teori 

Studiens fenomenologiska ansats har på olika sätt begränsat oss i vad vi kunnat studera. 

Fenomenologin intresserar sig som sagt för de studerade objektens subjektiva upplevelser av 

olika fenomen. Vi har inte tagit del av exempelvis socialsekreterarnas perspektiv, även om det 

vore högst intressant och kunnat bidra till värdefull kunskap, om vi gjort en studie med större 

omfattning, eller använt oss av en annan vetenskapsteoretisk ansats. Deras perspektiv 

beaktades dock i den tidigare forskningen i kapitel 3.  

I och med att den här studien vilar på en induktiv fenomenologisk ansats påverkar teorin, 

KASAM, upplägget i en begränsad utsträckning. Intervjuguiden (bilaga 3) är inte uppbyggd 

utifrån någon koppling till de teoretiska begreppen inom KASAM, just för att teorin valdes att 

tillämpas efter att all data blivit insamlad. Detta går i linje med den induktiva 

fenomenologiska metoden att studera fenomen teorilöst.  

Värt att nämna är tolkningen av de teoretiska begreppen som KASAM består av. Ordet 

meningsfullhet är aningen problematiskt då det är öppet för tolkning. Att en person finner 

meningsfullhet i något behöver inte betyda att någon annan också gör det – vi finner mening i 

olika saker. Vi har valt att genom KASAM tolka att de ensamkommande flyktingbarnen fann 

meningsfullhet av exempelvis ett visat starkt engagemang från deras socialsekreterare. Om vi 

skulle fråga alla informanter nu i efterhand kan vi inte med säkerhet påstå att alla skulle hålla 

med om att det var just meningsfullhet de fann.  
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6.3 Resultatet i relation till tidigare forskning 

I kapitlet om tidigare forskning (kapitel 3) tog vi del av forskning som bland annat berörde 

den rådande bilden av ensamkommande flyktingbarn, deras omsorgsbehov och de riskfaktorer 

som finns för att utveckla psykisk ohälsa. Vid en generalisering av denna forskning framgick 

det att barnen sällan själva var de som fick komma till tals, då socialsekreterare, politiker och 

andra myndighetspersoner alltför ofta förde deras talan; inte minst när det rörde sig om deras 

upplevelser av socialtjänsten och dess arbetares bemötande. Den kunskapsluckan förde denna 

studie in på forskning gällande ensamkommande flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens 

bemötande, där syftet är att förmedla barnens egna röster, känslor och erfarenheter. 

En del av informanterna har positiva upplevelser av socialtjänstens bemötande, men andra har 

uttryckt en del kritik mot socialtjänsten, som överensstämmer med den i kapitlet om tidigare 

forskning. Åsa Söderqvist (2014) och Wernesjös (2014) forskning om känslan av isolering 

bland ensamkommande flyktingbarn ligger i linje med den här studiens resultat där de 

ensamkommande flyktingbarnen uttrycker avsaknaden av aktivitet och kontakt. Likt 

Söderqvists resultat menade de ensamkommande flyktingbarnen att kontakten med de 

”svenska” ungdomarna uteblev. De ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av att 

konstant vara den part som behöver ta initiativet till kontakt med andra kan relateras till 

Wernesjös (2014) resultat. Detta gjorde det svårt för dem att skapa sociala kontakter och 

integrera sig i samhället. Studien visar också resultat på känslor av ensamhet och stress, ofta 

då till följd av brist på aktivitet och engagemang från socialsekreterarnas sida. Tidigare 

forskning indikerar på att den psykiska ohälsan hos ensamkommande flyktingbarn är utbredd, 

där riskfaktorer till att utveckla ohälsa är bland annat stress och ensamhet (Derluyn & 

