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Abstract 

Author: Hedvig Brauer & Martina Aronsson 

Title: Sense of Coherence? - A study on the treatment of unaccompanied youths. [Känsla 

av sammanhang? - En studie om bemötande av ensamkommande ungdomar.] 

Supervisor: Torun Elsrud 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

This is a qualitative study on how unaccompanied youth are described by support persons, 

about how the asylum context are affecting the youth. The purpose of this study is to 

increase the understanding of how these support persons can see how the asylum context 

affects and experienced for young people, who have been forced to leave their family and 

home in the wish of a better future in a foreign country. 

The study investigates if and how legal guardians, contact persons at homes for Care and 

Housing and social workers, are working to strengthen and support the youth to cope with 

the reception system in a new country. The study uses semi-structured interviews with 

participants about their experience and understanding of the ways there youths are treated, 

by the government and society. The focus of the study is to identify how the support 

person knowledge about the situation for youth and how it can be understood from a SOC, 

Sense of Coherence perspective, how he or she is emphasizing the feelings of 

comprehensibility, manageability and meaningfulness. The result shows that the youth 

needs backing and support to manage there situation in a new context. The youth needs 

people that are willing to speak for their rights and are not afraid to do so. 

Keywords: Unaccompanied youth/children, integration, asylum, comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. 

Nyckelbegrepp: Ensamkommande barn och unga, integration, asyl, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla deltagare som har medverkat i vår intervjustudie och 

delgett sina upplevelser och tankar om ett betydelsefullt uppdrag för en utsatt målgrupp. 

Vi hoppas att vi så långt det är möjligt lyckats formulera och återberätta deltagarnas 

upplevelse. Vi önskar ödmjukt att vår uppsats kan bidra till nya perspektiv, positiv 

förändring och en ökad förståelse för gruppen, men även en ökad förståelse för deltagarna 

som i sitt uppdrag utför detta värdefulla arbete med mod, envishet, empati och känsla för 

medmänsklighet. 

Vi vill också tacka vår handledare Torun Elsrud som har uppmuntrat oss under 

skrivprocessen och gett stöd i det akademiska skrivandet. Torun har även bidragit 

generöst med sitt engagemang, sin kunskap och inspirerat oss att tänka kreativitet i 

skapandet av vår uppsats. 

 

Tack! 

 

Hedvig och Martina 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund & problemformulering 

Hösten 2015 var det år då Sverige tog emot störst antal asylansökningar. Hela 35 369 

sökningar kom från gruppen som benämns ensamkommande barn och unga 

(Migrationsverket, 2016). Det övergripande ansvaret för mottagandet av 

ensamkommande barn och unga har Migrationsverket. Det praktiska ansvaret övergår 

sedan till socialtjänsten i den kommun ungdomen blir placerad enligt 6 kap. 2 § 

Socialtjänstlagen. Socialtjänstens uppgift är att utreda ungdomens behov för att kunna 

fatta beslut om placering ska ske i familjehem, hem för vård och boende (HVB) eller 

särskilda stödboenden (Socialstyrelsen 2016, s. 28). 

Barnombudsmannen och Socialstyrelsen i Sverige har sett en ökning under 2017 av den 

psykiska ohälsan hos ensamkommande barn och unga (Regeringskansliet 2017, s. 3). 

Ungdomarna behöver en stödjande omgivning som på bästa sätt kan hjälpa dem att 

bemästra motgångar som svåra traumatiska erfarenheter och upplevelser. Socialstyrelsen 

beskriver ensamkommande barn och unga som en riskgrupp för prostitution, psykisk 

ohälsa och självmord. Ungdomarna har ofta flytt från förtryck samt utsatthet i sitt 

hemland. När de kommer till Sverige står de inför nya komplicerade möten med 

myndigheter som inte sällan misstror eller ifrågasätter deras berättelser (Socialstyrelsen 

2016, ss. 10-11). Socialstyrelsens mål med sitt uppdrag är att skapa samverkan mellan 

kommuner och landsting för att professionella inom skolan, inklusive elevhälsan, hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten, ska kunna säkerställa att barn och unga har en bra 

skolgång samt psykisk hälsa (Regeringskansliet 2017, ss. 1-2). 

Den här studien är tänkt att belysa några av de problemområden som socialstyrelsen berör 

i mötet med ungdomarna. Den ämnar att undersöka hur viktiga stödpersoner runt 

ungdomen - god man, kontaktperson på HVB-hem samt socialhandläggare - arbetar för 

att bemöta ungdomen. Begreppet KASAM, känsla av sammanhang, används som ett 

analytiskt perspektiv i studien och för att söka förståelse för hur deltagarna arbetar med 

ungdomarna samt hur de upplever ungdomarnas tillvaro i asylkontexten. KASAM, som 

står för “känsla av sammanhang”, handlar om vikten av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att människor ska känna välbefinnande och trygghet. Dessa 

nyckelbegrepp kommer att ligga till grund för analysen i studien (Jakobsson 2008, ss. 53-

54). Argumentet för att använda KASAM som teori och analytiskt perspektiv är att den 
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kan bidra med förståelse för hur ungdomar bemöts i Sverige. Jakobsson (2008) beskriver 

att ensamkommande ungdomar ofta upplever sin situation som osäker, nervös och 

stressande. Långa väntetider för att få beslut på sin asylansökan upplevs påfrestande och 

bidrar till sämre psykiskt mående, vilket i sin tur gör det svårare för ungdomar att känna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det svenska samhället (ibid, ss. 53-54). 

Ett annat sätt att främja god psykisk hälsa kan vara att arbeta resilensskapande, vilket 

syftar till att öka motståndskraft och hjälpa ungdomen att hantera det som är svårt 

(Björnberg 2013, ss. 142-144). Även Giddens (1999) skriver om betydelsen av att bygga 

motståndskraft i form av trygghet under barndomen för att kunna hantera motgångar 

senare i livet (Giddens 1999, s. 50). 

Socialdepartementet har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt 

kunskapscentrum för att öka kunskapen om ensamkommande barn och unga hos 

socialtjänst, skola samt inom hälso- och sjukvård. Bakgrunden är att det saknas kunskap 

och utarbetade metoder i hur de ska bemöta gruppen ensamkommande barn och unga 

men även verktyg hur samverkan mellan de olika aktörerna ska fungera. Därför är det 

särskilt intressant att ur ett socialt arbetsperspektiv, för att öka kunskapen och förståelsen 

om gruppen. Förutsättningar ska ges på samma villkor oavsett om man är född i Sverige 

eller har kommit till Sverige med eller utan sina föräldrar. Utmaningen är att fördela 

ansvaret mellan aktörerna och anpassa efter individens enskilda behov. Ungdomarna har 

olika bakgrund med skiftande erfarenheter och är i behov av individuella insatser utifrån 

deras olika förutsättningar (Regeringskansliet 2017, ss. 2-3). Således finns behov av att 

samla mer kunskap kring samhällets hantering av ensamkommande ungdomar. Denna 

studie kan bidra med kunskap rörande bemötandet av ungdomar som kan användas för 

att utveckla och förbättra det sociala arbetet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbetet är att undersöka hur kontaktpersoner på HVB-hem, gode 

män och socialhandläggare på socialförvaltningen beskriver den verklighet som 

ensamkommande ungdomar möter i den svenska asylkontexten och det egna arbetet. För 

att få en djupare förståelse för arbetet med ensamkommande ungdomar har det 

ovanstående studerats utifrån KASAM, det vill säga med fokus på begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har haft följande frågeställningar: 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver deltagarna i studien ensamkommande ungdomarnas situation i 

asylkontexten? 

 På vilka sätt upplever studiens deltagare att asylprocessen påverkar ungdomen? 

 Hur arbetar deltagarna i studien för att ungdomarna ska få en känsla av 

sammanhang i asylprocessen? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Ensamkommande ungdomar benämns de som är mellan 16 till 20 år som har kommit till 

Sverige utan förälder eller vårdnadshavare som kan föra barnets talan (Socialstyrelsen 

2016, ss. 9, 28). Begreppet ensamkommande ungdomar är problematiskt då det i första 

hand fokuserar på definitionen av att vara ensamkommande istället för individen 

samtidigt som begreppet har blivit vedertaget (Herz & Lalander 2017, s. 1063). Därför 

kommer studien att använda ensamkommande med försiktighet och istället benämna de 

med ungdomar eller gruppen. 

God man eller särskilt förordnade vårdnadshavarens roll och uppdrag innebär att 

företräda ungdomen i vårdnadshavares eller förmyndares ställe. Enligt lagen om god man 

för ensamkommande barn (2005:429) innefattar det en rätt och skyldighet att bestämma 

i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska samt 

rättsliga. Uppdraget är tidsbegränsat och beslutas av överförmyndarnämnden. Det upphör 

när ungdomen blir myndig (SKL 2018). 

Kontaktperson avser personalen på HVB-hemmet som har ett mer övergripande ansvar 

för att stödja och följa upp ungdomens utveckling. Förutom daglig omsorg och stöd ska 

kontaktpersonen ha kunskap att möta ungdomens behov samt hantera de situationer som 

kan uppstå (Socialstyrelsen 2016, ss. 30-31). 

Socialhandläggare är den som bär ansvaret för att ungdomen får sina behov tillgodosedda 

genom att skriva en särskild genomförandeplan. Eftersom gruppen växte stort under året 

2015, så fick det på många ställen i Sverige sättas in socialhandläggare som bara arbetade 

med ensamkommande barn och unga (Socialstyrelsen 2016, ss. 44-45). 
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HVB-hem står för hem för vård och boende. Enligt 6 kap 2§ SoL andra stycket, är det 

kommunens ansvar att tillgodose ungdomen ett boende. HVB-hemmets uppgift är att 

ansvara för den dagliga omsorgen och tillsynen inom ramen för vad en vårdnadshavare 

hade gjort. Ungdomens integritet ska respekteras där insatser skall ske utifrån den 

enskildes individuella behov och förutsättningar samt att vistelsen ska upplevas som 

meningsfull (Socialstyrelsen 2016, ss. 28-29). 

 

1.5 Disposition 

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning som ger studien en bakgrund som 

berör ensamkommande ungdomar. I tredje kapitlet redogörs för arbetets teoretisk ansats 

som är KASAM, känsla av sammanhang där begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ligger till grund för studiens analys. I fjärde kapitlet beskrivs valet av 

metod och urvalet som studien har utgått ifrån. I femte kapitlet presenteras studiens 

resultat och analys. I det sista kapitlet redogörs en diskussion om vad arbetet kommit 

fram till och vilka utmaningar samt nya frågeställningar som uppkommit till fortsatt 

studier av ensamkommande ungdomar. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel berör vi tidigare vetenskaplig forskning för att ge en bakgrund och en 

förståelse för vad vi har undersökt. I sökande efter relevant forskning om ungdomarna 

har vi mött begrepp som samverkan, integration, resiliens och posttraumatisk 

stressyndrom. Studierna handlar bland annat om ungdomarnas egna berättelser men även 

teman med ett mer samhällsvetenskapligt perspektiv av integration. 

 

2.1 Ensamkommandes berättelse av att komma ny till Sverige 

Wernesjö (2014) beskriver i sin avhandling om ensamkommande ungdomars erfarenheter 

av att komma till Sverige med avseende på den uppmärksamhet gruppen haft i media men 

även den politiska debatten. Hon redogör vidare för ungdomarnas erfarenheter och 

upplevelser av mötet med beslutsfattare och de svenska myndigheterna (Wernesjö 2014, 

ss. 34-35). Ungdomarna är en utsatt grupp som behöver omsorg och stöd på samma sätt 

som barn som inte kommer från svåra förhållanden som krig och förtryck. Ungdomarna 

har å ena sidan en styrka och självständighet efter att ha klarat en resa ensamma till 

Sverige men å andra sidan är de barn som vilka andra barn som helst och är i behov av 

skydd (ibid. s. 11). Wernesjö uppger att det i samhällsdebatten förekommer tveksamhet 

och misstro till gruppens grund för asylskäl som ifrågasättande huruvida de har behov av 

skydd samt stöd i Sverige (ibid. ss. 40-41). Det finns även åsikter om att de antingen är 

vuxna som försöker få asyl genom att utge sig för att vara minderårig eller att de är så 

kallade “ankarbarn” som blivit sända av sina föräldrar för att utnyttja Sveriges asylsystem. 

Wernesjö (2014) poängterar i avhandlingen olika föreställningar som finns i samhället 

och att det är en utmaning för socialarbetare att förhålla sig till olika perspektiv. 

Ungdomarnas olika bakgrunder och erfarenheter skiljer sig åt vilket gör att det inte går 

att generalisera hela gruppen (ibid. s. 11). Ett annat perspektiv på ungdomarnas  situation 

beskrivs utifrån artikeln om kommunikation och integration i följande avsnitt.  

 

2.2 Kommunikationens betydelse för samverkan till en god integration 

Eriksson, Ghazinour, Isaksson och Wimelius (2016) beskriver hur det svenska 

mottagandet av ensamkommande ungdomar uppfattas av lärare, personal på HVB-hem 

och stödboende samt socialhandläggare på socialtjänsten. Författarna studerar 
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ensamkommande pojkar mellan 13-17 år gamla, som har sökt asyl i Sverige mellan åren 

2014 och 2015 utan vårdnadshavare eller anhörig (Eriksson, Ghazinour, Isaksson & 

Wimelius 2016, s. 145). Studien visar på vikten av integrationsarbete utifrån samhällets 

olika nivåer: makronivå, mesonivå och mikronivå. Integration är ett svårt begrepp att 

definiera och måste ske från två håll. Därför är sammanhanget viktigt för att ungdomen 

ska kunna behålla sin ursprungliga kultur, sedvänjor och religion, samtidigt som det ska 

ges möjlighet att skapa nya band, relationer och kontaktnät i det nya landet. En väl 

fungerande integration på mikronivå är viktigt för att ungdomen ska ha möjlighet att 

komma in i det svenska samhället. Forskarna menar att trygga relationer till vuxna i 

ungdomens omgivning resulterade i en god integration med avseende på fungerande 

skolgång, positiva relationer och utveckling. Det var viktigt att kommunikationen mellan 

de olika aktörerna fungerande för att kunna möta ungdomens behov av stöd och trygghet. 

Framför allt var det brister i kommunikationen mellan skolan och HVB-hem eller 

stödboende. Ungdomen som flyttar från HVB-hemmet till stödboende tappar ofta sin 

kontaktpersoner och god man som funnits som stöd samt varit en trygghet. 

