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Abstract 
Title: A qualitative study of unaccompanied refugee children and our experiences of the 

reception in Nybro and Växjö municipality. 
 

Authors: Gjelbrim Zymeri and Karolina Kielek 

 

 

Each year, a large number of unaccompanied young people arrive in Sweden. Immigration 

Service statistics show that in 2010 the majority of thesewere boys from Afghanistan, Somalia 

or Iraq. The purpose of this study was to analyze the reception of such young people in two 

municipalities, Växjö and Nybro, based on the experiences of the personnel involved and of 

the unaccompanied children themselves and children’s living conditions.  

The method chosen was qualitative interviews, with analysis of results using communication 

theory and identity theory. We present results that reflect what we considered to be the 

important themes emerging from our interviews. These themes are: the children's 

background, relationships, children's experiences on the need for support and assistance, 

health care, children's experiences of living, schooling, the importance of language, cultural 

distinctions. The result of our study shows that the relationships for unaccompanied children 

is very important for their future, but cultural clashes makes the relationships difficult. A 

conclusion is that unaccompanied children are in need of help for some time after they arrived 

in to the municipality. The results also showes that most young enlisted the help of staff at the 

homes and that the Swedish language is essential for the unaccompanied children to make 

them independent. These results are broadly consistent with previous research in this subject.  
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Sammanfattning 
Titel: En kvalitativ studie av ensamkommande flyktingbarns samt personalens upplevelser av 

mottagandet i Nybro och Växjö kommun. 

 

Författare: Gjelbrim Zymeri och Karolina Kielek 

 

 

Varje år kommer ett stort antal av ensamkommande barn till Sverige. Migrationsverkets 

statistik visar att majoriteten av ungdomarna under 2010 som kom till Sverige var från 

Afghanistan, Somalia eller Irak och att majoriteten av dessa ungdomar var pojkar. 

Syftet med denna undersökning var att analysera mottagandet av ensamkommande barn med 

utgångspunkt från personalen samt de ensamkommande barnens upplevelser av och kring 

mottagandet i två kommuner samt barnens livsvillkor. Kommunerna som vi inkluderade i vår 

undersökning var Växjö och Nybro. Metoden som vi valde att använda var kvalitativa 

intervjuer. För att analysera resultatet använde vi oss av kommunikationsteori och 

identitetsteorin. Resultaten presenterar vi utifrån olika teman som kom upp i våra intervjuer 

och som vi ansåg vara viktiga för vårt arbete. Dessa teman är: barnens bakgrund, relationer, 

barnens upplevelser kring behov av stöd och hjälp, vård och omsorg, barnens upplevelser 

kring boendet, skolgång, språkets betydelse och kulturella skillnader. Viktiga slutsatser i vår 

undersökning visar att relationer för ensamkommande barn är väldigt viktigt för deras framtid, 

men att det kan vara svårt att skapa relationer på grund av kulturkrockar. En annan slutsats 

från vårt tema visar att ensamkommande barnen är i behov av hjälp en tid framöver när de har 

anlänt till kommunen. Resultatet visade att de flesta av ungdomarna tar hjälp av personalen på 

boendena. Ytterligare en slutsats var att barnen tyckte att svenska språket är väldigt viktigt för 

dem, för att klara sig själva. Resultatet som vi har fått fram stödjer tidigare forskning inom 

samma ämne.   
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Förord 
 

Genom att skriva denna C-uppsats så har vi haft möjlighet att utforska och fördjupa oss i ett 

ämne som vi finner intressant. Vi vill tacka våra respondenter på Kampagården i Växjö och 

från Gnistan i Nybro som har ställt upp på våra intervjuer för att de har delat med sig av sina 

upplevelser och tankar. Utan dem skulle denna undersökning inte ha blivit till.   

 

Sedan vill vi tacka varandra för att ha kämpat oss igenom denna uppsats och för ett gott 

samarbete.  
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1. INLEDNING  

Vi vill förtydliga att våra respondenter som vi har intervjuat från Nybro och Växjö inte är 

några barn. Vid ankomsten till Sverige är barnen under 18 år, åldern har varierat. Alla våra 

respondenter är över 18 år vid intervjuns tillfälle. Vi har valt att kalla dem för ”barn” i 

uppsatsen med den anledningen att de var barn när de kom till Sverige, det vill säga som 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

1.1 Problemformulering 

Varje år kommer ett stort antal av ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Barnen som 

kommer till Sverige saknar ID-handlingar, är utan vårdnadshavare och söker asyl i landet. 

Enligt Migrationsverkets statistik under år 2010 ansökte 2393 ensamkommande barn asyl i 

Sverige och av alla dessa ansökningar beviljades 1351 ensamkommande barn PUT 

(permanent uppehållstillstånd) i Sverige. Migrationsverkets statistik visar att majoriteten av 

ungdomar under 2010 som har kommit till Sverige var från Afghanistan, Somalia och Irak. 

Majoriteten av dessa ungdomar är pojkar (Migrationsverket 2010) 

 

Tabell 1 

 Migrationsverket, 2010 

 

Ensamkommande flyktingbarn är dock ett utbrett fenomen – bara i Europa söker omkring 

20 000 barn asyl varje år (UNHCR, 2010). UNHCR (United Hight Comissioner for Refugees) 

är FN:s flyktingkommissarie som grundades av FN:s generalförsamling den 14 december 

1950. Uppgiften som UNHCR har är att leda och samordna internationella ansträngningar för 

att ge skydd till flyktingar och att lösa flyktingproblem i världen. UNHCR ska försäkra sig om 
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flyktingarnas välbefinnande och att flyktingarnas rättigheter beaktas. Organisationen arbetar 

för rätten att söka asyl och att få en fristad i ett annat land (UNHCR 2011).     