Broekart, 2007, Hopkins & Hill, 2010). Resultaten i den här studien, som indikerar på att de 

ensamkommande flyktingbarnen i många fall känner att omsorgsbehoven blir tillgodosedda, 

kompletterar Backlund et als (2012) forskning om vikten av att möta upp barnens behov för 

att förhindra en eventuell distansering och känsla av otrygghet. Även det barnet som uttrycker 

att han känner sig otrygg och känslomässigt distanserad från sin socialsekreterare på grund av 

de icke tillgodosedda behoven styrker föregående argument. De informanter som deltagit i 

studien har däremot till skillnad från Backlund et als (2012) och Åsa Wahlströms (2009) alla 

haft permanent uppehållstillstånd. Detta kan förklara känslan av att barnen kanske inte känner 

ångest och stress från asylprocesser, och därmed kan det också vara så att deras 

omsorgsbehov från de professionella minskar. 

Vidare beskrev ett av barnen sina upplevelser av personal på hans asylboende, där den sociala 

kulturen var att ifrågasätta huruvida de ensamkommande verkligen var barn. Det konstanta 

ifrågasättandet av barnen bekräftar Stretmos (2014) resultat om hur ensamkommande 

flyktingbarn misstänkliggörs. Detta gjordes dock av personalen på ett asylboende och inte av 

socialtjänsten som var den aktör som barnet upplevde hjälpte honom och de andra barnen i 

situationen. Med tanke på Hedlunds (2016) studie om den systematiska komprometteringen 

inom Migrationsverket så bekräftar det att en misstänkliggörande kultur gentemot de 

ensamkommande flyktingbarnen existerar. I vår studie framkommer dock inga sådana 

exempel på misstänkliggörande från socialtjänstens sida. 
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Förvirringen över fördelningen av ansvar mellan socialtjänsten och andra instanser stämde 

överens med Freijs (2014) resultat. Resultatet av denna studie stämde också överens med 

Lundberg & Dahlquists (2014) fynd om hur det kan vara väldigt mycket ny information på en 

och samma gång. Det kan upplevas som att tydligheten med all information tvärtom innebär 

otydlighet. Barnen i vår studie upplevde att de fått tydlig information, men att de skulle vilja 

veta mer vad socialtjänsten faktiskt kan erbjuda dem i form av insatser. Studiens resultat visar 

också att många av barnen upplever att socialtjänsten uttryckt att de finns där för dem vid 

eventuella problem. 

Den fenomenologiska ansatsen är mindre vanlig bland den tidigare forskningen som vi tagit 

del av. Det är därför som den här studien bidrar med en inblick av de ensamkommande 

flyktingbarnens egna upplevelser, där deras röster, känslor och erfarenheter är det som är av 

vikt. Studiens resultat tyder på att det finns vissa mönster bland socialtjänstens bemötande av 

de ensamkommande flyktingbarnen, oberoende av de ensamkommande flyktingbarnens 

förväntningar eller krav.  

6.4 Resultat i relation till metod 

I det här avsnittet diskuteras sambandet mellan resultat och val av metod, där vi resonerar 

kring forskningsansatsen och metodens styrkor och begränsningar.  

I denna studie tillämpades en kvalitativ induktiv metod med en fenomenologisk ansats då det 

bedömdes vara lämpligt för att belysa ensamkommande flyktingbarns upplevelser av 

socialtjänstens bemötande. Enligt Bryman (2002, s. 35) är de kvalitativa metoderna 

användbara vid forskning om människans subjektiva upplevelser av sin verklighet. Den 

kvalitativa studiens trovärdighet utvärderas ur metodvalet, då det är den som leder forskarna 

till resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att uppnå studiens syfte var samtliga deltagare vid studiens utförande över 18 år, men 

invandrade som ensamkommande flyktingbarn. Urvalet av deltagare skedde från två olika 

skolor och deltagarna hade generellt sett ursprung från olika länder, vilket är i linje med 