Socialhandläggare på socialtjänsten upplevde att det fanns en osäkerhet hos de ovan 

nämnda aktörerna vem som gjorde vad, vilket i sin tur medförde att ungdomen inte heller 

visste vem som utförde vad (ibid. ss. 145, 150-151, 153, 155). Forskarna kunde se 

problem som hur skolan segregerade de ensamkommande ungdomarna och separerade 

dem från barn som är födda i Sverige genom att placera dem i speciella klasser med ett 

annat pedagogiskt upplägg samt att lektionerna hölls på andra tider. Detta gjorde att 

förutsättningarna för att bli integrerade bland ungdomar födda i Sverige minskade och det 

blev svårare att känna sig delaktig i skolan samt att kunna skapa kontakter och nya nätverk 

(ibid. s. 155). Studier visar också att ungdomarna i högre utsträckning har sämre hälsa än 

de som kom till Sverige med en anhörig (ibid. s. 145). I följande avsnitt behandlas ämnet 

ensamhet utifrån ungdomens upplevelser. 

 

2.3 Komplexiteten i att vara ensam som ensamkommande ungdom 

Herz och Lalander (2017) har gjort en studie som handlar om ensamhet hos 

ensamkommande ungdomar i åldrarna 15-25 år gamla, som har kommit ensamma eller 

utan vårdnadshavare till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd. Vanliga problem 

som ungdomarna möter är känslan av ensamhet och saknad till familj samt vänner. 

Ungdomarna löper ökad risk att isolera sig eller drabbas av depression och 
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självmordstankar än ungdomar som har sin familj här (Herz & Lalander 2017, s. 1064). 

Artikeln kunde se en problematik i hur ungdomarna benämndes som “ensamkommande” 

där gruppen beskrivs med ett negativt laddade ord som ensam, ensamkommande och 

separerade. Detta påverkade deras självkänsla och identitet (ibid. ss. 1065, 1074). På 

vägen genom Europa knöt många av ungdomarna betydelsefulla kontakter med tidigare 

vänner som flytt samtidigt och vänner de mött under resan till Sverige. Dessa kontakter 

är viktiga för ungdomarna och de beskriver en stor ensamhet när de blev uppdelade 

mellan olika kommuner av Migrationsverket (ibid. ss. 1068-1070). Pressen från familjen 

och på sig själv gör att många ungdomar känner sig mentalt utmattade samt att de 

upplever sig sakna kontroll över sin situation vilket bidrar till sämre mående och ångest. 

Sårbarheten av att känna sig ensam och att inte förstå språket gör att många ungdomar 

upplever sig exkluderade i samhället. Ungdomarna tvingas att knyta nya kontakter och 

relationer med andra ungdomar samt personalen, god man och socialhandläggare som 

snabbt kunde bytas ut (ibid. ss. 1067-1068, 1074). Ungdomarna upplever på olika sätt 

ensamhet och konsekvenser av det. En påverkande faktor för ungdomarnas hälsa kan vara 

trauman från flykten och även asylprocessen i sig som behandlas i följande avsnitt.  

 

2.4 Psykiska komplikationer vid asylprocess 

I Läkartidningen redogör ett antal forskare hur migrationsprocessen kan skapa psykisk 

ohälsa, utifrån fyra fall där ensamkommande pojkar varit i kontakt med den svenska 

sjukvården. Den psykiska ohälsan uppkommer ofta ur ett trauma som skett före eller efter 

flykten. Exempelvis; trauma före flykten kan vara krigsupplevelser som våld och hot eller 

en förlust av en familjemedlem samt att tvingas lämna sitt hem. Efter flykten är det språk- 

och bostadsproblem samt asylprocessen som beskrivs vara anledningen till att många 

upplever dålig psykisk hälsa (Asanovska, Edgren, Johansson & Jägervi 2009, s. 1268). 

Artikeln fokuserar på vad som händer efter asylprocessen när ungdomen har fått sitt 

uppehållstillstånd. Samtliga ungdomar som deltog i intervjun drabbades senare av 

psykisk ohälsa efter att de fått uppehållstillstånd och fick stanna i Sverige (ibid. s. 1271). 

Uppehållstillståndet blev en utlösande existentiell kris för ungdomarna, efter att ha 

kämpat hårt för att nå sitt mål så fylldes de av en känsla av tomhet. Studien kunde påvisa 

en skillnad i ungdomars psykiska mående där tre av pojkarna diagnostiserades med 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD) (ibid. s. 1272). Syndromet är vanligt hos personer 

som har upplevt svåra trauman som barnmisshandel, hot, krig, separation från förälder, 
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våldtäkt och svåra olyckor. Pojkarna påvisade faktorer som skuld, depression och 

självmordsbenägenhet, vilket är vanligt symtom vid PTSD (Parrish 2012, ss. 242-243). 

Detta kan kopplas till pojkarnas beskrivning av mardrömmar, plågsamma minnen och 

sömnproblem samt överdrivet starka reaktioner när något plötsligt inträffade som är 

typiska tecken på PTSD (Asanovska et al. 2009, ss. 1271-1272). Ytterligare ett 

forskningsperspektiv som berör ungdomarna i asylprocessen presenteras i kommande 

avsnitt. 

 

2.5 Rättsosäkerhet i asylärenden för barn och unga 

Hedlund (2017) redogör för hur svenska myndigheter, som bland annat Migrationsverket 

och Migrationsdomstolen misstror ensamkommande barn och ungas berättelser. Genom 

att undersöka hur ensamkommande barn och unga konstrueras diskursivt i myndigheters 

dokument, bedömningar och utredningar så framkommer det att barnperspektivet brister 

i asylprocessen. Ungdomarna behandlas som underordnade juridiskt av svenska 

myndigheter det vill säga att de inte får samma rättigheter som svenskfödda barn. Deras 

asylstatus är en utmaning i sig eftersom de inte sällan bemöts som brottslingar, bedragare 

och individer som strategiskt planerar att utnyttja välfärden, detta gör att ungdomarna inte 

upplever sig trodda av rättsväsendet. Systemet för asylprocess i Sverige är inte anpassat 

för minderåriga, vilket gör att de i hög grad är mer utsatta i en asylkontext än vuxna. Med 

anledning av att deras berättelser inte är lika utförliga och argumenterade som vuxnas 

berättelser blir de betydligt mer ifrågasatta och anses inte trovärdiga av myndigheter trots 

att de kan ha lika starka asylskäl (Hedlund 2017, ss. 158-159). Varje asylsökande 

ensamkommande barn och ungdom får utsett en god man eller en särskilt förordnad 

vårdnadshavare av kommunen. Denna person har ett juridiskt ansvar och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnet eller ungdomen. Relationen är främst att skydda barnets 

intressen och omfattar ingen social eller emotionell omvårdnad som en förälder eller 

vårdnadshavare annars skulle bistå med (ibid, s. 159). 

 

2.6 Samverkan i asylprocessen 

Ett annat forskningsperspektiv presenteras i artikeln om asylprocessen i svensk kontext 

utifrån samarbete och samverkan kring ensamkommande flyktingbarn. Studien grundar 

sig på kvalitativa intervjuer med professioner i anslutning till de ensamkommande 
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flyktingbarnen. Deltagarna i studien var socialsekreterare, personal vid boende, poliser, 

handläggare på Migrationsverket och gode män (Ghazinour, Padyab, Sundqvist & Ögren 

2016, ss. 901-902). Den visar att samverkan mellan de olika professionerna var låg. Det 

förklaras genom att det saknas tydliga metoder och tillvägagångssätt hos myndigheter och 

samhällsaktörer, vilket resulterar i bristande professionalitet och arbetsmetoder som 

saknar struktur. Personalen visade olika strategier på hur de hanterar otydlighet, brist på 

fungerande rutiner och osäkra arbetsmetoder. En återkommande strategi som påverkar 

inte bara personalen negativt utan även professioner i samverkan och direkt ungdomen 

var att hålla en distans i förhållande till sitt uppdrag. Det var inte ovanligt att personalen 

hanterar påfrestningar på så sätt att de isolerar sig gentemot kollegor och ungdomarna. 

Det får till följd av brister i samverkan och i engagemanget samt avsaknaden av ett 

empatiskt förhållningssätt gentemot ungdomarna (ibid. ss. 902-905). 

 

  



  
 

14 

3. Teori 

I vårt arbete har vi använt oss av begreppet KASAM för att tolka hur olika aktörer arbetar 

och förhåller sig till den verklighet som ensamkommande ungdomar möter i den svenska 

asylkontexten. KASAM är ett vitt begrepp som används inom många olika delar i socialt 

arbete samt sjukvården, för att förstå vad som leder till bättre hälsa. Vi kommer inte 

redogöra alla användningsområden av KASAM utan främst fokusera på de tre begreppen; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att få en förståelse för vad vi önskar att 

studera (Antonovsky 2005, ss. 9-10). 

 

3.1 KASAM, känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang, KASAM, myntades av professorn Aaron Antonovsky. Han 

studerade hur individen kunde påverka sitt egna mående genom att stärka sin förmåga 

och sitt eget ansvar för sin hälsa. Antonovsky delade in begreppet i tre delar; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som han ansåg var viktiga punkter för att nå ökad hälsa 

(Antonovsky 2005, ss. 42-43). Antonovsky studerade hälsoproblem relaterade till social 

klass och kom fram till att en människa måste kunna känna att hon bemästrar sin situation, 

förstår sin tillvaro och kan se sin delaktighet samt mening med sin existens, för att bli 

motiverad till att fortsätta (Lindström 1998, ss. 17-19). KASAM kan även beskrivas 

utifrån de två polerna ohälsa och hälsa där grupper samt individer pendlar mellan dessa 

två punkter. Människan är föränderlig och det går därför inte att dela in en person som 

sjuk eller frisk. Fokus på människans berättelse blir den viktiga delen i hälsoarbetet 

snarare än fokuseringen på själva symptomen, det vill säga att hitta de resurser som kan 

bidra till bättre hälsa snarare än att fokusera på riskfaktorer som individen eller gruppen 

möter (Hanson 2010, ss. 35-37). KASAM beskriver ett förhållande som är dynamiskt det 

vill säga det är föränderligt under livets gång, framförallt under en individs tidigare 

decennier som ofta präglas av förändringar och mognadsprocesser (Lindström 1998, ss. 

17-19). 

 

3.2 Begriplighet 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning en människa upplever sin tillvaro 

förnuftsmässig, ordnad sammanhängande och strukturerad. Tillståndet innefattar känsla 
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av klarhet, ordning, struktur och sammanhang istället för kaos, slumpmässighet, oordning 

och oförklarligt. En person som upplever hög begriplighet hanterar även oväntade 

händelser med tillförsikt och trygghet till sin egen förmåga (Antonovsky 2005, s. 44). 

En som såg vikten av begriplighet var psykiater och psykoanalytiker Bowlby, som genom 

sin forskning om anknytningsteori kom fram till hur betydelsefullt en trygg uppfostran 

var för att kunna skapa trygghet och begriplighet (Parrish 2012, ss. 114-115). Sökandet 

efter begriplighet börjar i tidiga år, då det lilla barnet lär sig genom att utforska sin 

omgivning med hjälp av föräldern som har som uppgift att tillgodose och bidra med 

stabilitet för att hjälpa barnet att tolka världen (Antonovsky 2005, s. 132). Giddens (1999) 

beskriver hur tilliten till omgivningen byggs upp i relation till den vuxna som står för 

omsorgen i barndomen. Den tilliten skapar ett hopp inför livet och även självtillit som gör 

att individen har mod att anta nya utmaningar vilket ger nya erfarenheter (Giddens 1999, 

s. 54). Han benämner trygghet som ontologisk vilket grundar sig i en upplevelse att känna 

tillit till människor i sin omgivning. Denna trygghet blir en viktig resurs för att individen 

ska klara olika kriser, riskfyllda situationer och motgångar. Genom att skapa en yttre 

ordning genom rutiner skapar individer en inre känslomässig trygghet. Den ontologiska 

tryggheten är ett stöd för individer att möta och hantera existentiell ångest. Det 

sammanhang som individen befinner sig i resulterar i en mental trygghet, vilket innebär 

att ha en förmåga att planera och strukturera ordning som ger begriplighet samt en 

medvetenhet för att få resurser att kunna klarar av yttre påverkan (ibid. s. 50). 

 

3.3 Hanterbarhet 

Hanterbarhet innefattar betydelsen av att människan upplever de resurser som finns till 

förfogande är tillräckliga för de krav som individen ställs inför. En människa med en hög 

känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som offer för det som händer eller 

uppleva en stark känsla av orättvisa i det som sker (Antonovsky 2005, s. 45). Precis som 

begriplighet börjar hanterbarhet i tidig ålder där barnet lär sig att hantera verkligheten 

genom att lära sig se mönster och inlärda sätt att möta olika situationer. Barnet är i 

jämförelse med en vuxen fortfarande sårbar och beroende av att skapa samt hitta sätt att 

hantera olika situationer. Genom att lära sig beteenden, förmågor och attityder samt 

värderingar lär sig barnet att hitta sin sociala identitet (ibid. ss. 136-137). Detta kan 

kopplas samman med Brunnberg och Hart (2016) som beskriver hur resiliensskapande 

insatser kan användas vid svåra livssituationer såsom flykt eller andra kriser, det kan 
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omnämnas som att lyckas klara sig ”mot alla odds”. Resiliensskapande insatser har som 

mål att stärka ungdomens motståndskraft. Första steget handlar om att identifiera 

förmågor och stödsystem, sedan att stärka skyddsfaktorerna och till sist identifiera 

motiverande faktorer inom individen (Brunnberg & Hart 2016, s. 82). Begreppet resiliens 

används för att beskriva en positiv utveckling trots motgångar, påfrestningar och trauma. 

Intentionen är att minska de ojämlikheter som finns inom hälsa och välfärd för att istället 

bidra till positiva erfarenheter på en individuell nivå (ibid. ss. 85-86). 

En annan som beskriver resiliens är Björnberg (2013) där hon utgår från tre viktiga 

aspekter. Det första är att resiliens utgör individens förmåga att fatta beslut för sig själv 

och även en förmåga att känna ansvar för sina handlingar. En annan aspekt av resiliens är 

att individen kan göra sina önskningar och känslor tydliga för sig själv samt andra. Socialt 

erkännande och tillit som följer sociala relationer ger en känsla av att tillvaron är begriplig 

och hanterbar. När individen kan förstå sin omgivning kan den också påverka sin 

upplevelse av situationen som hen befinner sig i. Den tredje aspekten handlar om makt i 

sociala relationer. En vanlig uppfattning om makt är att individen som innehar makt kan 

styra eller påverka andra individers handlingar och uppfattningar mot deras vilja. 