 

Enligt FN:s organ UNHCR (2010), som har till uppgift att handlägga olika flyktingfrågor, 

definieras ensamkommande flyktingbarn enligt följande: 

 

”… a person who is under the age of eighteen, unless, under the law applicable to the child, 

majority is, attained earlier and who is “separated from both parents and is not being cared 

for by an adult who by law or custom has responsibility to do so”. 

 

Varför man flyr till ett annat land varierar och beror oftast på flera olika skäl - allt ifrån krig, 

väpnade konflikter, förföljelse, fattigdom till de barn som blir offer för människohandel och 

tortyr. Orsakerna till varför barnen separerats från sina föräldrar eller vårdnadshavare skiljer 

sig– en anledning torde vara att barnet skickats iväg i syfte att skyddas, men också att 

föräldrar saknas, det vill säga att föräldrarna är döda, fängslade eller oförmögna att ge barnet 

den omvårdnad de behöver på grund av sjukdom (Mitchell 2003, s.180).  

 

I vissa fall kommer barn till Sverige för att utnyttja det svenska mottagningssystemet. Det 

förekommer att barn skickas till Sverige för att söka asyl med avsikten att asylansökan ska 

vara en täckmantel för kriminell verksamhet. Det finns misstankar om att unga flickor som 

skickas till Sverige, skickas hit av sina hallickar, uppmanas att anmäla sig som asylsökande 

för att inte få problem med myndigheterna. Det har förekommit att barn skickats till Sverige 

som så kallade ankarbarn. Det vill säga att familjen sedan skulle följa efter och beviljas 

uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet. Oavsett av vilken anledning barnen 

lämnar sina hemländer och sin familjer är det sällan barnet som har bestämt detta själv - det är 

oftast vårdnadshavare som har beslutat detta (Departementsserien 2004:54, s 17-18).   

 

Internationellt sett finns i synnerhet två olika så kallade konventioner som tar upp de 

ensamkommande barnens skydd och rättigheter varav konventionen om Flyktingars rättsliga 

ställning (1951) är den ena, samt Barnkonventionen (1989) är den andra (UNHCR 2010). 

Den förstnämnda konventionen definierar vem som är flykting, dennes rättigheter samt 

statens skyldighet. I dagsläget har 143 länder anslutit sig till denna konvention där UNHCR 
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har som uppgift att se till att länderna tillämpar konventionen korrekt och även ingripa om så 

behövs (UNHCR 2010).  

Barnkonventionen innehåller specifika bestämmelser för barns mänskliga rättigheter där man 

fastslår att barn är egna individer med egna rättigheter men att de också har behov av särskilt 

skydd och stöd. I nuläget har 193 länder ratificerat Barnkonventionen vilket kontrolleras av 

UNICEF som kämpar för att detta efterlevs både nationellt och internationellt. Länderna som 

skrivit på Barnkonventionen skall även vart femte år rapportera till FN hur konventionen hör 

samman i landet (UNICEF 2010). 

 

Till Sverige kommer årligen ett stort antal ensamkommande flyktingbarn för att söka asyl. 

När barnen väl anlänt till landet är det kommunerna som ansvarar för mottagandet, boende 

samt omsorg av flyktingbarnen och socialarbetare har det huvudsakliga ansvaret att möta 

barnens behov (Migrationsverket 2010). 

 

1.2 Historia om när barn har flytt  

Om man tittar tillbaka på historien så visar det sig att när människor flyr så finns det även 

ensamma barn som flyr. När det blir jobbigt för familjen i hemlandet så skickar föräldrarna i 

väg barnen till säkrare platser. Historiskt sett så har barn alltid flytt så länge det har funnits 

krig och elände i hemländerna (Hessle 2009, s 7-8). 

 

Mellan åren 1915-1923 deporterades cirka 1 miljon armenier av sina ottomanska härskare, 

många barn skildes eller blev övergivna av sina vårdnadshavare som försvann eller hade mist 

livet. Barnen evakuerades runt om i Europa, ca 10 000 barn skickades till Grekland. Under 

åren 1936-1939, under spanska inbördeskriget räknade man med att ca 90 000 barn hade mist 

sina föräldrar, även här så evakuerades barnen till länder i Europa. Under andra världskriget 

var det en tid med massförflyttningar av människor, många barn förlorade sina föräldrar. Ett 

okänt antal judiska barn evakuerades från Tyskland till andra länder. Tio tusen barn 

evakuerades till England och andra länder runt om i Europa så som Belgien, Holland, Sverige, 

Frankrike. Cirka 70 000 barn evakuerades från Finland till Sverige under andra världskriget 

(Hessle 2009, s 8).  
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Mellan 1975-1990 så började barn utanför Europa att flytta in till Europa, under denna period 

så beräknar man att ca 30 000 till 40 000 barn lämnade Vietnam för att flytta in till Europa 

(Hessle 2009, s 9).  

 

Sverige har en lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Sverige tog emot 

70 000 barn från Finland under andra världskriget, denna flykt av barn beräknas vara en av de 

största ”vågorna” någonsin av barn flyktingar till ett land. Dessa nämnda ”flyktingvågor” är 

bara en liten del av alla flyktingvågor som vi inte har nämnt här i texten, det har funnits krig 

och elände hela tiden till och från i Europa och världen över (Hessle 2009, s 8-11). 

  

Migrationsverket har fört statistik för ensamkommande barn sedan år 1988, men det råder en 

viss osäkerhet i statistiken mellan 1988-1995, så man har valt att redovisa statistiken från år 

1996 och framöver. Antalet ensamkommande barn har varierat genom åren, men 

ensamkommande barn har ökat under senare år. Från 1996 och fram till 2003 så var det en 

sakta stigande tendens av ensamkommande barn, men efter 2006 så steg siffran markant för 

ensamkommande barn till Sverige (Hessle 2009, s 15).  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i 

Nybro och Växjö kommun, med utgångspunkt från personalen och flyktingbarnens 

upplevelser av mottagandet och hur barnen ser på sina livsvillkor i Sverige.  