Graneheim & Lundmans (2004) konstaterande om att multipla aspekter medför att den 

kvalitativa studiens trovärdighet styrks. Variationen av deltagarnas bakgrunder är också extra 

relevant vid fenomenologiska studier, då subjektiva upplevelser kan vara svårare att 

generalisera. Det faktum att vår kontakt hjälpte oss med sökandet av deltagare ses som 

positivt då vi uppfattade att urvalsgruppen snabbt etablerade en god kontakt med oss genom 

deras redan trygga etablerade relation med vår kontakt, (L): ”Carim: Aha, ni är L:s vänner, 

men dåså vi kör”. Det var viktigt att deltagarna kände sig avslappnade eftersom 

intervjufrågorna berör känsliga upplevelser. En annan faktor som bidrog till den goda 

intervjumiljön var deras skola, vilken är en trygg bas för våra deltagare. Vid skolan har de 

sina positiva resurser i form av lärare och vänner i närheten. Intervjuerna tog plats i ett enskilt 

luftigt rum, där vi hade förberett stolarnas positioner så att vi kunde sitta nära varandra, i 

formen av en triangel, vilket ledde till att vi aldrig satt ”två mot en”. Detta för att minska 

känslan av att forskarna sitter på en maktposition. Vi lät också deltagaren välja plats först och 

erbjöd kaffe eller te för att få situationen att kännas vardaglig. 
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Den induktiva metod som tillämpats i den här studien möjliggjorde att vi tog oss an 

insamlandet och analyserandet av datan teorilöst. Vi strävade alltid efter att åsidosätta våra 

egna förförståelser i möjligaste mån, men som tidigare nämnt är det enligt Braun & Clarke 

(2006 s. 12) praktiskt taget en omöjlighet.  

Trots att Padgett (2008, s. 103) rekommenderar ostrukturerade djupintervjuer vid 

fenomenologiska studier samlade vi in data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

Detta för att vi båda saknar den erfarenhet som enligt Howell (2013, s. 199f) krävs för att 

genomföra en ostrukturerad intervju. Valet av denna intervjumetod gav oss chansen att ställa 

relevanta följdfrågor utifrån deltagarnas upplevelser. Den relativt okomplicerade 

intervjumetoden gav oss också verktygen att kunna utveckla eller förtydliga erfarenheter. 

Samtidigt upplevde vi att intervjuerna var hanterbara, vilket var en trygghet för oss som 

forskare. Efter varje genomförd intervju fick vi mer erfarenhet i intervjutekniker. På grund av 

detta finns det risk för att vi kunde ställt mer relevanta följdfrågor vid de första intervjuerna.  

Mikrofonens utseende var något som tillförde många skratt, där deltagare uttryckte att den såg 

professionell ut. Det i sig blev en bra konversationsstartare. Ljudinspelningen var essentiell då 

det är omöjligt att komma ihåg allting ordagrant vid en intervju. Vi var medvetna om att det 

kunde finnas en risk för obehag kring detta, vilket var varför vi informerade om inspelningen 

på informationsbladet och i början av samtalet för att försäkra oss om att det inte skulle vara 

så. Självklart finns risken att den känslan kan ha funnits kvar hos deltagaren ändå. Vi upplever 

dock att studiens resultat är inhämtade på ett noggrant och giltigt sätt där deltagarna känt sig 

trygga nog att dela med sig av väldigt känsliga upplevelser. 

Analysen av materialet skedde med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, där vi enskilt läst 

igenom det transkriberade materialet och kodat fram meningsbärande enheter. Det har skett 

utifrån Graneheim & Lundmans (2004) val av tillvägagångssätt för analysscheman om hur 

huvudkategorier, underkategorier och koder skapas. Därefter jämfördes kodningen 

sinsemellan för att se om den överensstämde, vilket den gjorde i alla intervjuer förutom två. 