Maktrelationer innefattar även så kallad motmakt, vilket innebär att individer som 

upplever sig styrda försöker skapar hinder för den de upplever utövar makt och kontroll 

över dem. Maktutövning kan medföra känslor av underordning och kränkning av den 

personliga integriteten. Den typ av kränkning i sammanhanget av maktutövning kan 

jämföras med den upplevelsen av psykiskt eller fysiskt våld. Maktstrukturer återfinns i 

olika sociala sammanhang såsom skolan, familj och relationer till myndigheter samt 

sociala nätverk. Barn blir definitionsmässigt underordnade i sociala sammanhang då de 

är omyndiga. Asylsökande ungdomar är i en särskilt stark beroendeställning i förhållande 

till de som har makt att fördela resurser så som Migrationsverket och socialnämnden 

(Björnberg 2013, ss. 142-144). 

 

3.4 Meningsfullhet 

Meningsfullhet är en känsla som påverkar i vilken utsträckning en människa upplever att 

det är värt att investera energi och engagemang i något (Antonovsky 2005, ss. 46, 80). En 

del människor har en hög upplevelse av meningsfullhet. Antonovsky (2005) fann i sin 

studie att de människorna som känner hög meningsfullhet kunde hantera olyckliga 

händelser och oönskade företeelser med en mer lösningsfokuserad inställning. Han 
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menade att meningsfullhet är nyckeln till sig själv både personligt och kompetensmässigt. 

Känsla av mening väcker människans vilja att bidra till värdeskapande för sig själv och 

andra i det sammanhang hon befinner sig i (ibid. ss. 45-46). 

Englander och Robinson (2009) beskriver i sin artikel fenomenet, mening enligt följande: 

All form av meningsformande förutsätter ett subjekt som genom medvetandets 

riktadhet (intentionaliteten) erfar något. Mening är med andra ord inte något som 

finns inne i medvetandet utan existerar i relation till det upplevda fenomenet som 

också kan vara tillgängligt utanför det individuella medvetandet (utan att för den 

skull syfta till något mystiskt eller esoteriskt). 

(Englander & Robinson 2009, s. 38). 

Artikeln ger exempel på situationer inom vårdsammanhang eller socialt arbete där känsla 

av meningsfullhet, skapas beroende på vilket sätt personalen bemöter behovet hos 

individen. Det kan förklaras genom att den som utför vården eller det sociala arbetet kan 

påverka upplevelsen av mening genom att ha ett empatiskt bemötande i sitt arbete och se 

den mening som finns hos varje individ. Ett empatiskt bemötande skulle då resultera i att 

brukaren eller vårdtagaren upplever ett större självvärde och känsla av mening (Englander 

& Robinson 2009, ss. 38-39). 

 

3.5 KASAM, betydelse för sammanhang och samhörighet 

Utifrån de tidigare styckena som ovan nämnts beskrivs de tre begreppen som utgör teorin 

om KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen är beroende av 

varandra på olika sätt. Meningsfullheten är avgörande för hur en individ hanterar krav i 

specifika situationer och förmåga att handla lösningsinriktat. Hanterbarhet och 

begriplighet bidrar i processen att hantera specifika situationer genom att söka strategier 

samt sätt att förhålla sig till sin omvärld (Näsman 1998, s. 21). Känsla av sammanhang 

fokuserar på individens upplevelse av stress och hur positiva känslor har effekt på hälsan 

men även förmågan att bemästra kriser samt trauman. De tre begreppen kan vara 

avgörande för att människan ska lyckas bevara eller förbättra sin hälsa trots motgångar 

(Antonovsky 2005, s. 50). 

En människa kan ha stark känsla av sammanhang inom ett ganska begränsat mentalt 

utrymme, det vill säga leva i sin egna lilla värld och vara tillfreds med det. Sammanhanget 



  
 

18 

kan skilja sig åt till storlek och plats där en människa kan befinna sig i flera. Exempelvis; 

familjen kan vara ett sammanhang, fritidsintresse ett annat etc. Det som för dem samman 

är deras beroende av varandra eller relationen och samspelet som skapar en känsla av 

samhörighet. Där människan kan känna sig som en betydelsefull resurs vilket i sin tur 

ökar individens hälsa (Hanson 2010, ss. 68-71). Teorin om KASAM kan av vissa personer 

upplevas som att den kritiserar och dömer den enskilde människan som stark eller svag i 

förhållande till allmänna värderingar och normer. Sambandet mellan mental och social 

hälsa påverkar också hur vi ser på sammanhanget utifrån existentiella värderingar såsom 

moraliska och filosofiska förhållningssätt (Tishelman 1998, s. 88). 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel presenteras den metod som vi har använt och sammanfattar hur studien har 

genomförts. Inledningsvis kommer avsnittet handla om det motiverade valet av 

datainsamlingsmetod och analytiskt förhållningssätt som utgör bakgrunden till vårt val 

av metodansats. I följande avsnitt redogörs för ett övervägande rörande urvalsmetoden 

och urvalsförfarandet för vårt tillvägagångssätt när vi valt ut data till studien. Därefter 

redovisar vi för studiens genomförandet där vi beskriver hur vi planerat och praktiskt gått 

tillväga för att slutföra vår studie. Studien har tagit hänsyn till etiska aspekter under 

arbetets gång som vi benämner som forskningsetisk övervägande. Därefter följer en 

redogörelse för den interna arbetsfördelningen mellan de två studenterna. Avslutningsvis 

så benämns studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod och analytiskt förhållningssätt 

Vi har valt att  använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket är en kvalitativ 

forskningsmetod. Den kunskapsteoretiska utgångspunkten beskrivs som 

tolkningsinriktad eller interpretativistisk vilket avser att belysa deltagarnas upplevelse 

och verklighet (Bryman 2011, ss. 340-341). Syftet med kvalitativa undersökningar är att 

söka en djupare förståelse för människors erfarenhetsbaserade kunskap.  

Vi har valt att utgå från en hermeneutisk ansats där ambitionen är att öka förståelsen för 

gruppen samt att analysera helheten i intervjumaterialet. Vi söker vidare svar på 

deltagarnas upplevelser och erfarenheter av händelser eller situationer som förmedlas 

genom språk eller uttryck. Förhållningssättet i kvalitativ forskning innebär bland annat 

att forskaren är ett subjekt och innehar inlevelse och värderingar under arbetets gång. 

Forskaren står i relation till forskningsobjektet och är en del av samma verklighet som 

studeras, på så sätt är forskaren påverkad av sin förståelse. Forskaren bär med sig tankar, 

intryck och känslor i arbetet med att förstå och tolka helheten i studien samt 

forskningsproblemet. Förförståelsen påverkar forskarens värderingar och även valet av 

inriktning (Bryman 2011, ss. 507-508) Kvale (1997) beskriver hermeneutik ur två 

tolkningsmetoder vid intervjuforskning. Den ena delen är skapandet i intervjusituationen 

och den andra delen utgör tolkningen av texten som intervjun frambringar (Kvale 1997, 

ss. 49-50).  
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Principen för hermeneutisk tolkningsprocess är en pendling mellan delar och helheter, 

vilket ska producera en djupare förståelse av meningen i intervjumaterialet. Den 

hermeneutiska tolkningsprocessen beskrivs som en oändlig cirkel. För att kunna tolka 

meningen och se nyanserna behöver forskaren ha kunskap om de teman som intervjun 

utgått ifrån. På detta sätt ska ny kunskap kunna produceras utifrån att tolka nya meningar 

och innebörder. Först tolkas meningen i den mellanmänskliga relationen som uppstår i 

intervjusituationen och sedan intervjumaterialet.  En del resonemang kan vara spontant 

formulerad av deltagaren men även den som intervjuar. Den som intervjuar väger även in 

deltagarens gester, mimik och kroppsspråk. Meningen tolkas inte endast genom den 

skrivna texten utan även i mötet med deltagaren (Kvale 1997, ss. 51-52). 

Kvalitativt synsätt har vi använt i vår tolkning av de intervjuer vi genomfört med: god 

man, kontaktpersoner och socialhandläggare som arbetar med ensamkommande 

ungdomar. Intervjupersoner är utvalda för att beskriva den verklighet som ungdomar 

upplever i asylkontexten. Samtliga intervjuer har utgått från en sammanställd 

intervjuguide (bilaga 2) med viss justering beroende på vilket arbetsroll och uppgift som 

deltagaren har för ungdomen. Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

anledning av att intervjuaren får utrymme att kunna ställa spontana frågor utöver de frågor 

som angetts intervjuguiden. Frågorna formuleras mer anpassat till det som sker i samtalet 

och de resonemang som förs vid intervjutillfället. Detta möjliggör även för att 

intervjuaren att kunna styra diskussionen och ställa följdfrågor eller ställa om en fråga för 

att få ett mer utförligt svar. Metoden ger även deltagarna möjlighet att delge sina egna 

berättelser och tolkningar inom ämnet (Glassner & Miller 2016, ss. 68-70). 

 

4.2 Övervägande rörande urvalsmetod och urvalsförfarande 

Urvalet har valts ut strategiskt för att nå de personer som arbetar nära ungdomarna, vilket 

stämmer överens med studiens syfte och frågeställningarna. Studien inriktar sig på att 

intervjua kontaktpersoner på HVB-hem, gode män och socialhandläggare på 

socialförvaltningen. På det sättet kan den bidra med relevant kunskap och information om 

den studerade gruppen. Åtta personer har valts ut jämnt fördelat över grupperna som är 

tillfrågade för att delta i studien. Deltagarantalet speglar också vår upplevelse av att ha 

uppnått ett slags mättnad, att kunna utläsa ett mönster i svaren som hänger samman 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 42). Det kan vara svårt att på förhand bedöma hur 

många intervjupersoner som behövs för att uppnå så kallad teoretisk mättnad. Därför är 
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det ibland nödvändigt att under tiden undersökningen fortskrider även ta in andra grupper 

för intervju eller utöka antalet intervjupersoner, för att få en tillförlitlig känsla av att temat 

är uttömt och att studien innefattar tillräckligt varierad data (Bryman 2011, ss. 434-436). 

Valet av ämne och tema för forskningen väljs eller studeras inte sällan utifrån forskarens 

egna subjektiva förförståelse, vilket kan påverkar resultatet. Det kan medföra att 

forskaren har svårt att ha ett objektivt och kritiskt förhållningssätt till sitt eget resonemang 

och sina egna föreställningar om forskningsområdet (Bryman 2011, s. 368). Kvalitativ 

forskning ses även som svår att generalisera utanför just det området som studeras. 

Eftersom intervjuerna  genomförs med ett begränsat antal deltagare i en begränsad 

kontext och vid en viss tidpunkt finns det svårigheter i att generalisera utanför just det 

området som studerats. Det är också problematiskt att uppfatta deltagarna i intervjuerna 

som representativa för alla inom den gruppen eftersom de inte är slumpmässigt utvalda 

(Bryman 2011, s. 369). Kvale (1997) beskriver att det talas ibland om att kvalitativ 

forskningsintervju bygger på antagande, där ledande frågor ställs vilket skulle göra den 

mindre tillförlitlig. Därför är det viktigt att forskningsfrågor inte fokusera på att vara 

ledande utan istället se vad frågorna leder till det vill säga nya riktningar och värdefull 

kunskap (Kvale 1997, ss. 257-260). Utifrån Kvales (1997) resonemang har vi i 

intervjuguiden (bilaga 2) utformat frågor som ska bidra till vår förståelse av vårt 

forskningssyfte. 

 

4.3 Genomförande 

Vi började vår studie med att inhämta information om ensamkommande ungdomar. Efter 

att vi skapat oss en förståelse kring ämnet ur ett samhällsperspektiv fortsatte vi att söka 

efter litteratur och tidigare forskning inom området. Vi tyckte oss se en kunskapslucka 

inom ämnet för socialt arbete, vilket ledde oss fram till ett syfte och frågeställningar. 

Därefter formulerades teman, så kallad tematisering som en grund i de frågeställningar vi 

önskade studera och undersöka. En del ord eller begrepp återkommer i det insamlade 

empiriska materialet och bildar mönster för studiens teman (Kvale 1997, s. 86). 

Tematiseringen utgår främst från tre olika frågeställningarna. Det första är att inhämta 

kunskap om vad som ska undersökas för att sedan klargöra syftet, varför ämnet ska 

undersökas och varför det är viktigt för socialt arbete. Den sista delen består i att 

bestämma hur:et det vill säga hur kunskapen ska förvärvas som i vårt fall 

semistrukturerade intervjuer (Kvale 1997, s. 91). Efter att vi formulerat ett 
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informationsbrev (bilaga 1) och en tematiserad intervjuguide (bilaga 2) skickades 

förfrågan till de tänkta deltagarna för medverkan i vår studie. Lyckligtvis fick vi inom 

kort tid återkoppling och de planerade deltagarna var positiva att ställa upp på intervju. 

En del intervjuer gjordes på universitetsbiblioteket och ett par intervjuer genomfördes på 

deltagarnas arbetsplats. Därefter transkriberade vi intervjumaterialet för att sedan kunna 

läsa igenom och arbeta med den insamlade datan. Vi har eftersträvat att utgå från en 

hermeneutisk tolkning och har därför sökt mening i intervjumaterialet. Vi har läst delarna 

i intervjumaterialet för att sedan jämföra med helheten. På det sättet har vi sökt efter både 

likheter och olikheter i materialet för att bilda oss en helhetsbild av den tolkade meningen. 

Genom att ha analyserat och gått igenom materialet noggrant i detalj och som helhet 

kunde vi urskilja en del mönster som var gemensamma och även utesluta motsägelser. 

Dessa mönster eller koder i texten ligger sedan till grund för resultatets teman som togs 

ut ur intervjumaterialet. Teman som valts ut stämmer även väl överens med syftet för 

studien. Materialet har sedan analyserats utifrån vald teori KASAM, där vi använt de tre 

grundbegreppen; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för vår analys för att ge 

oss en förståelse av det insamlade materialet. Genom att urskilja gemensamma tema gör 

det möjligt att bilda en uppfattning på materialet och intervjutexterna. Vi har sedan 

plockat ut nyckelord som ligger till grund för studiens analys och resultat (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2015, ss. 49-51). De återkommande mönster i materialet har sedan 

använt i relation till tidigare forskning samt litteraturen vi valt ut för att skapa vårt resultat 

och analys. Studiens resultat fördjupas ytterligare i slutdiskussionen. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har sin etiska grund i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som i första 

hand syftar på att skydda de personer som medverkar eller kan beröras av forskningen. 