   

1.4 Frågeställningar  

För att besvara ovanstående syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

 Hur upplevde personalen arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn?  

 Hur upplevde ensamkommande flyktingbarnen mottagandet? 

 Hur ser flyktingbarnen på sina livsvillkor i Sverige? 
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1.5 Begrepp  

Under detta stycke ska vi redogöra olika begrepp som vi anser är relevanta att känna till samt 

dess innebörd. Vi har tagit upp flera begrepp som vi förklarar med den anledningen att 

underlätta för läsaren och ge kännedom om det undersökta ämnet. 

 

Ensamkommande barn: Med ensamkommande barn innebär en utländsk medborgare eller en 

statslös person under 18 år som anländer till Sverige utan vårdnadshavare 

(Departementsserien 2004:54, s 19). 

 

Flykting: Begreppet flykting innebär enligt FN:s konvention, en människa som på grund av. 

rädsla eller förföljelse befinner sig utanför sitt land, och som grund av tidigare nämnd fruktan 

inte kan återvända till sitt eget hemland (Angel & Hjern 2004, s 15). 

 

Permanent uppehållstillstånd: (PUT) Innebär att man som asylsökande har rätt att vistas kvar 

tillsvidare i det landet man har sökt asyl (Departementsserien 2004:54, s 37). 

 

Tillfälligt uppehållstillstånd: (TUT), Är en form av uppehållstillstånd som avser en viss tid 

(Fälldin 2010, s.13).  

 

Asyl: Innebär att en sökande erkänns som flykting, enligt flyktingbegreppet, i det land man 

har ansökt asyl och får stanna i landet på obestämd tid. i Sverige får man permanent 

uppehållstillstånd (Angel & Hjern 2004, s 17).  

 

Genomförandeplan: den ska säkra att barnen får den hjälp som Socialstyrelsen har beskrivit i 

utredningen och vårdplanen (Socialstyrelsen 2006, s 108) 

 

Vårdplan: Socialstyrelsens dokument där det framgår tydligt vilka uppgifter 

socialsekreteraren har skrivit in som i sin tur kartlägger den övergripande vårdbehov hos 

barnen samt målet med vården (Socialstyrelsen 2006, s.108-109). 

 

Grupphem/ungdomshem: Med grupphem och ungdomshem menar man boende för 

asylsökande barn eller barn som har fått PUT. Man bor tillsammans med andra barn på 

boendet (Departementsserien 2004:54, s 66).  
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Utslussningslägenhet: När en ensamkommande flyktingbarn anländer till kommunen flyttar 

de till en så kallad utslussningslägenhet. Barnen bor i den ensam med stöd av verksamhetens 

personal.  

 

1.6. Processen när man har anlänt i Sverige  

Sverige och andra länder har skrivit på FN:s flyktingkonvention. Detta innebär att 

Migrationsverket ska pröva varje asylansökan och ge ensamkommande barn som är flyktingar 

enligt konstitutionens bestämmelser asyl. Migrationsverket kan bevilja permanent 

uppehållstillstånd (PUT) eller ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). I Migrationsverkets 

uppgifter ligger i att göra åldersbedömning vid behov, att efterforska barnens 

föräldrar/vårdnadshavare, handlägga frågor om ekonomiskt bistånd och anvisa kommun för 

boende. Migrationsverket har överenskommelser med kommuner om mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn som är under asylprocessen eller barn som beviljats PUT/TUT 

(Fälldin 2010, s.13-14).  

 

Målet för Migrationsverket är att ensamkommande flyktingbarns asyl ansökan prövas inom 3 

månader. Ofta händer det att barnen måste vänta längre och målen inte kan följas med den 

anledningen att inkomna ärenden ökar hela tiden och att det är problematiskt att fastställa den 

sökandes identitet, ålder och att ID-handlingar saknas (Migrationsverket 2010, s.3-4, 6-7). 

 

Migrationsverket har huvudansvaret för alla asylsökande samt för invandrare som beviljats 

uppehållstillstånd med eller efter tillfällig skydd, det vill säga att ensamkommande barn 

inkluderas här. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § har kommunen det yttersta 

ansvaret för dem som vistas i kommunen. Detta innebär att invånarna i kommunen får den 

hjälp och stöd som invånarna behöver (Departementsserien 2004:54, s 42-43).  

 

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige uppmärksammas de i samband med att de 

anmäler sig i någon av migrationsenheterna, där för första gången barnet framför sin begäran 

om asyl eller uppehållstillstånd. Därefter meddelar transitenheten socialtjänsten om att det har 

anlänt ett ensamkommande barn. Saknar barnet bostad så placeras barnet på någon av 

migrationsverkets grupp eller ungdomsboende. Är barnet under 16 år placeras de oftast i 

grupphem, medan barn mellan 16-18 år placeras i ungdomsboende. Ungdomsboenden finns 
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runt om i landet t.ex. Alvesta, Stockholm, Kalmar, Växjö. När barnet har anlänt till den 

tilldelade kommunen beslutar överförmyndaren att en god man förordnas för barnet. Den 

gode mannen biträder barnet med upprättanden av ansökan om uppehållstillstånd. I vissa fall 

så kan den gode mannen ersätta förmyndare och vårdnadshavare, vilket innebär att gode 

mannen har ansvar för barnet. Ett ensamkommande barn som får uppehållstillstånd är inte 

längre registrerad på Migrationsverkets mottagningsenheter och omfattas inte av reglerna för 

asylsökande. Därefter är det kommunen som ansvarar för barnet enligt socialtjänstlagen 

(Departementsserien 2004:54, s 65, 66, 67, 68) 

 

Länsstyrelsen ansvarar för att förhandla lokalt och regionalt med kommuner och andra 

berörda aktörer om mottagandet av ensamkommande barn. Länsstyrelsen ska även ha ett 

övergripande ansvar att det finns beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande 

barn (Migrationsverket 2011). 