Det uppkomna problemet löstes genom en noga överläggning om hur kodningen skulle 

genomföras för att uppnå en överensstämmelse. På så sätt kunde vi försäkra oss om att inga 

relevanta meningsbärande enheter gått förlorade, vilket stärker studiens äkthet. 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

När vi under studiens gång sökte efter tidigare forskning upptäckte vi att det var svårt att hitta 

forskning som förmedlade de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser eller talan. Den 

här studien är relevant för det sociala arbetets praktik då den gör just det som var svårt att 

hitta – den tar del av och presenterar de ensamkommande flyktingbarnens upplevelser av 

socialtjänsten och dess socialarbetare. När det kommer till att se över kvaliteten av socialt 

arbete är det essentiellt att ta klienternas perspektiv i beaktning. Hur de upplever bemötandet, 

vad de tycker är viktigt i ett bra bemötande och hur detta påverkar deras mående är 

betydelsefull information som kan användas för att utveckla arbetssätt som säkerställer god 

kvalitet i det sociala arbetets praktik. 
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Vi har intervjuat tio personer som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vid 

tiden för intervjuerna hade samtliga bott i Sverige i ungefär två till fyra år. Med tanke på den 

ökade mängd flyktingar som flyr till Sverige är arbetsbelastningen på socialtjänsten idag 

mycket högre än vid tiden då våra informanter anlände till Sverige. Med anledning av detta 

vore det intressant med vidare forskning som tar del av dagens ensamkommande 

flyktingbarns upplevelser av socialtjänstens kontakt och bemötande, och göra en jämförelse 

av dessa då man kan anta att vissa skillnader skulle kunna upptäckas. 

Ett intressant fenomen vi upptäckte genom våra informanter, och även genom kuratorn som 

hjälpte oss att hitta informanter, var det ansvar som läggs på de ensamkommande 

flyktingbarnen när eller om deras familjemedlemmar tar sig till Sverige. När de anländer till 

Sverige är det nämligen de ensamkommande flyktingbarnen som får ansvaret att hjälpa sin 

familj med exempelvis Skatteverket, Migrationsverket, papper som ska fyllas i, eventuellt ta 

dem till vårdcentralen och så vidare. Problemet är att de själva fått hjälp med allt det här, av 

sina socialsekreterare, sina gode män eller sina kontaktpersoner. Således vet de inte hur de ska 

hjälpa sin familj, för de vet själva inte hur man gör. Följden av detta blir en enorm stress, 

frånvaro från skolan och sjunkande betyg. Vi ser gärna att det här fenomenet undersöks 

närmare då det kan bidra till att utveckla eventuella lösningar på problemet.  

Den tidigare forskningen presenterar en misstänkliggörande kultur mot ensamkommande 

flyktingbarn, exempelvis på Migrationsverket och hos socialarbetare i Storbritannien. Den här 

studien fann en sådan kultur hos personal på boenden, men inte hos socialtjänsten. Det var 

dock inte studiens syfte att undersöka om det fanns en sådan misstänkliggörande kultur inom 

socialtjänsten. Med anledning av detta kan framtida forskning med fördel undersöka om det 

faktiskt existerar en sådan kultur inom just socialtjänsten.  

Slutligen är det vår förhoppning att den här studien ska öka kunskapen om hur 

ensamkommande flyktingbarn kan uppleva sin kontakt med socialtjänsten. Vidare hoppas vi 

att den kunskapen bidrar till säkerställande och utvecklande av god kvalitet inom praktiskt 

socialt arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsblad och forskningsetiskt samtyckeskrav till kurator  

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

 

Till 

L.X 

En förfrågan om deltagande i studie  
 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. Examensarbetets syfte är att undersöka ensamkommande flyktingbarns 

upplevelser av socialtjänstens bemötande. Studien är fokuserad på de upplevda känslorna kring bemötandet hos 

de ensamkommande barnen. Genom studien hoppas vi kunna utveckla ökade kunskaper om upplevelser av 

bemötande samt dess betydelse för de ensamkommande barnen. 

Härmed tillfrågas du således, som kurator vid X Språkintroduktionsprogram i X kommun om medgivande till att 

genomföra studien vid skolan. Data samlas under en vecka genom semistrukturerade intervjuer med deltagarna. 

Vi kommer då att föra anteckningar via skrift samt ljudupptagning av intervjuerna. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt för deltagarna och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.  Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. 