De ska så långt det är möjligt skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de 

medverkar i studien. Noggranna avvägningar ska göras för att minimera risken för 

negativa konsekvenser mot värdet av forskningsresultatet. Det etiska ansvaret sträcker sig 

även gentemot forskningen, forskarsamhället och samhället i stort (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12). 

Studien har utgått från de fyra krav Vetenskapsrådets (2002) etiska principer grundar sig 

på: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att studiens deltagare har blivit informerade om syftet med 
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studien, att de är anonyma och att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kunnat 

avbryta deltagandet. Studien syftar till att undersöka hur stödpersonerna arbetar med 

ungdomars och hur de beskriver asylkontexten. Samtyckeskravet innebär att samtycke har 

inhämtats från samtliga deltagare som valt att medverka i studien. Deltagarna har även 

samtycke till att ljudupptagning skett under intervjuerna för att sedan transkriberas ner 

och används som material för analysen. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

uppgifter har förvarats säkert och att ingen obehöriga har fått ta del av informationen. Det 

sista kravet kallas nyttjandekravet och innebär att uppgifterna som har hämtats in inte får 

användas till något annat än för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). 

Ett informationsbrev har skickats ut till deltagarna via mejl (se bilaga 1), med information 

om studiens syfte, etisk hänsyn och vad vi önskar att studera. Det är etiskt korrekt att som 

universitetsstudenter intervjua personal inom socialt arbete. Därför är studien inriktad på 

att intervjua kontaktpersoner på HVB-hem, gode män och handläggare på 

socialförvaltningen. Frågeställningarna (se bilaga 2) har noggrant valts ut för att minimera 

risken för att deltagarna i studien ska uppleva att intervjun går in för personligt 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-14). Strukturen för intervjuerna ger deltagaren möjlighet 

att berätta förhållandevis fritt. Det finns en del bestämda frågor men forskaren har även 

möjlighet forma frågor utifrån den specifika intervjusituationen och på det sättet ta hänsyn 

till den information som uppkommer under samtalet och anpassa frågorna (Gubrium & 

Holstein 2016, ss. 67-69). 

 

4.5 Intern arbetsfördelning 

Vi har båda tagit ansvar för inläsning av tidigare forskning och litteratur, genom en jämn 

arbetsfördelning under arbetets gång. Tillsammans har vi valt ut texterna och delat upp 

sinsemellan för att sedan byta med varandra för att sedan diskutera innehållet. 

Övergripande ansvar och uppdelning för att boka intervjuer har främst lagts på den av oss 

som själv har erfarenheter och kontakter inom gruppen som arbetar med 

ensamkommande barn och unga. Utefter detta har intervjuer bokas där vi har fått turas 

om att leda och hålla i intervjun samtidigt som den andra har fört anteckningar. Vi har 

båda, i den mån det gått, försökt att närvara vid intervjutillfällena eller fått ta del av det 

inspelade materialet i efterhand. Det inspelade materialet har sedan delats upp för att 

transkriberas till skriven text. Vi har suttit och skrivit tillsammans men även självständigt. 
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Det har varit viktigt för oss att läsa igenom texten tillsammans för att undvika tolknings- 

eller språkskillnader. 

 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kravet på tillförlitlighet och trovärdighet är två av förutsättningarna för att studien ska få 

ett värde som kan spegla verkligheten. Intervjuerna bidrar till studiens tillförlitlighet med 

de svar som våra intervjupersoner har gett, vilket i sin tur kommer att redovisas i 

forskningsresultatet (Kvale 2014, ss. 295-296). En svaghet med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att genomförandet kan skilja sig åt beroende på vem som 

intervjuar och sätt att ställa frågor, därför har vi använt oss av ett sammanställt 

frågeformulär (bilaga 2) för att kunna styrka trovärdigheten. Intervjumetoden ställer krav 

på intervjuaren att förbli subjektiv och inlyssnande av respondentens bild, verklighet samt 

åsikter (Glassner & Miller 2016, ss. 51-54). Det insamlade materialet påverkas av 

deltagarnas attityder och värderingar om det sociala fenomenet. Tillförlitligheten kan 

variera i intervjuerna beroende på deltagarnas bakgrund och erfarenheter. De som 

intervjuar ska ha förståelse för hur grundantaganden i frågeställningen kan påverkar 

svaren i intervjun men även att frågorna kan vara formulerade utifrån en förförståelse. På 

samma sätt kan de som intervjuar har ett antagande och en förförståelse att relatera till 

(Peräkylä 2016, ss. 414-415). För att kunna föra ett resonemang kring deltagarnas 

upplevelser kommer citat att hämtas från den transkriberade texten och tolkas för att 

kunna belysa eller understryka studiens tillförlitlighet. Citaten kommer att skrivas 

ordagrant för att ge läsaren en trovärdighet och en personlig interaktion av 

intervjusamtalet samt innehållet (Kvale 2014, ss. 330-331). 

 

4.7 Metoddiskussion 

Vi drar slutsatsen utifrån vårt metodavsnitt att kvalitativ metod var en lämplig metod för 

vår studie. Efter att vi genomfört intervjuerna kunde vi urskilja och ta ut viktiga teman 

från intervjumaterialet som sedan kunde ligga till grund för resultatet. Skulle vi valt att 

genomföra studien genom exempelvis en kvantitativ metod hade vi inte fått fram de unika 

nyanser och skiftningar som återfinns i våra citat utifrån deltagarnas upplevelser och 

berättelser. Hade vi valt att genomföra strukturerade intervjuer istället för 

semistrukturerade hade även det inverkat på intervjumaterialet och studiens resultat. 
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Samtidigt har vi som forskare en del i intervjumaterialets utfall, det vill säga hade 

intervjuerna genomförts av en annan forskare hade förmodligen resultatet blivit ett annat. 

Forskares förförståelse, tidigare kunskap och även personlighet har inverkan på 

interaktionen med deltagarna i intervjusituationen. Vi har erfarit att intervjusituationen är 

komplex och påverkas till stor del av såväl intervjuaren som deltagaren. Det kan uppstå 

en viss kemi mellan intervjuaren och deltagarna där samtalet får en helt annan innebörd 

än övriga intervjuer eller att miljön påverkar i hur stor utsträckning deltagarna känner sig 

avslappnade. Vi har även funderat på hur miljön för intervjun påverkat deltagarna. 

Hälften av intervjuerna har genomförts på deltagarnas arbetsplats, vilket också kan 

inverka på deras objektivitet, öppenhet och lojalitet gentemot arbetsplatsen. Det finns 

många aspekter att väga in. Intervjuarens förberedelse, oväntade svar eller beteenden från 

deltagaren, problem att hantera känsliga frågor eller andra störningar som kan bero på 

intervjuarens egna förväntningar. Vi var i de flesta fallen två som var med under 

intervjuerna, vilket också kan ha betydelse. Vi kan dra flera betydelsefulla lärdomar av 

att ha använt kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjuer de krav som ställs 

på forskarens förberedelse, kunskap och förståelse för ämnet. Det handlar även om 

förmågan att kunna tolka, analysera och dra slutsatser ur intervjusituationen, dels det som 

kommuniceras muntligt men också de dolda budskapen och tolkningar som finns hos 

deltagaren (Bryman 2016, ss. 415-421). 

  



  
 

26 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit i studiens samt en analys utifrån 

KASAM-perspektivet. Inledningsvis kommer avsnittet presentera studiens deltagare för 

att ge en bild av deras tidigare erfarenheter och vilket arbete samt uppdrag de har nu. 

Vidare kommer vårt empiriska material redogöras utifrån teman som framträtt under 

intervjutillfällena, för att ge en helhetsbild som svarar för studiens syfte. I det första temat 

beskrivs relationen mellan socialhandläggare, kontaktperson och ungdom. I andra avsnitt 

beskrivs god mans relation till ungdomen. I tredje avsnittet kommer vi in på samhällets 

syn på ungdomarna. Därefter redogörs ett avsnitt som handlar om skolan. I femte avsnittet 

redogörs för Migrationsverkets asylprocesser innebär en lång väntan. Följt av två avsnitt 

som skildrar ungdomarnas situation kring Migrationsverkets beslut avslag och 

uppehållstillstånd. Avslutningsvis så benämns ungdomarnas psykiska mående. 

 

5.1 Studiens deltagare 

I detta avsnitt presenterar vi studiens deltagare. Vi har valt att intervjua tre gode män, tre 

kontaktpersoner på HVB-hem och två socialhandläggare för ensamkommande ungdomar. 

Samtliga av informanterna som har bidragit till studien har fått fingerade namn för 

läsbarheten. 

God männen och särskild förordnad vårdnadshavare som vi har intervjuat är; Anna, en 

kvinna i 70-årsåldern, vars uppdrag är god man för fyra ungdomar. Hon har en 

socionomexamen och en master i socialt arbete samt ett långt yrkesliv inom 

socialtjänsten. Lars, en man i 65-årsåldern, har haft sitt uppdrag sedan 2015, under åren 

har han haft hand om sex ungdomar. Stina, en kvinna i 50-årsåldern, har haft sitt uppdrag 

sedan 2015, under åren har hon haft hand om sjutton ungdomar. 

Kontaktpersonerna vi har intervjuat är; Maria, en kvinna i 50-årsåldern, som har en 

kandidatexamen i socialt arbete. Hon har arbetat med ensamkommande ungdomar på 

HVB-hem under flera år, som samordnare och kontaktperson. Hon har varit med och 

startat upp flera boenden. Rickard, en man i 35-årsåldern, har en sociologi examen. Han 

har arbetat med ensamkommande ungdomar på HVB-hem i flera år, som samordnare och 

kontaktperson. Rickard har tidigare erfarenheter av att arbetat med ungdomar som har 
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beetendeproblematik. Muhammad, en man i 25-årsåldern, har arbetat på HVB-hem med 

ensamkommande barn och ungdomar i två år. 

Socialhandläggare som vi har intervjuat är; Zarah, en kvinna i 30-årsåldern, som har 

arbetat som socialhandläggare för ensamkommande barn och unga i tre år. Hon har en 

socionomexamen och har tidigare erfarenheter av att arbeta med ett integrationsprojekt 

för nyanlända familjer som kommit till Sverige. Hon har även arbetat som kurator och 

tolk. Lisa, en kvinna i 30-årsåldern, som har en socionomexamen och har arbetat som 

socialhandläggare för ensamkommande barn och unga i två år. Lisa har tidigare arbetat 

som bland annat personlig assistent. 

 

5.2 Relationen mellan socialhandläggare, kontaktperson och ungdomen 

Enligt deltagarna blir varje ungdom tilldelad en eller två kontaktpersoner som har ett 

övergripande ansvar för att ungdomens behov på boendet blir tillgodosett. 

Kontaktpersonens uppgift är att vägleda och följa upp så att ungdomen är på rätt väg att 

nå sitt mål att blir självständig för att kunna gå vidare till stödboende eller en egen 

lägenhet. Deltagarna upplever dock att många ungdomar har fått flytta runt flera gånger 

mellan olika HVB-hem, vilket ledde till att ungdomarna hade svårt att känna tillhörighet 

och mening som gjorde att de hade svårare att knyta an till nya kontakter med personalen 

samt kontaktperson. Detta kan kopplas till tidigare forskning där Eriksson med flera 

(2016) beskriver svårigheterna som följer av bristande kontinuitet, detta påverkar 

ungdomens vardag och gör det svårare att skapa tillitsfulla relationer med personal som 

ständigt byts ut (Eriksson et al. 2016, s. 155). God man Anna beskrev följande: 

Kaoset som har varit med alla de personer som dyker upp, det är ju inte bara att det 

bytt på personalen på HVB-hemmet det är ju också att det har bytt på 

socialsekreterare hela tiden. Den enda kontinuiteten de har haft har ju varit god man 

och särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Anna talar om vikten av kontinuiteten för ungdomar som befinner sig i ett nytt 

sammanhang och samtidigt saknar anhöriga och familj som kan bistå med trygghet. För 

att en ungdom ska kunna känna begriplighet krävs det trygghet. Giddens (1999) skriver 

om den ontologiska trygghet som en grunden för att kunna känna tillit och förtroende för 

människor i sin omgivning. En ungdom som har flytt från sitt hemland och familj kan ha 

svårigheter att knyta an till nya människor. Ontologisk trygghet är en viktig resurs för att 
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ungdomen ska kunna hantera olika kriser, motgångar och existentiella svårigheter som 

ångest (Giddens 1999, s. 50). Enligt de intervjuade kontaktpersonerna så är deras 

arbetsuppgift att skapa ordning genom rutiner för ungdomen som ska bidra till inre 

känslomässig trygghet. Rickard beskrev att “mitt mål är att se till att alla pojkar lyckas 

med det de vill”. Med hänvisning till Eriksson med flera (2016) så beskriver de i sin 

artikel att arbetet på HVB-hemmet syftar till att hjälpa ungdomen att bli självständig. 

Ungdomen får lära sig att planera och strukturera för att få ordning samt att kunna klarar 

av yttre påverkan i samhället (Eriksson et al 2016, s. 151). Kontaktperson Rickard 

beskriver vikten av att ungdomen känner sig delaktig: 

Om det finns situationer där de kan vara med och påverka så ska de definitivt det. 

Så att de kan välja det är alltid bra. För identiteten för vad som helst och sig själv. 

Det är alltid skönt att få välja. Det är likadant med mig själv jag tycker också om att 

få välja. 

Rickards svar kan kopplas till Antonovsky (2005) som beskriver vikten av 

självbestämmande för att känna meningsfullhet. Genom att ge ungdomen utrymme att få 

vara med och bestämma över sin situation så ökar meningsfullheten och individen kan 

känna begriplighet i situationen (Jfr. Antonovsky 2005, ss. 45-46, 80). 