Landstinget ansvarar för att alla ensamkommande barn får samma hälso- och sjukvård, 

inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som alla övriga barn bosatta i Sverige (ibid.) 

 

2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra tidigare forskning inom det undersökta ämnet. Vi 

hittade en del relevant forskning i form av avhandlingar och rapporter samt användbar 

litteratur. Vi använde oss av sökorden som ”ensamkommande flyktingbarn”, 

”ensamkommande” samt ” unaccompanied children”. Nedan följer forskningsläget som vi 

ansåg var mest relevant för vår studie. Denna rubrik är uppdelat i sju mindre underrubriker, 

där varje väsentligt forskning inom det undersökta ämnet redogörs.  

 

2.1 Ensamkommande men inte ensamma av Marie Hessle 

Ensamkommande men inte ensamma är en tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande 

flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Syftet med avhandlingen 

var att få kännedom om hur ensamkommande flyktingbarnen som har fått PUT började 

hantera sina livsvillkor samt erfarenheter som unga vuxna i Sverige (Hessle 2009, s.5). Hessle 

hade använt i studien olika metoder för att besvara studiens syfte. Resultatet visade att 

majoriteten av ensamkommande barnen som hade fått PUT lyckades med etableringen som 
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unga vuxna (Hessle 2009, s.142). Barnen som hade anlänt till Sverige ensamma hade oftast 

släktingar som väntade på dem. De barn som inte hade någon familj, letade efter andra 

personer som har funnits med i ursprungsfamiljenätverket. Barnen berättade att de hade svårt 

att möta den svenska kulturen (Hessle 2009, s.117). Studien visar också att ensamkommande 

flyktingbarnen stötte på utmaningar som härstammade från deras hemländer (Hessle 2006, s 

142-143).  

 

2.2 Bryta upp och börja om av Ulrika Wiggs 

Syftet med avhandlingen som Ulrika Wiggs (2008) har genomfört var att belysa, analysera 

samt diskutera hur ensamkommande flyktingbarn berättar om sina egna erfarenheter av att 

tvingas till att bryta upp från sitt hemland och börja ett nytt liv i ett nytt land under sin 

skolperiod (s 6). Den teoretiska referensramen som Wiggs hade utgått ifrån innehåller 

begrepp som: identitet, turister, vagabonder samt globalisering på gott och ont och livschanser 

(ibid. s 13, 49). Studiens huvudresultat visar att det finns viktiga aspekter för 

ensamkommande barnen hur de ska klara sig under den första tiden i det nya landet. Skapar 

barnen sig ett nätverk så är det enklare att börja om på nytt igen (ibid. s 135). 

Studiens resultat visar också att barnens erfarenheter av att bryta upp och börja om kan se 

olika ut med tanke på olika erfarenheter barnen har. Wigg använder sig av en metafor ”den 

öppna eller stängda dörren” hon menar med den att barnen ställs inför frågan om var de hör 

hemma, vilka dörrar som står öppna och vilka som är stängda. Metaforen väcker också frågor 

kring vad barnen gör med de dörrar som är öppna. Den övergripande slutsatsen är att det inte 

är givande att betrakta flyktingar/ensamkommande flyktingbarn som en liknande grupp. 

Fortsättningsviss menar Wigg att det finns en del intressanta frågeområden kring fenomenet 

att forska vidare kring (s 156-157).  

 

2.3 Att möta de ensamkommande barnen av Monica Brendler-Lindqvist, Rädda 

Barnen 

Monica Brendler-Lindqvist (2004) som arbetar för Rädda Barnen har beskrivit i sin rapport 

om arbetet på ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Skellefteå kommun. Författaren 

beskriver boendes uppbyggnad samt följer barnens liv på boendet. Hon säger att majoriteten 

av dessa barn har gått genom traumatiska upplevelser som har lett till psykiska symptom. Ett 

stort antal av ensamkommande flyktingbarnen har levt i krig, barnen har varit utsatta för våld 
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och hot samtidigt som de har levt i extremt svåra ekonomiska förhållanden (s 7, 12-13). 

Boendet i Skellefteå kommun har som mål att skapa meningsfulla, trygga samt lärorika 

omständigheter på boendet oavsett asylutredningens resultat. Brendler-Lindqvist (2004) 

skriver att efter boendet öppnades och ensamkommande flyktingbarn flyttade in handlade 

arbetet i första hand om att bygga upp de sociala nätverken runt barnen och asylhemmet. 

Rapportens resultat visar att mottagningsarbetet med ensamkommande flyktingbarn kräver 

hög kompetens hos personalen, en bearbetad metodik samt en organisatorisk system (s 27, 34, 

36, 44, 52).  

 

2.4 Ensamkommande barn och ungdomar – ett gemensamt ansvar 

Kartläggning och åtgärdsplan 

 

I syftet att förbättra kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn har SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) i samarbetet med Migrationsverket genomfört ett 

kartläggningsprojekt. Kartläggningen visar på mycket omfattande arbete i kommuner som tar 

emot ensamkommande flyktingbarnen. Trots olika bristfälliga villkor samt otydligheter i 

uppgifter och ansvarsfördelning tar personalen som jobbar med ensamkommande ett stort 

ansvar för dessa barn. Projektens mål med kartläggningen var att lyfta upp bra exempel samt 

lämna idéer till förbättringsåtgärder som projektens resultat visar är mycket behövliga. 

Utifrån rapporten kan man se att de centrala problemen ligger i att det finns otydligheter när 

det rör sig om uppgifter och ansvarsfördelning kring ensamkommande flyktingbarnen (SKL 

och Migrationsverket 2009, s 5-6). 

 

2.5 The Experiences of Frontline Staff Working with Children Seeking Asylum av 

D.Dunkerley, J.Scourfield, T.Maegusku-Hewett, N.Smally 

 

Syfte med studien är att redovisa socialarbetarens jobb med asylsökandebarn (även med 

ensamkommande barn). Studien försöker identifiera vissa sidor av spänningen som uppstår i 

arbete med asylsökande barn samt att belysa professionella dilemman som uppkommer i 

arbetet. För att uppnå sitt syfte används i studien som metod intervjuer och fokus grupper. 