Materialet kommer att avidentifieras. Av forskningsetiska skäl önskar vi även att deltagarna är över 18 år. 

Däremot så önskar vi att deras första kontakter med socialtjänsten skedde när de ej var av myndig ålder. Särskilt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer.  

Med vänliga hälsningar 

Magnus Alinder, socionomstudent 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post: mxxxxxxx@hotmail.com 

 

Tabesh Motazed Kivani, socionomstudent 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post: txxxxxxx@gmail.com 

 

Linnéa Bruno, handledare 

Telefon: XXX-XXXXX 

E-post: lxxxxxxx@soc.uu.se 

 

 

Samtycke 
 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien om bemötandet av ensamkommande 

flyktingbarn vid X Språkintroduktionsprogram, X kommun. 

Datum: ______________________  

Namn: ___________________________________________ 

Befattning:  

 

 

mailto:lxxxxxxx@soc.uu.se
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Bilaga 2 – Informationsblad och forskningsetiskt samtyckeskrav till deltagare 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen, 

Socionomprogrammet 

 

Till 

Dig som vill delta 

En förfrågan om deltagande i studie  
 

Vi är två socionomstudenter som skriver vårt examensarbete vid sociologiska institutionen vid Uppsala 

Universitet.  

För att delta i studien ska du ha kommit till Sverige som asylsökande när du fortfarande var under 18 år. Du ska 

även ha kommit utan dina föräldrar, det vill säga ensam. Vi kommer att intervjua dig om dina upplevelser av 

dina möten med socialtjänsten. Vi kommer då att föra anteckningar via skrift samt ljudupptagning. 

Det är frivilligt att vara med och och du kan när som helst avbryta. Materialet kommer för din skull att 

avidentifieras. Vi vill även att du idag är över 18 år. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från  dig på plats. 

Med vänliga hälsningar 

Magnus Alinder, socionomstudent 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post: mxxxxxxx@hotmail.com 

 

Tabesh Motazed Kivani, socionomstudent 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post: txxxxxxxx@gmail.com 

 

Linnéa Bruno, handledare 

Telefon: XXX-XXXXX 

E-post: lxxxxxxx@soc.uu.se 

 

 
 

Samtycke 
 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien om bemötandet av ensamkommande 

flyktingbarn vid X Språkintroduktionsprogram, X kommun. 

Datum: ______________________  

Namn: ___________________________________________ 

Befattning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lxxxxxxx@soc.uu.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Vilket land är du född i? 

Hur och var kom du i kontakt med socialtjänsten? 

Ev följdfrågor: var det svårt att få tag på dem, fick du vänta eller fick du träffa dem på en 

gång? Kommer du ihåg vad du tänkte innan - var du orolig, nervös, eller kändes det bra? Vad 

visste du innan om dem - hade någon berättat, vad i så fall? Kan du berätta om första mötet - 

hur var det, vad sa de? Kommer du ihåg om det var som du tänkte dig innan, eller annorlunda 

- hur i så fall? Var det lätt eller svårt att förstå vad de sa? 

 

Har du haft mycket kontakt med socialtjänsten? 

Ev följdfrågor: har det varit många olika personer eller har du träffat samma oftast? Är det de 

som hör av sig, eller är det du? 

 

Har du någon kontakt med socialtjänsten idag? 

 

Vad har du för upplevelser av socialtjänstens bemötande? Fanns det något 

utmärkande? Hur tyckte du att det var att prata med dem? 

Ev följdfrågor: Om bra/dåligt - hur då bra/dåligt, kan du beskriva? 

 

Hur skulle du vilja att det var när du träffade dem?  

 

(Fanns/finns det någon socialarbetare som du har/haft kontakt med som du uppskattade 

särskilt mycket? Vad? Beskriv den personen) 

 

(Fanns/finns det någon socialarbetare som du har/haft kontakt med som du inte 

uppskattade? Vad? Beskriv den personen) 