Kontaktpersonerna Rickard och Maria berättar att de implementerar en ny metod som är 

en form av etableringslinje där ungdomarnas ansvarstagande bedöms och följs upp för att 

se att de utvecklas i rätt riktning. Tidigare har verksamheterna satt upp 

genomförandeplaner med ungdomen, vilken kan liknas vid en vårdplan. Rickard ställer 

sig kritisk till det gamla sättet; “Vårdplan låter som om att man är sjuk”. Den nya 

metoden syfta på ansvarstagande där  ungdomen tillslut ska kunna fatta egna beslut och 

ta ansvar för sig. Detta kan kopplas till känsla av sammanhang där ungdomen känner 

begriplighet och hanterbarhet vilket bidrar till en känsla av klarhet, ordning och 

meningsfullhet (Antonovsky 2005, ss. 44-46). Kontaktperson Rickard beskrev följande: 

Innan har vi egentligen inte haft någon metod. Så det är ju bra. Dels kan ju de se hur 

pass ansvarstagande de är. Och se hur de utvecklas. Då kan de se att de går mot att 

bli självständiga och kan flytta till ett eget boende och bli självförsörjande. 

Arbetsuppgiften som kontaktperson och personal på HVB-hemmet är att få ungdomen att 

ta ansvar för att sedan kunna klara sig själv. För att lära ungdomen måste personalen 

arbeta för att skapa förtroende och tillit vilket kan vara en utmaning. Samtliga deltagare 
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beskriver ungdomarna som skeptiska och restriktiva till att berätta om sig själva samt att 

lämna ut information. Maria arbetar som kontaktperson och uttrycker: “de tror att vi är 

Migrationsverket eller har med dem att göra”. Enligt Maria är det en utmaning att få 

ungdomarnas förtroende och tillit. Därför är det viktigt att skapa tillit för att de ska kunna 

anförtro sig saker som de skulle må bra av. En annan kontaktperson Rickard uppger att 

ungdomen delger information de tror är säker det vill säga som inte kan påverka deras 

asylprocess såsom resan hit och lite om familjen. De känner rädsla att berätta om sig 

själva av olika anledningar och oavsett om ungdomen har permanent- eller tillfälligt 

uppehållstillstånd så är det en utmaning att få tillit. Kontaktperson Maria säger följande: 

Många har ju kontakt med familjen fast de vågar inte säga det. De har lärt sig att 

inte säga något om familjen. Nämn inte någonting, fast många har ju kontakt. Om 

jag är rak och tydlig att jag vet att du har kontakt de flesta har det, då brukar det 

komma. Att försöka få den här tilliten att de kan säga det till en. 

En annan utmaning som deltagarna uttryckte var att kommunerna fått mindre ekonomiskt 

stöd, vilket har resulterat i att flera boenden har tvingats att lägga ner. Detta har i sin tur 

bidragit till personalnedskärningar där betydelsefulla personer till ungdomarna har 

tvingats sluta. Kontaktperson Muhammad upplevde att resurserna inom verksamheten 

minskade och uttryckte följande: 

Verksamheten har börjat arbeta mindre och mindre med ungdomarna. Arbetar inte 

på djupet man umgås lika mycket med dem. Men man arbetar inte med dem på 

djupet. När vi började med det här så var det mycket fokus på att prata med dem. 

En av riskerna när boenden avvecklas och personal byts ut är att ungdomarna tappar 

förtroendet och tilliten att knyta an till nya betydelsefulla vuxna. För att en ungdom ska 

uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) krävs det kontinuitet där hen befinner sig. 

Socialhandläggare berättar att deras arbetsuppgifter ändras ständigt och att det därför är 

svårt att ge korrekt information till ungdomen. Ungdomarna påverkas av förändringar, 

vilket drabbar dem negativt och förtroendet för personalen minskar. För många ungdomar 

var det svårt att förstå och hantera att beslut ändrades och de kunde uppleva känslor av 

orättvisa. Enligt teorin om KASAM befinner sig ungdomarna i en mognadsprocess och 

kan inte jämföras med vuxna de är fortfarande i ett stadie där de försöker att lära sig 

hantera olika situationer för att skapa begriplighet och känna ett sammanhang (Lindström 

1998, ss. 17-19). Socialhandläggare Zarah beskriver sin situation:  
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Vi hinner knappt landa i det ena tänket innan det nya kommer in. Ungdomarna 

märker det också. Men ni sa ju såhär. Och nu säger ni såhär? Ungdomarna blir 

förvirrade. Det är svårt att bemöta. 

Zarah beskriver att socialhandläggarnas arbetssätt och rutiner ändras kontinuerligt. Det 

blir otydligt och förvirrande för ungdomen  när förutsättningarna ändras. Förändringarna 

påverkar vidare samverkan mellan professioner när de behöver förhålla sig till ny 

informationen och anpassa uppgifterna i de olika rollerna. Ghazinour med flera (2016) 

studerade graden av samverkan mellan myndigheterna och de övriga professionerna och 

på vilket sätt det påverkade det professionella förhållningssättet negativt gentemot 

ungdomarna när samverkan var låg. Resultatet visade att professionerna tenderar att 

samverka mindre under stress och även distansera sig till kollegor och 

ungdomarna  (Ghazinour 2016, ss. 903-904). Dubbla budskap och otydlighet gör att 

ungdomarna inte vet hur de ska hantera eller förstå sin verklighet. Detta gör att 

ungdomarna får svårare att känna meningsfullhet. Enligt Englander och Robinson (2009) 

skapas mening mellan det upplevda fenomenet och individen. De menar att med ett 

empatiskt bemötande skulle det resultera i att ungdomen skulle uppleva ett större 

självvärde (Englander & Robinson 2009, ss. 38-39). 

Sammanfattningsvis beskriver kontaktpersonerna och socialhandläggare att det är en 

utmaning att skapa relationer i ett föränderligt sammanhang kring ungdomarna. Nästa 

avsnitt beskriver relationen mellan ungdomen och god man. 

 

5.3 God mans relation till ungdomen 

God männen och särskilt förordnad vårdnadshavare beskriver hur de fick strida i sina 

uppdrag för ungdomarna. De fick höra från Migrationsverket och 

Överförmyndarnämnden att det gjorde för mycket för ungdomarna som inte var inom 

ramen för deras uppdrag. God man Anna sa; “jag har svårt att hålla käften och jag arbetar 

efter mitt hjärta och huvud”. Det visar på att arbetet väcker ett stort engagemang hos gode 

män utöver deras uppdrag. God man Stina beskrev sin upplevelse utifrån sitt uppdrag: 

Jag är där för att se till att barnet har det så bra som möjligt. Jag har väl gjort mig 

lite ovän ibland med Migrationsverket när jag strider, ringer och bråkar. Framför 

allt för de ungdomar som fyller 18 år så finns jag alltid kvar och hjälper. 
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Stina försöker att skapa en känsla av sammanhang för ungdomarna som är begriplig och 

meningsfull. Ungdomarna behöver någon de kan prata med som de kan lita på och få stöd 

av. Detta kan kopplas till Antonovsky (2005) känsla av sammanhang där en individ måste 

känna meningsfullhet och känna att det är värt att engagera sig för sin framtid. Genom att 

få stöttning av stödpersonerna kan ungdomen hantera oönskade situationen och 

motgångar mer lösningsfokuserat (Jfr. Antonovsky 2005, ss. 45-46, 80). Samtliga god 

män uttrycker att deras uppdrag inte sträcker sig tillräckligt långt för att ungdomen skulle 

kunna känna full meningsfullhet. God man Anna beskrev att hon fått ta strider om sitt 

uppdrag: 

Jag kan säga att överförmyndarens instruktioner är att vi ska göra så lite som 

möjligt. Det är instruktionerna och de har ingen tanke på vad en ungdom behöver. 

Det går ju inte att jämföra med en svensk ungdom som är trygg i en familj. 

Det som Anna lyfter fram är att trygghet börjar i tidig ålder med barnets uppfostran, vilket 

kan kopplas till Bowlbys forskning om anknytningsteorin. Bowlby menar att en trygg 

uppfostran är grunden för att en individ kan känna begriplighet av sin verklighet (Parrish 

2012, ss. 114-115). Situationen som ungdomarna befinner sig i är svår att tänka sig in i 

att tvingas lämna sitt land, familj och vänner gör att många ungdomar mår dåligt. De är 

under en ständig oro om de ska få stanna eller tvingas lämna. God man Stina förklarade: 

De mår jättedåligt de måste få kräkas på någon och då är jag, de kan inte gå till 

Migrationsverket för de är för långt borta och bara ett papper de har fått och då blir 

det oftast på en annan, då blir det oftast vi god män. 

Det Stina berättar kan kopplas till en form av motmakt vilket innebär att ungdomen 

upplever sig styrd och försöker att skapa kontroll genom att ta ut sina känslor på sin god 

man eller annan personal på HVB-hemmet. Enligt Björnberg (2013) kan en person som 

känner sig utsatt för maktutövning få känslor som underordnade och kränkning av den 

personliga integriteten (Björnberg 2013, ss. 142-144). Vilket samtliga gode män beskrev 

som en faktor till att ungdomarnas mående gick upp och ner, pendlade mellan 

förhoppning och förtvivlan. Detta bekräftas av Herz och Lalander (2017) artikel om att 

ungdomarna löper en ökad risk för att isolera sig eller drabbas av depression och 

självmordstankar. Samhällets stöd till ungdomarna har inte räckt till (Herz och Lalander 

2017, s. 1064). God man Anna avslutar sin intervju med orden:  
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Jag har sett väldigt mycket brister, ingen har rättas till och jag bara hoppas att man 

inte gör samma om man ska öppna upp och ta emot ensamkommande igen att man 

lär sig på alla dessa synder som man har gjort mot dessa pojkar och flickor. 

I sitt uppdrag som god man har Anna sett många brister, vilket gör att det blir svårt för 

ungdomen att känna meningsfullhet. I enlighet med Lindström (1998) beskriver hur 

individen ska bemästra situationen och kunna förstår sin tillvaro för att få en känsla av 

sammanhang (Lindström 1998, ss. 17-19). Sammanfattningsvis beskriver god män hur de 

får strida för ungdomarnas rättigheter och många gånger utanför vad som räknas in i deras 

uppdrag. I nästa avsnitt redogörs det för samhällets bemötande av ungdomarna.   

 

5.4 Samhället 

Deltagarna i studien beskriver genomgående svårigheten för ungdomarna att komma in i 

samhället. Även om ungdomarna anstränger sig för att etablera sig, vara delaktiga och 

skapa kontakter utanför HVB-hemmen eller med de personerna som bor där. Deltagarna 

beskriver att samhället många gånger ifrågasätter ungdomarnas skäl att komma till 

Sverige. De upplever att ungdomarna har en stämpel där deras behov av stöd och hjälp 

ifrågasätts. Detta kan kopplas till tidigare studier av Wernesjö (2014) som beskriver hur 

ungdomarnas asylskäl och berättelser misstros samt ifrågasätts. På liknande sätt beskriver 

kontaktpersonen Maria ungdomarnas situation enligt följande: 

Du är nog ganska dömd på förhand. Du får jobba väldigt hårt för att överbevisa att 

så är det inte. Det räcker med att en gör fel. Så är det tusen anklagad. 

Ungdomarna är föremål för en kritisk samhällsdebatt där media framställer dem i en 

negativ mening. Detta gör att många ungdomar inte upplever sig välkomnade till det 

svenska samhället vilket leder till att det är svårare att känna meningsfullhet. 

Socialhandläggare Zarah beskrev:  

Jag har hört från många ungdomar att de bara ångrar att dem kommit hit. Skulle de 

bara vetat hur det var, att det var så tufft. Skulle dem inte kommit. De trodde att det 

svåraste skulle vara resan hit. Hade de vetat det då skulle dem inte kommit. 

Det blir därför svårt för ungdomarna att hantera motgångar, besvikelser och frustration 

inför sin livssituation. Detta gör att det blir svårare för ungdomen att känna känsla av 

sammanhang framförallt begriplighet inför det svenska samhället. Omgivningen 
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försvårar och hindrar ungdomen att känna begriplighet samt hanterbarhet inför motgångar 

samt kriser som individen möter i livet. Deltagarna beskriver att ungdomarna har svårare 

att känna sammanhang och tillhörighet när de inte blir inbjudna i den sociala 

gemenskapen. God man Anna beskriver följande: 

Många tycker att de ska ut ur landet bara. Det enda är ju att man får lära känna 

någon. Integration är faktiskt från två håll och inte från ett håll. Det är inte att de 

ska lära sig det här, utan svenskarna måste ju anpassa sig till att det kommit nya 

kategorier och välkomna. 

Ungdomarna möter motgångar och motstånd från omgivningen på olika sätt. Personalen 

på HVB-hemmen och även god män uppger att de på olika sätt försöker stötta 

ungdomarna för att stärka känsla av sammanhang. Deltagarna uppger att de känner stor 

medkänsla med ungdomarna inför de utmaningarna de står inför att etablera sig i ett nytt 

samhälle, utan kontakter och med begränsade språkkunskaper. Det är svårt för 

ungdomarna att känna meningsfullhet i ett samhälle de fullt ut inte blir delaktiga i. 

Deltagarnas erfarenheter är att föreningslivet är ett bra sätt att komma in i samhället. 

Tyvärr berättar många av deltagarna att det är svårt att komma in. Kontaktpersonen 

Rickard säger följande: 

För de som kommer ut i föreningar. Nu är det inte så många som gör det. 

Ofta platsar de inte i laget för de har inte spelat lika mycket fotboll. De är 

inte lika bra och då får de inte vara med. Jag tänker att alla skulle få vara 

med i en förening. 

Deltagarna uppger att det saknas förutsättningar och resurser för ungdomarna i samhället. 

God man Anna ställde sig kritisk till föreningslivet och sa följande: ”Det är en 

fotbollsklubb för de ensamkommande, de kommer inte in i samhället”. Detta kan kopplas 

till tidigare forskning av Eriksson med flera (2016) där de beskriver problematiken med 

att ungdomarna blir segregerade från det övriga samhället. Ungdomarna behöver stöttning 

för att hålla sig engagerade, nå nya mål och få möjlighet att vara delaktig i samhället. Det 

finns annars risken att ungdomarna inte får tillräckliga resurser, stöd och förutsättningar 

och ger upp (Eriksson et al. 2016, s. 155). Det blir därför svårt för dem att hantera, 

begripliggöra och acceptera den situation de befinner sig i och försöka hitta nya sätt att se 

möjligheter och söka mening i livet trots motgångar. Världen runt ungdomen är inte 

förutsägbar och begriplig som annars är en del i känslan av sammanhang (Antonovsky 

2005, ss. 43-44). 
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Sammanfattningsvis beskriver deltagarna att bemötandet är en viktig del för att ungdomen 

ska komma in i gemenskapen. I följande avsnitt kommer studien att redogöra för skolan 

betydelse för att ungdomen ska känna samhörighet.  