Resultatet visar att det finns lite utrymme för social arbetaren att agera men att de ändå 

ifrågasätter och utmanar den rådande politiken (s 640-652). 
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2.6 Det får inte hända igen av Annu Edvardsen 

Det får inte hända igen är en bok som handlar om finska krigsbarn som eskorterades från 

Finland till Sverige under andra världskriget. Annu Edvardsen (1977) gjorde en undersökning 

på ca 400 barn som slumpmässigt valdes ut till intervjuer. Edvardsen har intervjuat vuxna 

människor som berättar om sina upplevelser som ensamkommande flyktingbarn. Syftet med 

boken är att undersöka hur det har gått för dessa barn i Sverige och hur de upplevde tiden som 

flyktingbarn (s 7-8). Edvardsen (1977) skriver att många barn upplevde övergivenhet när de 

lämnades från sina föräldrar till okända människor. Barnen kände att de hade blivit svikna av 

sina föräldrar när de skickades iväg, dessa krigsbarn hade upplevt att föräldrarna inte vill ha 

dem längre (s 42). Edvardsen skriver i sin bok att barnen som upplevde att de var otrygga, 

svikna och helt ensamma har påverkat barnens framtida förutsättningar att kunna knyta an till 

andra människor. Det framkom att språket är en viktig egenskap för den personliga 

integriteten, att man fick lära sig ännu ett språk påverkade barnen negativt, speciellt de barn 

som inte lärde sig svenska språket fullt ut (s 88-89, 116).  

 

2.7 Barnens förluster 

Flyktingbarnens största förluster är att mista de människor som har stått dem nära, till dessa 

människor hör alla de viktigaste personer som tillhör den utvidgade familjen. Flyktingbarnen 

kan ha djupa emotionella band till mor/far föräldrar, mostrar, mor/farbröder. Det viktigaste av 

allt förlorar flyktingbarnen sin sociala identitet. Många av flyktingbarnen som kommer till 

Sverige och andra länder i Europa, kommer från kulturer där familjen står för den sociala 

tryggheten – inte som i vårt land de sociala institutionerna. När man har anlänt till det nya 

landet så blir det en kulturchock, man ska lära sig kommunicera med ett nytt språk, man ska 

lära sig kulturen i det nya landet, man har som krav på sig att etablera sig snabbt, samtidigt 

som man har minerna kvar av det som utlöste flykten (Angel & Hjern 2004, s 31). 

 

Många flyktingbarn har i de flesta fall bevittnat grovt våld mot en anhörig i hemmet, eller har 

själva varit utsatta för våld. I en undersökning av flyktingbarn hade ungefär ett av tio barn 

varit utsatt för våld. Oftast var det våld mot vuxna som barn fått uppleva, men våld hade även 

använts för att pressa barnen på upplysningar om föräldrarna (Angel & Hjern 1992, s 53).  
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3. PRESENTATION AV MOTTAGNINGS 

VERKSAMHETERNA  
 

Här nedan så ska vi presentera Nybro och Växjö kommun. Vi ska beskriva hur dessa boende 

arbetar med ensamkommande barnen.  

3.1 Nybro kommun - ”Gnistan”  

Sedan den 1:a december 2007 har Nybro kommun tagit emot ensamkommande flyktingbarn 

enligt överenskommelsen med Migrationsverket. Överenskommelsen innebär att kommunen 

skall ta emot 50 flyktingar med uppehållstillstånd per år. Utöver dessa flyktingar tar 

kommunen 5 asylsökande ensamkommande flyktingbarn som är under 18 år och är under 

asylprocessen eller har redan fått PUT. 

 

Personalgruppen på Integrationsenheten ”Gnistan” i Nybro består av 5 ordinarie (två män och 

tre kvinnor) samt 4 vikarier (två män och två kvinnor). Personalen samt vikarier som jobbar i 

verksamheten har olika etniska bakgrunder (Polen, Irak, Kroatien), de har även olika 

utbildningar och erfarenheter (socionomer, pedagoger, socialpedagoger, beteendevetare) samt 

är i olika åldrar (mellan 23 – 50 år). På Integrationsenheten finns det alltid någon på kontoret 

som jobbar. Bemanningsmässigt är verksamheten bemannat 7 dagar i veckan (mellan 8-16 

samt 13-22 på vardagar och 10-19 samt 12-21 på helgdagar). Under nätterna en av personalen 

har beredskapstelefonen.       

 

Alla mottagna ensamkommande flyktingbarnen är pojkar och kommer från Afghanistan. Efter 

ankomsten till kommunen placeras barnen i utslussningslägenheter och oftast bor själva i 

lägenheterna som är utspridda i Nybro. Det är Nybro kommun som står för kontraktet.  

 

Personalen på Integrationsenheten strävar efter att ge dessa barn en god omvårdnad samt 

trygga livsvillkor under Migrationsverkets asylutredning. Utgångspunkten för verksamheten 

är att ge ensamkommande flyktingbarnen möjligheter, vilka i sin tur skall formas av den 

sociala miljön och ge kunskaper i interaktioner med omgivningen. Omvårdnadsarbetet skall 

leda till att sätta dessa barn i ett sammanhang som fungerar i samhället.  
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Personalen hjälper ensamkommande flyktingbarn med alla praktiska uppgifter så som att 

hjälpa barnen med boendet, handla mat, skolan, sjukvård, fritid och hjälp med kontakter med 

andra myndigheter. 