 

5.5 Skolan 

När det gällde skolan och skolgång fanns det delade meningar hos deltagarna. Några var 

väldigt nöjda med kommunikationen och delaktigheten som gavs. God männen uttryckte 

att det fick vara lite påstridiga men att de ofta fick god information och bemötande av 

skolan. När det kom till introduktionsprogram, som erbjuds med utökad 

språkundervisning i svenska, tyckte några att det var ett bra sätt att lära sig och att de 

utgick från ungdomens förmåga samt nivå för att lära sig språket. Kontaktperson 

Muhammad beskriver svårigheter att få ungdomarna delaktiga på lika villkor som andra 

ungdomar i skolan enligt följande:  

Det är inte schysst mot de ensamkommande att lägga dem i en klass där det bara går 

svenskar. En lärare kanske inte har tid att undervisa de svenska eleverna och 

samtidigt ta hänsyn till att de ensamkommande ska förstå. Det är därför dem måste 

gå en förberedande klass. Det är för deras eget bästa i alla fall. 

Här skiljer sig deltagarnas utsagor med tidigare forskning av Eriksson med flera (2016) 

menar att introduktionsprogrammen är social exkludering och bidrar till mer utanförskap. 

En ungdom som inte har sina föräldrar eller familj där hen befinner sig blir skolan och 

utbildning är en viktig del av att komma in i samhället. Genom att få gå i klasser med 

svenska elever så lärde sig ungdomarna språket betydligt snabbare och de kom in mer i 

en gemenskap samt att de lärde sig hur de sociala koderna fungerar i samhället. Ändå 

väljer skolan att separera ungdomarna från svenska ungdomar, de får gå i 

introduktionsprogram och blir ofta placerade i speciella klassrum eller byggnader 

(Eriksson et al. 2016, ss. 152, 155). Kontaktperson Rickard har erfarenheter av olika sätt 

att introducera ungdomarna i skolan och uppger följande:  

Min åsikt är att man definitivt ska gå i blandad klass. De som gå ut i en vanlig klass 

direkt, har bättre svenska och har varit mycket bättre generellt i skolan än de andra. 

Det kan man se tydligt. Dem är tvingade att lära sig språket snabbare. 

Vikten att lära sig svenska tycks vara nyckeln och gör det möjligt för ungdomen att bli en 

del av samhället. Maria som arbetar som kontaktperson kunde också se tydlig skillnad på 
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de ungdomarna som blev placerad i en vanlig svensk grundskola och de som fick gå 

introduktionsklass: 

Ingen introduktion ingenting utan direkt ut i en svensk skolklass. Dem har det gått 

riktigt bra för. Det handlar om den här segregationen som är med 

introduktionsklasser det är ju helt det är så fel så fel det kan bli, ska jag säga. 

Hanterbarhet ungdomen lär sig språket fortare och på så sätt blir det nya samhället mer 

begripligt samt hanterbart. Det handlar om att stärka ungdomens resiliens med 

motiverande insatser så öppnas nya möjligheter och lärandet blir begripligt om det sker 

på rätt nivå där individen befinner sig kunskapsmässigt (Brunnberg & Hart 2016, s. 82). 

God man Stina berättar att förutsättningarna för individen kan skilja sig åt beroende på 

deras bakgrund vad de har fått med sig: 

En del ungdomar har det lättare det beror på vilken bakgrund de har. En del kommer 

ifrån väldigt välutbildade, rika familjer och har fått läsa mer. Andra kommer kanske 

från en hemby och kan inte läsa eller skriva. 

Hälften av deltagarna upplevde att skolan inte tog sitt ansvar när det gällde att integrera 

ungdomarna med svenska ungdomar i undervisningen. Maria uttrycket att det är svårt för 

ungdomarna att komma in i bland svenska ungdomar, “Väldigt svårt. Det handlar nog 

mycket om omgivningen de är i”. Skolan är en stor aktör och en mötesplats för 

ungdomarna där de får träffa klasskamrater samt vara en del i ett sammanhang. Zarah 

menar att ungdomarna särbehandlas i skolan: 

Det visade sig att många ungdomar inte hade fått svenskundervisning under nästan 

hela höstterminen vilket påverkade att många inte kunde få betyg. Tänk om det hade 

hänt en svensk skolklass. Det hade aldrig hänt. Det här kom i efterhand till mig. Vad 

hade skolan gjort. Ingenting! För det finns inga föräldrar här. 

Brister i kommunikationen är ett problem med hänvisning till tidigare forskning Eriksson 

med flera (2016) såg det där de tydliga svårigheter för de olika aktörerna som finns runt 

ungdomen. Framförallt såg de brister mellan skolan och de övriga som god man och 

HVB-hemmet, där skolan uttryckte att de inte visste vem som gjorde vad och vem skulle 

kontaktas om det fanns behov av samtal (Eriksson al et. 2016, s. 153). Socialhandläggaren 

Lisa säger följande: 

Ja, jag tror att de spelar det kortet. Att de inte vet vem de ska ringa för det finns inte 

någon naturlig part. Det finns ingen mamma, ingen pappa. Det är bara massa andra 
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människor runt. De vet inte vem de ska ringa och sen vill de inte heller ringa fel 

person. Men man kan ju ringa ändå och är det fel så kanske man ska fråga vem man 

ska ringa. 

Deltagarna uppger sammanfattningsvis överensstämmande att skolan är en oerhörd viktig 

del i att ungdomen ska fungera i vardagen. Skolan kan bidra till att de effektivt lär sig det 

svenska språket, knyter nya kontakter och nätverk men även möjlighet till att ha vuxna 

förebilder såsom lärare och skolpersonal. Skolan är en miljö där ungdomarna kan stärka 

sin känsla av sammanhang, KASAM. Men även som en motståndskraft att kunna stå emot 

annan destruktiv sysselsättning som kriminalitet eller brottslighet. Skolmiljön kan bidra 

till att stärka individen, ge den resurser att utvecklas och växa som personer samt bidra 

till psykiskt mående och framtidshopp. Dock upplever majoriteten av deltagarna att 

Skolan brister i sitt uppdrag idag och att ungdomarna inte får samma möjlighet till 

delaktighet som svenska ungdomar. Ett annat perspektiv på ungdomars känsla av 

sammanhang är kontakten med Migrationsverket.  

 

5.6 Migrationsverkets asylprocesser innebär en lång väntan 

God man Stina beskriver kontakten med Migrationsverket som svår att hantera, svår att 

begripa samt att myndigheten internt saknar struktur och ordning. Med anledning av det 

allvar som innefattar konsekvenserna av deras beslut som myndighet så är det särskilt 

viktigt att ärendeprocesser utförs på rätt sätt. I tidigare forskning Wernesjö (2014) 

avhandling beskriver hur ensamkommande ungdomar har blivit en kategori som i högre 

grad kommer i kontakt med svenska myndigheter som Migrationsverket och 

socialtjänsten än de som har anlänt med en förälder eller vårdnadshavare (Wernesjö 2014, 

s. 16). Deltagarna uttryckte vikten av att ungdomen får rätt och tillförlitlig information av 

myndigheterna. På följande sätt beskriver god man Stina sin upplevelse av 

Migrationsverkets bemötande med ungdomen: 

Jag vill att alla ska kunna säga samma sak och ibland har jag till och med funderat 

om jag ska spela in alla samtal, alltså för det här har inte fungerat bra med 

Migrationsverket. För det handlar om människors liv ett litet felsteg i hela processen 

kan göra att det fallera alltihopa. 

Samtliga som fick frågan om Migrationsverket arbete utgick från barnets bästa och 

barnperspektivet gav svaret “Nej!”. Ingen av deltagarna kunde se hur utredningarna tog 
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barnets bästa i beaktande eller barnperspektivet. God männen vittnade om intervjuer där 

de fått kräva att byta socialhandläggare, på grund av att denne inte uppför sig korrekt och 

haft en väldigt dålig attityd mot ungdomen. Stina berättar: 

De blir ifrågasatta att du ljuger nog, istället för att lyssna och tro att ungdomarna 

gör sitt bästa. Sedan tycker jag de har krävt att barn ska ha samma perspektiv på 

livet som vuxna. 

På frågan om Migrationsverkets bedömningar är rättssäkra besvara samtliga deltagare 

“Nej!”. Vilket kan kopplas till Hedlunds artikel om hur Migrationsverkets 

socialhandläggare många gånger misstror ungdomarnas berättelser. Barnets trovärdighet 

ifrågasätts hela tiden i bedömningen och det blir en fråga om vad som anses trovärdigt 

eller inte trovärdigt (Hedlund 2017, s.159). På frågan om det är barnperspektiv svarar 

kontaktperson Rickard: 

Nej. Det kommer aldrig att bli det. Oavsett vad dem säger så kommer det aldrig bli 

barnets bästa. För det första det är extremt långa handläggningstider. Det är inte 

barnets behov någonstans och de ger aldrig några återkopplingar. Man får en tid 

och sen får man reda på vad man har fått för beslut. Dem borde verkligen gå igenom 

sin organisation hur man jobbar med barn. 

Deltagarna beskriver att de inte har något förtroende för att Migrationsverkets 

bedömningar genomförs rättvist. Ungdomarna pressas hårt i utredningarna och får svara 

på oändligt många frågor, vilket gör att de tappar förtroende och tillit till myndigheten 

(Hedlund 2017, s. 159). Antonovsky (2005) skriver att en människa behöver känna 

begriplighet för att kunna förstå sin tillvaro som förnuftsmässigt ordnad och 

sammanhängande i sin struktur (Antonovsky 2005, s. 44). Samtliga deltagarna beskriver 

att inget av detta görs i bedömningarna, utan ger uttryck för en känsla av slumpmässighet, 

oordning och oförklarliga beslut. God man Stina uttrycker följande: 

Mamma och pappa är döda och han ska komma ihåg massa saker om både dittan 

och dattan. Det blir så orimligt. Det skulle inte en annan heller göra man försöker 

överleva och hantera sorg och saknad efter det hemska som man har sett och upplevt 

inte går man då, hjärnan förtränger ju massa saker. 

Hedlund (2017) framför kritik angående Migrationsverkets ärendehantering av ungdomar 

i asylprocessen. Han menar att handläggarna saknar barnperspektiv när de intervjuar och 

samtalar med ungdomar. De förväntar sig att ungdomar ska kunna redogöra sin berättelse 
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i detalj och lika utförligt som en vuxen individ. Det saknas även hänsyn till ungdomarnas 

begränsade språkkunskaper och i vissa avseenden ställs frågor utan grund för relevant 

information till utredningen. Han tog även exempel där ungdomar varit för sin ålder 

ovanligt utförliga i sin beskrivning och även det vinklade Migrationsverket till att misstro 

deras berättelse (Hedlund 2017, ss. 158-159). Maria, en god man som blev intervjuad 

uttryckte följande: 

Jag brukar säga att Migrationsverket är som att spela på bingolotto man vet aldrig. 

Jag har haft killar som har exakt samma historia, kommer från samma område 

allting är precis likadant när det gäller deras asylansökan men ändå får den ena 

PUT och den andra avslag. 

Sammanfattningsvis beskriver deltagarna tveksamhet till Migrationsverkets rättssäkerhet. 

Tidigare forskning redogör för liknande resultat i sina studier. Där ungdomarnas 

berättelser blir vinklade till deras nackdel. Nästa avsnitt presenterar Deltagarnas 

upplevelser av Migrationsverkets handläggning i samband med avslag. 

 

5.7 Avslag 

Deltagarna i intervjustudien är på olika sätt inbegripna i situationer där ungdomarna får 

avslag på sin asylansökan. Väntan på besked kan vara en svår utmaning i sig med långa 

väntetider och otydlig information från Migrationsverket. Rickard sa följande: “Jag 

tycker att man skulle fått ett beslut snabbare. Bara för individens skull. Att bara gå och 

vänta är ohållbart”. Samtidigt ska ungdomen förbereda sig inför risken att få ett avslag. 

Kontaktperson Muhammad beskrev hur han ifrågasatte många beslut enligt följande: 

Jag tänker mycket på detta med bedömningen. Jag ifrågasätter många beslut 

myndigheter har tagit. Man måste vara på en professionell nivå. Idag pratar du med 

ungdomen och imorgon kanske den blir hemskickad. 

Deltagarna uppger att ungdomarna reagerar olika på ett negativt besked. De hanterar 

kriser olika, en del har förberett sig under lång tid för risken att få ett avslag. Andra blir 

helt förkrossade och det tar längre tid att smälta det faktum att de inte kan stanna kvar i 

Sverige. Det beror helt på vilket förhållningssätt de intar och även där hanterar 

ungdomarna kriser olika. Deltagarna uppger att de ändå försöker plantera ett slags hopp 

hos ungdomarna och att det är viktigt att formulera en plan B. Livet fortsätter även efter 

ett avslag. Maria sa följande: 
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Våga prata med en ungdom innan du, hur tänker du? Om du får ett avslag hur gör 

du då? Så man sätter igång den processen innan och då behöver det inte bli en sån 

jädra kalldusch. Många ungdomar har en plan B. Vad säger du om du får ett avslag 

nu, har du tänkt på något annat land i Europa? Sverige är ju inte enda landet i 

världen liksom. Har du någon plan B vad tänker du? Den biten ska man inte vara 

rädd om att prata om. 

Maria menar att hennes sätt att bemöta med rakhet och ärlighet syftar till att stärka 

ungdomarnas sätt att hantera motgångar. Det kan kopplas till resiliensskapande insatser 

som handlar om att stärka individens skyddsfaktorer att kunna hantera eventuella kriser 

och trauman (Brunnberg & Hart 2016, s. 82). Likt Maria arbetade Rickard med 

resiliensskapande att försöka att skicka med ungdomarna verktyg för att kunna klara svåra 

påfrestningar men han upplevde att kommunikationen blev sämre när ungdomen fått sitt 

första avslag: 

I början är det lättare. Men sen blir det svårare. Efter första avslaget. Då är det 

svårt att skicka med någonting. Man är ju ändå med och påverkar dem hela tiden. 

De kan återkoppla till små saker som man kanske har sagt. 

Ungdomen möter en svår verklighet som består av juridiska och byråkratiska papper där 

språket många gånger upplevs krångligt även för de som talar och läser svenska. 

Socialhandläggare Zarah beskriver sin upplevelse av breven Migrationsverket skickar: 

Ibland vet man inte om det är beslut som är taget eller om ungdomen har möjlighet 

att tillägga något. Så otydligt. Jag har läst många brev och tänker, hur tänker ni? 

De är ensamkommande barn som knappt kan språket. 

Zarahs beskrivning om svåra byråkratiska brev från Migrationsverket kan kopplas till 

tidigare forskning av Hedlund (2017) som framför kritik till Migrationsverkets 

bedömningar där rättssäkerheten äventyras i ärendehandläggning för ungdomen. Han 

menar att handläggningen av ärendet inte går rätt till varken juridiskt eller med hänsyn 

till att det är barn och unga som blir drabbade av de bristfälliga bedömningarna. Hedlund 

beskriver att myndigheterna utgår från att ungdomarna inte är trovärdiga. 

Migrationsverket ställer samma krav på ungdomarna som en vuxen asylsökande, vilket 

inte heller blir korrekt. Frågorna i intervjuerna med ungdomarna är avancerade, 

komplicerade för ungdomen att förstå och med byråkratiskt ord som är att först (Hedlund 

2017, ss. 158-159). God man Lars beskriver precis som Hedlund en mängd olika 

erfarenheter där Migrationsverket tydligt brister i sin profession när de utreder 
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ungdomarnas asylskäl. Lars berättar om ett möte med en socialhandläggare på 

Migrationsverket följande: 

Ja, men hon är ju där för att sätta dit dem. Hade Migrationsverket bestämt att han 

ska åka hem då är det hennes ansvar att försvara den biten. Med näbbar och klor. 

Det är en utmaning för ungdomen och personalen att hantera avslag, acceptera beslutet 

och även planera för framtiden. Även om ungdomarna i de flesta fall är mentalt 

förberedda på att de kan få ett avslag är också ett beslut om uppehållstillstånd en 

utmaning. En ungdom som får ett positivt besked ställs också den inför en omfattande 

omställning. Deltagarnas upplevelser av hur uppehållstillståndet påverkar ungdomarna 

beskrivs i avsnittet nedan. 

 

5.8 Uppehållstillstånd 

För en del av ungdomarna innebär uppehållstillståndet en utlösande existentiell kris, efter 

att ha kämpat hårt för att nå sitt mål så fylldes de av en känsla av tomhet. En studie 

publicerad i Läkartidningen beskriver hur fyra pojkar fick psykiska men till följd av att 

befinna sig i en asylkontext utan de personerna som funnits under uppväxten. I tre av 

fallen drabbades ungdomarna av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och ingen av de 

tre hade genetiskt psykisk ohälsa i familjen. Forskarna kunde därmed dra slutsatsen att 

omständigheterna av att vara utsatt för trauma var det som orsakade ungdomarnas mående 

samt förutsättningar för att nå god psykisk hälsa (Asanovska, Edgren, Johansson & 

Jägervi 2009, s. 1268). Socialsekreterarna kunde också se att uppehållstillståndet blev en 

utlösande faktor till att ungdomarnas psykiska hälsa blev sämre. Zarah berättar: 

Det är väldigt individuellt skulle jag säga. Det är väldigt svårt att generalisera här. 

Jag har också ungdomar som får PUT som känner att all stress kommer och då 

kommer allt mående fram. Det tar lång tid. De blir avstängda från skolan och mår 

inte bra. Och dem tar till mycket annat för att klara sitt liv. 

Zarah beskriver att det är individuellt för hur ungdomarna reagerar på ett 

uppehållstillstånd, ett positivt besked kanske inte alltid blir positivt när ungdomen har en 

fruktansvärd hemlängtan och efter sin familj. God man Anna beskriver följande: 

Nu börja fundera på vad var det jag gjorde vad har jag gjort jag får ju aldrig komma 

hem. Det är nu de problemen börja dyka upp. Hemlängtan mamma längtan allt detta 
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kommer med jämna mellanrum och även att de har fyllt 18 år så behöver de ha hjälp 

och stöd. 

I en tidigare studie skriver Wernesjö (2014) om ungdomarnas styrka och mod att klara 

resan till Sverige fast att de är barn som vilka barn som helst som har samma behov 

föräldrar eller omsorgspersoner. För många blir verkligheten svår att hantera, 

ungdomarna ifrågasätts om sina asylskäl och på vilka grunder de söker samt är i behov 

av skydd. Många barn kommer till Sverige som “ankarbarn” det vill säga att de ska lägga 

ankar här för att kunna hjälpa sin familj från krig och korruption som är i hemlandet 

(Wernesjö 2014, s. 11). Kontaktperson Rickard beskriver ungdomarnas situation: 

De får inte ihop verkligheten. För de har ju familjen hemma och är här i Sverige. De 

blir jätteglada först. Sen börjar de tänka, just det jag skulle ju få hit mina föräldrar 

också. Det är många såna ankarbarn som kommer till Sverige. 

Det Rickard beskriver kan appliceras på teorin om KASAM, känsla av sammanhang. 

Ungdomarna saknar skyddsfaktorer och resurser att hantera stressen de ställs inför. Det 

blir svårt för ungdomen att uppleva välbefinnande och hälsa när omständigheterna utgörs 

till stor del av stress, oförutsägbarhet och utmaningar. Genom att stärka känslan av 

sammanhang kan ungdomarna känna mening med sin existens, vilket motiverar värdet av 

att engagera sig för framtiden (Lindström 1998, s. 19). Ungdomarna möter först 

utmaningen i att genomgå en lång asylprocess i väntan på beslut. Där tillvaron 

karaktäriseras av osäkerhet och otrygghet. Rickard  beskriver väntan som ohållbar:  

 

Jag tycker att man skulle fått ett beslut snabbare. Just asylansökan att den går 

snabbare. Bara för individens skull. Att bara gå och vänta det är ohållbart. 

Näsman (1998) beskriver en känsla av sammanhang genom att individen har balans 

mellan utsatthet stress för stress och resurser att handskas med motgångar. Befinner sig 

individen i ett sammanhang där stress och motgångar är starkare än källan till stöd och 

stresshantering påverkar det individens hälsa negativt (Näsman 1998, ss. 21-22). 

Deltagarna beskriver omständigheter i ungdomarnas liv som skapar stress och oro inför 

framtiden. Det kan vara en utmaning att hitta faktorer som kan bidra med att stärka 

känslan av sammanhang när individens samlade livserfarenheter är negativa. Näsman 

menar att individen är i behov av resurser i form av stöd att söka mening istället för att 

känna sig som ett offer för omständigheterna. Kan individen bibehålla en känsla av 
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sammanhang trots motgångar ökar individens möjligheter att hantera stressen och 

konfrontera utmaningar (Näsman 1998, s. 22). Sammanfattningsvis beskriver deltagarna 

att ungdomarna har svårigheter att få klarhet i sin situation även när de får beslut om 

uppehållstillstånd. Flykten, resan och omständigheterna de möter i Sverige påverkar 

ungdomarna på olika sätt. Nästa avsnitt behandlar de psykiska påfrestningar det kan 

innebära att befinna sig i en asylkontext. 

 

5.9 Psykiskt mående 

Deltagarna i intervjuerna beskriver att de upplever tydliga tecken på att ungdomar ofta 

drabbas av någon form av psykisk ohälsa. De som arbetar nära ungdomarna och följer 

deras vardagsliv under längre period eller i flera år vittnar om depression samt stress. 

Kontaktperson Muhammad beskriver upplevelsen av ungdomarna på följande sätt: 

Dem är barn utan föräldrar, helt ensamma. Dem förväntas bygga upp något på 

egen hand. Utan att ha språket, eller ekonomiskt kapital. Det är något de tänker 

mycket på och många har sömnproblem. 

Muhammads reflektion tyder på att ungdomarna lever med stor press över sin flykt och 

de förväntningar som väntas att komma till ett nytt land. Symptomen hos traumatiserade 

barn och unga på flykt är enligt tidigare forskning känt. I Läkartidningen (2009) beskriver 

forskare om hur migrationsprocessen skapar psykisk ohälsa. De kan bero på trauman 

innan flykten, under flykten men också den press ungdomarna står inför i ett nytt land 

(Asanovska, Edgren, Johansson & Jägervi 2009, s. 1268). Artikeln beskriver att 

ungdomarna inte sällan har tecken på Posttraumatisk stress symptom (PTSD). Vanliga 

tecken på PTSD är mardrömmar, plågsamma minnen och sömnproblem samt överdrivet 

starka reaktioner när något plötsligt inträffar (ibid ss. 1271-1272). Kontaktperson Rickard 

beskriver följande:  

De har ont överallt. De har psykosomatiska besvär. De vill ofta till läkaren. Man 

försöker säga det att det är ångesten. Så vi har åtgång på värktabletter. Det är 

jättetydligt så fort det blir jobbigt så får de ont. 

Ungdomarnas oro och ångest yttrar sig på olika sätt både fysiskt och psykiskt. Rickard 

beskriver vidare i intervjun att många gånger är inte ungdomarna själva medvetna om hur 

deras bakgrund och den situationen som de befinner sig i påverkar deras mående. Det kan 

vara svårt för ungdomarna att se sin situation klart och se vad dem mår bra av eller skulle 
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må bra av. Rickard beskriver även vikten av att skapa tillitsfulla relationer ett arbete som 

tar tid eftersom ungdomen ofta inte vågar dela med sig av sina upplevelser och att släppa 

in nya människor på djupet. Därför kan det bli svårt att arbeta med ungdomen fullt ut, 

uppger Rickard. En annan som förespråkar vikten av trygga relationer i uppväxten är 

Giddens (1999) som förklarar betydelsen av tillit för hur en individ hanterar, möter 

omvälvningar och kriser samt riskfyllda situationer i livet. Den grundläggande tilliten 

utvecklas och växer fram under uppväxten i relationen till omgivningen, i första hand 

personerna närmast barnet såsom föräldrar eller vårdnadshavare. Tilliten påverkar barnets 

emotionella och kognitiva förhållningssätt till existentiella frågor kopplat till 

självidentitet samt självständighet (Giddens 1999, ss. 50-51). Socialhandläggare Lisa 

uppger i intervjun på vilket sätt bristen av trygghet hindrar ungdomen att ta sig vidare i 

livet på följande sätt: 

De får aldrig den här grundtryggheten. Så man faktiskt kan ta sig vidare. Är man 

inte trygg då går det inte ta sig vidare i skolan och skapa ett liv. De behöver först 

tryggheten. 

Fortsättningsvis beskriver Giddens (1999) den grundläggande tilliten som en mekanism 

för att skärma av eller som en emotionell skyddshinna i förhållande till risker och faror i 

omgivningen. Den funktionen utestänger negativ inställning till förmån för en hoppfull 

inställning och en tillit till sig själv samt sin omgivning. Tilliten är en avgörande faktor 

för att hantera trauman. Saknas den grundläggande tilliten sedan barndomen får individen 

större utmaningar i vuxen ålder att förhålla sig hoppfull inför utmaningar. Hur stark tillit 

en individ känner är beroende av uppväxten och vad som präglar relationen till 

omgivningen (Giddens 1999, ss. 52-53). Med bakgrund av att ungdomen helt eller delvis 

förlorat kontakt med sin familj och sina nära anhöriga har de även förlorat en viktig kärna 

till trygghet. Inte sällan berättar ungdomen för personalen eller vuxna i sin omgivning om 

sin familj och saknaden. Kontaktperson Rickard berättar om sina upplevelser enligt 

följande:  

Och sen alla de separationerna som blir mellan föräldrar och barn. Man måste ju 

vara professionell i samtal med ungdomen. Det är svårt att inte bli berörd av vissa 

saker. 

Rickard uppger fortsättningsvis vikten av att tro och lita på det ungdomarna deras 

berättelser kan uppfattas som häpnadsväckande och nästan overkliga. Att inte tro på de 

ungdomen berättar gör att de helt förlorar tillit till personal och dess omgivning. 
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Ungdomarna är oerhört känsliga för att inte bli trodda och har samtidigt själva svårt att 

lita på sin omgivning, uppger Rickard i intervjun. Giddens (1999) skriver om ontologisk 

trygghet som kan relateras till den situation som ungdomen befinner sig i. Ungdomen har 

svårt att lita på sin omgivning och är i en utsatt position i samhället. De kan bära på 

traumatiska upplevelser och berättelser men inte bli trodda (Giddens 1999, s. 50). Ett 

annat sätt att se på trygghet och tillit kan vara att stärka individens känsla av sammanhang 

det vill säga KASAM där sammanhanget ses som en viktig resurs för att hantera och 

begripa olika situationer men även att känna meningsfullhet. Deltagarna uttrycker en 

förståelse och empati för ungdomens situation även om de inte kan förändra någonting. 

Istället försöker personalen på HVB-hemmet att få ut ungdomen på aktiviteter för att 

skingra tankarna för att inte fördjupa sig i sorgen och bli ännu mer nedstämd. Det kan 

liknas vid KASAM teorin att individen får hjälp och stöd i att känna styrka i det 

sammanhang den befinner sig. På så vis skapa meningsfullhet även om det endast är ett 

begränsat sammanhang och även om det inte löser ungdomens hela problematik (Näsman 

1998, ss. 25-27). God man Anna berättar i intervjun att det inte sällan saknas kunskap och 

förståelse för ungdomens psykiska mående. Hon uttrycker att det finns svårigheter med 

hur personalen på HVB-hemmet eller vuxna ska förhålla sig till en ungdom som visar 

tecken på psykisk ohälsa. God man Anna beskriver att ungdomarnas psykiska mående 

och psykiska hälsa inte alltid tas på allvar: 

Måste tänka hela tiden var finns du? Hur har du det? Var är du någonstans? Och 

bry sig om det. 

Näsman (1998) redogör vidare för den roll en förälder kan ha för ett barn i att skapa en 

känsla av sammanhang (KASAM) tidigt för att kunna bibehålla god psykisk hälsa även 

senare i livet. Med anledning av att ungdomarna saknar stöttning i form av föräldrar som 

kan bidra till att uppehålla en känsla av sammanhang (KASAM) kan de vuxna i 

ungdomens närhet faktiskt sträva efter att kompensera den funktionen. Åtminstone vad 

gäller att bidra till ökad hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i ungdomens liv. 