 

När det flyktingbarnen anländer till kommunen utsätts en kontaktperson för barnen som också 

möter barnet vid ankomsten i Nybro. Redan den första dagen genomförs ett 

introduktionssamtal med barnet, kontaktpersonen, god mannen och tolk är med under 

samtalet. Under första introduktionssamtalen (Dag 1) lämnar personalen ut grundläggande 

information om regler, lokaler, rutiner samt lämnar schemat för ungdomen för kommande 

dagarna. Schemat är utförmat av personalen och den hjälper ungdomen komma ihåg de som 

kommer att hända de närmaste dagarna. Dag 2 träffas personalen samt ungdomen då 

personalen går genom lite mer djupgående om hur de jobbar med mottagandet samt visar runt 

Nybro och berättar om vad det finns för utbud av aktiviteter som barnen kan sysselsätta sig 

med. Dag 3 börjar oftast barnen skolan. Personalen följer med för att träffa lärare och har den 

stödjande rollen för barnen.  

Det finns en utformad mall för hur och vad som ska göras under de tre första dagarna som 

personalen ska gå genom tillsammans med barnen. Alla ensamkommande flyktingbarn har sin 

egen pärm, där det finns alla tillgängliga uppgifter som berör barnens (utredning, 

vårdnadsplan, kontaktuppgifter, information om god mannen med mera).  

 

Överförmyndaren utser gode mannen för barnen så fort som det är möjligt. Oftast under första 

introduktionssamtalen presenterar personalen gode mannen och berättar om dennes 

befogenheter. Gode mannen har kontakt med personalen som jobbar på Integrationsenheten. 

Barnens kontaktperson har varje vecka veckosamtalen med barnen på Integrationsenheten 

med tolk där det lyfts upp frågor rörande barnets mående, skolgång och funderingar barnet 

har. Under de första veckosamtalen är gode mannen närvarande. Meningen med gode 

mannens närvaro är att barnet skulle skapa en relation till gode mannen. 

 

3.2 Växjö kommun - ”Kampagården” 

I Växjö kommun finns det två typer av boenden för ensamkommande flyktingbarn. Det ena 

heter Bengtsgård och är gruppboendet för pojkar mellan 15 och 18 år. Boendet drivs som ett 
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HVB hem. Ensamkommande flyktingbarn bor på Bengtgården under tiden deras asylärende 

utreds. Personalen finns tillgängligt på boendet dygnet runt.  

Det andra boendet heter Kampagården och är också driven som HVB grupphem för 

ensamkommande flyktingbarn mellan 15 och 18 år. På Kampgården placeras barnen som har 

fått PUT.   

Tanken med denna studie var att intervjua ensamkommande flyktingbarn som har fått PUT 

hade vi bestämt oss att intervjua pojkarna samt personalen som jobbar med dessa på 

Kampgården.   

 

På Kampagården arbetar 9 handledare på ett rullande 9-veckors schema. Personalen finns 

dygnets runt på boendet. Ur ett kulturellt perspektiv så är det ganska blandat i 

personalgruppen (Polen, Chile, Holland, Afghanistan, Somalia). Könsfördelningen är jämn i 

arbetsteamet. Ålder på personalen samt vikarier varierar väldigt mycket (den yngsta är 28 år 

och den äldsta är 50). Alla som jobbar på Kampagården med ensamkommande flyktingbarn 

har olika erfarenheter samt har gått olika utbildningsprogram (behandlingspedagoger, 

fritidspedagoger, lärare, psykiatrin, socionom). Alla anställda har erfarenheter med arbetet 

med människor, även vikarier som hoppar in och jobbar har rätt utbildning eller håller på att 

utbilda sig. 

 

Utifrån verksamhetens riktlinjer och mål ska barnen få kunskap och lärdom för att kunna 

klara sig själv inom en snar framtid. Personalen finns till hands för att: 

 

- Att vara bra förebilder och kunna skapa en trygg och säker miljö för barnen. 

- Att bevara samt ge möjligheter för att barnen skulle kunna behålla sin kultur och sitt 

språk. 

- Att hjälpa barnen med att lära sig det svenska språket. 

- Att barnen skulle få en balanserat samt meningsfull fritid. 

- Att barnen skulle få en god vårdnad samt fostran. 

- Att förberedda barnen till ett självständigt liv. 

- Att vara stödjandet för barnen vid ett eventuellt återvändande till hemlandet. 

- Att verka till god samverkan med skola, god man, myndigheter och alla andra 

personer som är viktiga för barnen.  
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Personalen på Kampagården jobbar salutogent, vilket innebär att ensamkommandes barns 

resurser samt de faktorer som bidrar till hälsa uppmärksammas. I den salutogena modellen 

centrala begreppet är KASAM (känsla av sammanhang) och den innehåller 

delkomponenterna: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Dessa delkomponenter är 

centrala i arbetet med ensamkommande flyktingbarnen.  

 

Verksamhetens arbete grundar sig på den miljöterapeutiska metoden, det innebär att boendet 

är en viktig plats för lärande. Barnen lär sig praktiska saker med planering, städning, 

matlagning, tvätt. Stort vikt läggs att barnen skulle lära sig stresshantering, konfliklösning 

samt relationsskapande.  

 

4. METOD  
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår metod som vi har använt oss av under 

uppsatsskrivandet. Detta kapitel är uppdelat i olika rubriker som vi har använt oss av för att 

beskriva metoden. 

 

4.1 Vetenskapsteori  

Vi har valt fenomenologin som den vetenskapliga utgångspunkten för att studera studien. 

Fenomenologisk utgångspunkten är en tradition inom den kvalitativa forskningsmetoden. 