Kontaktperson Muhammad beskriver enligt följande ett sätt att fånga upp ungdomarna 

när de är nedstämda: 

Man får försöka få deras uppmärksamhet och dra dem till att göra något annat så 

de tänker på andra saker. För de plågar sig själva annars med att isolera sig på 

sitt rum, lyssna på lugn musik, tänka på allt och längta hem. 
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En ungdom som har befunnit sig på flykt behöver stöttas upp med resurser att kunna 

hantera stress och kriser den utsätts för. Betydelsen ligger i att skapa positiva laddningar 

i relationen till ungdomen och erbjuda omsorg och bistå med känsla av hopp (Näsman 

1998, ss. 27-31). På så vis blir de vuxna i ungdomens omgivning särskilt viktiga att vara 

den resursen som en förälder skulle ha varit. Det är viktigt att personalen hittar olika 

strategier att bidra med stöd och omvårdnad utefter varje individs behov. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera den nya kunskap vi fått fram genom att studera 

de som finns nära ungdomarna. Studien har försökt att få stödpersonernas perspektiv och 

upplevelse genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med gode män, 

kontaktpersoner och socialhandläggare. Inledningsvis kommer vi att presentera en 

sammanfattning av studien för att sedan gå in på vilka slutsatser vi har kunnat göra. 

Avslutningsvis kommer en diskussion om vad vi har lärt oss under studien och vilka nya 

frågor som har väckts i samband med vår studie. 

 

6.1 Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur deltagarna beskriver den verklighet som 

ensamkommande ungdomar möter i den svenska asylkontexten samt hur arbetet med 

ungdomarna kan förstås djupare med ett KASAM-perspektiv. 

Uppsatsens resultat visar att deltagarna beskriver ungdomarna som en utsatt grupp i 

samhället. Ungdomarna lever i ovisshet om framtiden med långa handläggningstider hos 

Migrationsverket och väntan på beslut. Samtidigt som de förväntas skapa ett nytt liv, lära 

sig språket och prestera i skolan. Deltagarna  arbetar på olika sätt utifrån sina olika roller 

för att ungdomarna ska känna trygghet, tillit och få ett fungerande vardagsliv trots allt. 

Deltagarna upplever även en maktlöshet inför att inte kunna göra mer för ungdomarna. 

Särskilt god män som arbetar nära ungdomarna uttrycker i intervjuerna att de utför mer 

än vad deras uppdrag innefattar. De upplever svårighet att begränsa sitt engagemang 

eftersom de känner stark medkänsla med ungdomarna. Ett gemensamt drag för deltagarna 

är att de har en önskan att göra skillnad för ungdomarna och hjälpa dem att få struktur 

och klarhet i sin situation. Enligt deltagarna saknas barnperspektivet i Migrationsverkets 

intervjuer, samtal och bedömningar med ungdomarna. Deltagarna uppger även att det 

saknas hänsyn till ungdomarnas begränsade språkliga kunskaper där myndigheter 

samtalar slentrianmässigt utan att reflektera kring den specifika individens behov. 

Sammanfattningsvis blir det även tydligt i resultatet att ungdomarna saknar förtroende för 

de vuxna omkring sig. Det framkommer bland annat att professioner med stödfunktioner 

att hjälpa ungdomen saknar förtroende för deras berättelser. Avsaknaden av tillit för 

stödpersoner försvårar arbetet med ungdomarna uppger deltagarna. Slutligen uppger 

deltagarna att ungdomarna påverkas på olika sätt av att befinna sig i en asylprocess och 
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är i behov av stöd och hjälp från vuxna i sin omgivning. Med bakgrund av resultatet i 

studien kan vi dra olika slutsatser för hur deltagarna upplever ungdomarnas situation i 

samhället och hur de arbetar för ungdomarna i det sammanhang de befinner sig. 

 

6.2 Vilka slutsatser kan vi dra av studien? 

Enligt vad som framkommer av deltagarna kan vi dra slutsasen Rättssäkerheten brister. 

Hedlund (2017) beskriver myndigheternas hantering som rättsosäker när det gäller 

handläggning av ensamkommande ungdomar, vilket stämmer väl överens med det 

material vi samlat i denna intervjustudie. Enligt deltagarna hanteras handläggning på 

spritt olika sätt och bedöms inte på ett konsekvent sätt. Deras samlade upplevelse av 

myndigheternas agerande var att Migrationsverket gör omfattande misstag och fel i sin 

hantering av ärenden och att de av erfarenhet inte känner tillit till att de arbetar korrekt 

och rättssäkert. En del deltagare menade att myndighetens arbetsbelastning påverkade 

men även bristen på kompetens att hantera asylärenden anpassat för ungdomar. Andra 

framförde upplevelser av personalen på myndigheterna skulle vara fientligt inställda till 

gruppen ungdomar och agerade därför oprofessionellt. 

Flera av intervjupersonerna har beskrivit problem som handlar om att det saknas 

barnperspektiv i utredningarna. De upplever att barnets bästa inte är i fokus i hanteringen 

av asylärenden gällande ungdomarna de möter. Intervjupersonerna uppger att 

handläggningstiderna är utdragna och ungdomarna får leva i ovisshet. Deltagarna har 

bland annat uppgett att socialhandläggare på Migrationsverket använder ord och språk 

som inte är anpassade för ungdomar i samtal. De använder avancerade byråkratiska 

termer och talar ett avancerat språk för att ungdomarna och särskilt när de inte har svenska 

som sitt första språk. 

Samtidigt visar det sig att Skolans stöd till ungdomarna har omfattande brister. Enligt 

resultatet brister kommunikationen mellan skolan, god man, socialhandläggare samt 

kontaktpersoner. Det har även nämnts fall där svensklärare saknats i introduktionsklass 

och därför har ungdomarna gått miste om svenskundervisning under kortare eller längre 

perioder. Skolan har inte informerat berörda personer runt ungdomen i detta fallet eller 

ens åtgärdat problemet brådskande. Deltagarna uppger att en sådan situation endast 

tolereras med anledning av att det berör just ensamkommande ungdomar. De drar 

slutsatsen att lärare och rektorer hade hanterat fallet annorlunda om det gällt en vanlig 
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klass, alltså inte en introduktionsklass. Det skulle förmodligen inte varit utan 

svenskundervisning under ett halvårs tid utan åtgärder. Informanterna menar därför att 

skolan brister i sitt stöd för ungdomarna. De upplever att det finns två olika rutiner för att 

hantera elever och utbildning: en för svenska barn och andra rutiner för ensamkommande. 

Med avseende på information, möjlighet till delaktighet och kvalite på undervisning. 

Samtidigt uppger deltagarna att skolan är en oerhört viktig resurs för ungdomarna. Inte 

bara för språket utan för att skapa sociala nätverk och kontakter med  människor i det 

svenska samhället. 

 

6.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Vi har utifrån resultatet identifierat problem och utmaningar som ungdomarna möter i 

den svenska asylkontexten. Vi har i följande avsnitt resonerat kring intervjupersonernas 

berättelser i relation till tidigare forskning som omnämns i studien.  

Intervjupersonerna uppger att de arbetar målmedvetet för att stärka ungdomarna att bli 

självständiga vuxna. Utifrån deras berättelser kan vi tolka att de stundtals arbetar utifrån 

att skapa resiliens och att stärka ungdomens motståndskraft. De arbetar på olika sätt att 

skapa ordning och struktur i ungdomens annars röriga situation, vilket kan innebära att 

stärka känslan av sammanhang. Utifrån ett KASAM-perspektiv upplever deltagarna att 

ungdomen saknar förutsättningar för att stärka känsla av sammanhang i den situation de 

befinner sig i. Tidigare forskning kan delvis appliceras på de slutsatser som deltagarna 

drar utifrån sina erfarenhet av ungdomarna. Dels rättsosäkerheten som tidigare benämns 

av Hedlund (2017) och Wernesjö (2014) som redogör för brist på barnperspektiv i 

asylprocessen. Intervjupersonerna beskriver på liknande sätt sina tolkningar och 

upplevelser av Myndigheter och bemötande av ungdomarna i svensk asylkontext. 

Tidigare forskning beskrev att kommunikationen och samverkan runt eleven i skolan 

saknades. Det stämde även överens i deltagarnas information de angav i intervjuerna. 

Även om rutinerna är tydliga för vem och vilka som ska kontaktas gällande ungdomen, 

angavs just det som en anledning till varför man inte kommunicerat. Lärare och 

skolpersonal menade att de inte visste vem de skulle kontakta när det hänt ungdomen 

något eller när ungdomen uteblivit från skolan under längre tid. Deltagarna upplevde att 

lärare och skolpersonal har utrymme att slarva med information med anledning av att 

ungdomen saknar föräldrar och på det sättet använder de olika förklaringar till brister i 

undervisning och kvalité. 
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6.4 Vilka nya frågor har väckts under arbetets gång? 

Under arbetets gång har flera frågor och ideér på fortsatt forskning väckts. Samtliga 

intervjupersoner i studien har kritiserat Migrationsverkets sätt att arbeta vilket har väckt 

en ide på att studera hur det kan skilja mellan olika bedömningar, beroende på vilken 

socialhandläggare ungdomen möter på Migrationsverket. 

Det har väckts frågor kring hur samhället bemöter ungdomarna. Men även vilka attityder 

och antaganden som finns om ensamkommande ungdomar och hur det påverkar deras 

möjligheter att vara delaktiga i samhället. Särskilt fokus har det varit med avseende på 

skolan och föreningarnas roll för att ungdomarna ska känna sammanhang och gemenskap. 

Det hade varit intressant att undersöka ytterligare om möjligheter eller svårigheter för 

ensamkommande ungdomar att vara delaktiga i det svenska samhället. 

Sammanfattningsvis har studien även väckt frågor kring samverkan mellan olika aktörer 

och hur det skulle kunna bli bättre på att stärka ungdomen. Samtidigt skapa bättre 

förutsättningar för ungdomarna att växa och få en begriplig vardag i ett sammanhang som 

gynnar deras utveckling att bli självständiga vuxna. 
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I 
 

Bilaga 1 

Intervjubrev 

Hej! 

Vi som genomför intervjun heter Martina Aronsson och Hedvig Brauer och läser sjätte 

terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar och skriver nu vårt 

examensarbete som kommer handla om ensamkommande ungdomar. Syftet med denna 

kvalitativa intervjustudie är att få ökad förståelse för hur situationen ser ut för ungdomar 

i det svenska samhället. 

Vi har förberett ett antal frågor av mer öppen karaktär, men vi använder oss av följdfrågor 

för att fördjupa oss mer i dina erfarenheter som god man, socialhandläggare och 

kontaktperson. Intervjun beräknas ta ungefär en timme. 

Med ert/ditt godkännande spelar vi gärna in samtalet som ett alternativ till anteckningar 

under intervjun. Det inspelade materialet kommer bara vi som intervjuat dig att ta del av 

och inspelningen kommer sedan förstöras när uppsatsen är färdigskriven. Ni som blir 

intervjuade kommer att förbli helt anonyma i alla led, det kommer inte att vara möjligt att 

se vem som sagt vad. Ni som ställt upp i intervjun kommer få möjlighet att ta del av 

uppsatsen efter examinationen. 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien utan 

motivering.  

 

Martina Aronsson         Hedvig Brauer                 Handledare: Torun Elsrud 

ma222ua@student.lnu.se hb222az@student.lnu.se torun.elsrud@lnu.se 

073-08 04 202             0733-93 22 28                 070-27 14 133 
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II 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vi som kommer att intervjua dig heter Martina Aronsson och Hedvig Brauer. Vi läser 

sjätte terminen på Socionomprogrammet i Kalmar, och skriver just nu vår C-uppsats som 

kommer att handla om ensamkommande ungdomar. Syftet med denna kvalitativa 

intervjustudie är att förstå hur ungdomarna upplever sin situation. Intervjun är frivillig 

och det går bra att avbryta när som helst utan någon förklaring. Alla svar kommer att 

behandlas med konfidentialitet och endast till vårt uppsatsskrivande. 

 

Bakgrund 

Vad heter du och hur gammal är du? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur ser din yrkesbakgrund ut? 

Hur länge har du arbetat här/haft detta uppdrag?  

 

Yrkesroll 

Finns det tydliga instruktioner för dina arbetsuppgifter? 

Vad ingår i ditt arbete/uppdrag? Har du något speciellt ansvar? 

Vilka befogenheter eller möjligheter har du i ditt arbete/uppdrag att påverka själv?  

Får du tillräckliga förutsättningar för att göra ett bra arbete/uppdrag? 

Vad är fördelarna med ditt arbete/uppdrag? 

Vilka nackdelar upplever du i ditt arbete/uppdrag? 

Vilka erfarenheter har du fått under den tiden du arbetat med ensamkommande 

ungdomar? 

Hur påverkar din yrkesroll dig som person? Har det fått dig att tänka/agera annorlunda? 

 

Informantens egen upplevelse av ungdomarna/gruppen 

Kan du beskriva den gruppen du möter och arbetar med? 

Vad är målet med ditt arbete/uppdrag? 

Hur försöker du att integrera ungdomarna i det svenska samhället? 



  
 

III 

Kan du bidra så ungdomen känner meningsfullhet i den situationen som han befinner sig 

i? Och om på vilket sätt kan du bidra? 

Hur upplever du att ditt arbete/uppdrag kan bidra med ökat välbefinnande för ungdomen? 

Använder du och din arbetsplats någon metod eller arbetssätt för att bemöta 

ungdomen/gruppen? 

Hur upplever du att ungdomen/gruppen fungerar socialt/i sitt nätverk (boendet, skola, 

fritid, intressen) utifrån de förutsättningar de har? 

 

Informantens upplevelse av samhällets påverkan på ungdomen/gruppen 

Hur upplever du att ungdomar blir bemötta i det svenska samhället såsom skolan, 

myndigheter och andra vuxna som finns i deras omgivning? 

Upplever du att ungdomarna får tillräcklig information och tydlighet de behöver i 

samverkan med myndigheter som Migrationsverket, socialtjänsten? 

Vilka svårigheter har du sett i ditt arbete/uppdrag att ungdomarna möter med 

myndigheter? 

Har din syn på samhället påverkats? Exempelvis politik, lagar och kultur? 

 

Asylprocessen 

Hur upplever du ungdomens situation utifrån Migrationsverkets bedömningar? 

Anser du att barnets bästa och att barnperspektivet kommer fram i asylprocessen och 

stämmer överens med barnkonventionen? 

Har du varit med när ungdomen fått ett avslag på sin asylansökan? 

Vilka känslor kan uppkomma hos dig och hos ungdomen? 

Hur går du och ungdomen vidare? 

 

Är det något vi glömt att fråga om, något mer du skulle vilja lägga till? 