Enligt Hartman (2004) riktar sig den hermeneutiska fenomenologin på hur individer genom 

olika slags av tolkningsprocesser frambringar förståelsen för världen, sättet att se på oss själva 

samt våra egna erfarenheter. Det är viktigt att forskaren i en fenomenologisk undersökning 

förstår tolkningsprocessen. Forskaren kan studera med utgångspunkten från teorin exempelvis 

en känsla eller en erfarenhet till exempel om att vara ensamkommande flyktingbarn. Med 

hjälp av fenomenologin kan forskaren göra en direktbeskrivning av upplevelser. Fokus ligger 

på respondenternas framställningar av ett upplevt fenomen. Den fenomenologiska analysen 

har förståelsen som grund och det medför att forskaren på en personlig nivå måste förstå 

bakomliggande motiv som ligger bakom människor handlingar. Med teorins hjälp som 

forskare vill man förklara det som framkommer och hur det framkommer i en intervju (s 194-

195).  
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Underlaget till att vi bestämde oss för att använda den fenomenologiska teorin är att förstå 

respondenternas individuella perspektiv, ensamkommandes upplevelser kring mottagandet 

och personalens arbete med mottagandet samt de intervjuades egna uppfattningar om själva 

fenomenet.      

 

4.2 Metodval  

Under uppsatsskrivandet använde vi den kvalitativa forskningsmetodiken. Steinar Kvale 

(1997) menar att genom den kvalitativa metoden kan man fördjupa sig i individens eller 

möjligen i gruppens verklighetsuppfattningar samt upplevelser (s. 9, 69). Hartman (2004) 

menar att intervjuer är den mest användbara metoden för att samla in data i den kvalitativa 

metoden. Författaren menar att en halvstrukturerad intervju har en hög grad av standardisering 

och lägre grad av strukturering. Genom det har man möjlighet som intervjuare att ställa frågor 

i ordning medan respondenten får möjligheten att formulera sig fritt. En sådan form av 

intervju är också lämplig om man bestämmer sig för att skicka ut frågor och ger mycket rum 

för längre svar på frågorna (s. 280-281). 

Vidare hävdar Kvale (1997) att den kvalitativa intervjumetoden är ganska känslig och 

kraftfull för att ta fasta på upplevelser och erfarenheter ur respondenternas vardag (s.70).   

 

Uppsatsens fokus ligger i respondenternas enskilda perspektiv kring upplevelser och 

uppfattningar av mottagandet. Den kvalitativa intervjumetoden gav oss mest utrymme för att 

kunna få fram intervjupersonernas upplevelser och djupgående svar på ställda frågor.  

 

4.3 Urval 

I vårt uppsatsarbete valdes intervjupersonerna via ett subjektivt urval. Enligt Denscombe 

(2009) kan forskaren göra ett subjektivt urval då denne har kännedom om det som ska 

studeras. Detta i sin tur innebär att intervjuaren väljer ut vissa respondenter som antagligen 

kommer ha stor betydelsen i studien och som kan ge information som är relevant för 

undersökningen. Forskaren skall välja ut respondenterna av ett särskilt syfte nämligen att den 

har särskild relevans för eller kvalitéer för studien. Denscombe (2009) säger att fördelen med 

valet av ett subjektivt urval är att själva urvalet kan vara mer informativ än andra övriga typer 

av urval, det vill säga man väljer ut respondenterna som är i besittningen av rätt information 
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som forskare är ute efter. Med denna typ av urval kan forskaren närma sig respondenterna 

som ibland kan vara avgörande för studien (s. 37-38). 

 

Det subjektiva urvalet passade oss att använda med tanke på att vi båda som skriver uppsatsen 

har erfarenheter med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn och har viss kunskap om 

ämnet. Av vår egen erfarenhet visste vi att ensamkommande barn som bor på HVB- hem eller 

är inskrivna på mottagningen för ensamkommande barn skulle ge oss den information som 

behövdes för vårt arbete. 

 

Som det nämndes ovan i texten, har vi båda två erfarenheter av att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn. Karolina jobbar på Integrationsenheten i Nybro och på det 

sättet har vi fått access i Nybro kommun. Gjelbrim kontaktade mottagningsenheten i Växjö 

kommun och frågade om det fanns möjlighet för deltagandet i vår undersökning. Sedan så 

skickades det en informationsmail (se bilaga 1) till mottagningsenheten i Växjö och genom 

det har vi fått tillgång till önskade respondenter.   

  

För att genomföra denna undersökning ansåg vi att det är mest lämpliga är att intervjua 

ensamkommande flyktingbarn och undersöka hur de upplevde mottagandet. I vår 

undersökning intervjuades det tre barn från Nybro och fyra barn från Växjö, sammanlagt blev 

det sju intervjuer. Anledningen till att det blev fyra intervjuer i Växjö var att de så gärna 

ställde upp och ville bli intervjuade.  

 

För att få inblick i hur mottagandet sker och vad den innebär ur ett myndighetsperspektiv så 

var det mest lämpligt att intervjua personalen som arbetar med mottagandet av dessa barn, 

därför intervjuades en personal från varje kommun – två intervjuer sammanlagt.  

 

Kriterierna för att få delta i vår studie som vi utgick ifrån var att: 

- Ensamkommande flyktingbarnen måste ha fyllt 18 år, 

- Har haft PUT i minst 1 år, 

- Behärskar det svenska språket. 

- Personalen ska ha en god erfarenhet med arbete med ensamkommande flyktingbarn. 
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4.4 Genomförande  

Innan intervjuerna startade, gjordes det en intervjuguide (se bilaga 2). Den skulle vara till 

hjälp för oss under intervjun för att gå genom de frågor som skulle besvaras. Denscombe 

(2009) samt Robson (2002) menar att när man intervjuar så är det svårt att på förhand veta 

vad man får för svar från respondenterna och hur intervjun utvecklas beror på båda parter som 

deltar i intervjun. (Denscombe 2009, s 28-29, 259, Robson 2002, s 270-271). Tanken var att 

respondenterna skulle kunna tala fritt utifrån de frågor vi hade, vilket respondenterna också 

gjorde.  

 

När vi hade fått kontakt antingen med barnen eller med personal från boendena så bestämdes 

det plats och tid för vårt möte där intervjuerna skulle göras. Genom att låta våra respondenter 

att välja plats så tänkte vi oss att de väljer en plats som känns tryggt för dem, för att göra 

intervjun. Intervjuerna i Växjö gjordes på Kampagården, de hade ordnat ett rum som 

användes till intervjuerna. Intervjuerna i Nybro gjordes på Integrationsenheten för det var en 

plats som var bekant för barnen och dessutom ville vi inte ta det hos dem ifall det skulle bli 

obehagligt för alla inblandade. Innan starten för intervjuerna så informerades respondenterna 

vilka vi var och vart vi kom ifrån, respondenterna informerades om varför vi gör intervjuerna 

med dem, till vad intervjuerna ska användas och att det är självklart att de får avsluta intervjun 

när de vill. Innan intervjuerna påbörjades så frågades barnen om det gick bra att spela in 

intervjuerna, det gick bra för alla barn att spela in intervjuerna. Respondenterna fick en 

förklaring också till varför intervjuerna spelades in, så att de inte skulle känna att materialet 

kommer användas till något annat. Även intervjuerna med personalen spelades in. Varje 

intervju varade mellan cirka 30 och 50 minuter. 

 

4.5 Urval av litteratur  

För att bredda vår kunskap inom ämnet började vi med att leta efter relevant litteratur. Vi 

började med att studera uppsatser och avhandlingar vilka skulle ge oss mer inblick över 

användbar och relevant litteratur. Dessa hittades genom olika databaser som LIBRIS och 

UPPSATSER. Till vår undersökning försökte vi hitta det mest omtalade och relevanta 

litteraturen i andra studier. Vi studerade även olika rapporter samt utredningar som är 

publicerade på nätet (Migrationsverket, Rädda Barnen, UNHCR, Departementsserien). Under 
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arbetets gång träffades vi vid flera tillfällen på biblioteket och har använt oss av bibliotekets 

databaser för att leta efter användbart material för vårt arbete.  

 

4.6 Analys  

För att göra det insamlade materialet från intervjuer lätthanterligt användes olika 

analysverktyg (transkribering, meningskoncentrering och kartläggning). Vi började med att 

transkribera insamlade data från intervjuer och därefter hade vi skrivit allt på datorn. När 

transkriberingen var klar gjordes en meningskoncentrering. Med meningskoncentrering menar 

Kvale (1997) att forskaren formulerar det respondenterna har uttryckt mer kortfattat, så att 

materialet kan användas enkelt. Till sist så gjordes det en kartläggning, vilket innebär att man 

tar bort material som inte är relevant för studien. Forskaren sammanfattar långa meningar med 

tanken på att det relevanta innehållet kommer fram (s. 174).   

 

4.7 Kodning  

För att skydda våra respondenter samt deras integritet har deras namn och personuppgifter 

kodats, tillsammans med respondenterna bestämdes fiktiva namn som skulle användas i 

uppsatsen. Detta kommer att användas i uppsatsens resultatdel/analysdel.   

 

4.8 Resultatens tillförlitlighet: Validitet och Reliabilitet  

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget att mäta, t.ex. hur bra 

frågorna är som man ställer till sina respondenter ger svar på det man vill undersöka. Det 

finns många faktorer som kan påverka en studies validitet, faktorerna kan vara vilken typ av 

metod man väljer för att genomföra undersökningen.  

Validitet är en metod för att undersöka undersökningens duglighet att mäta det man ville 

mäta, så det gäller att använda rätt sak vid rätt tillfälle, kan generellt sägas vara ett mått på hur 

väl man mäter det man vill mäta. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken 

situation och för vilken population resultaten är giltiga. Hög reliabilitet är alltså ingen garanti 

för att man får hög validitet (Djurfelt 2003, s 104, Denscombe 2009, s 378, 379).  

 

Innan intervjuerna utfördes delades frågorna ut, avsikten med detta var att våra 

intervjupersoner skulle vara vällförberedda inför intervjun. Ett annat syfte med detta var att 
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med hjälp av frågorna styrdes samtalet och hålla oss inom ämnet, så att man inte svävade 

utanför ämnet. Det ska påpekas att det fanns utrymme att sväva ut och prata om relevanta 

saker inom ämnet. Genom att respondenterna fick kolla på frågorna innan intervjun så kände 

de att det skulle vara lättare att genomföra intervjun och var förberedda på intervjun. Vi anser 

att ledande frågor har undvikits, därtill frågor med egna värderingar. Intervjuerna som är 

åstadkomna går inte att återskapa, varje intervju är unik, men om man skulle göra om 

undersökningen så skulle man ha fått samma resultat, beroende på hur lång tid det går mellan 

undersökningarna.  

 

En annan aspekt vi vill beakta är att ingen av oss har tidigare forskat och har inga erfarenheter 

kring forskningsarbete. Detta kan leda till en låg validitet i sin tur. Vi har strävat under 

arbetets gång efter en hög validitet och hantverksskicklighet genom att använda oss av 

tidigare forskning, tagit del av olika rapporter, avhandlingar, väsentlig litteratur för studien 

m.m.  

 

Med reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt, 

att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar kunskapsutvecklingen. Inom 

kvalitativa forskningen är reliabilitet lika med reproducerbarhet det vill säga att man får 

samma resultat då man gör upprepande undersökningar inom samma ämne. Reliabiliteten kan 

testas genom att låta flera personer mäta och sedan jämföra hur de olika personernas 

mätningar stämmer överens med tidigare undersökningar. Om samma person gör flera 

mätningar, stämmer mätningarna överens med varandra är det ett tecken på att resultatet är 

bra. Finns det en samstämmighet i utfallet mellan olika delar i en enkät som tar upp samma 

fenomen så är det hög reliabilitet. Intervjuguiden som vi har använt innehåller inte ledande 

frågor som kan oavsiktligt påverka respondenternas svar. I undersökningen användes tydliga 

frågor för att minska risken att frågorna uppfattas olika. För att nå hög reliabilitet i 

undersökningen tolkades det insamlade materialet tillsammans (Kvale 1997, s 150, 158, 213). 

 

Det resultat som vi har fått fram i vår undersökning är unikt i sitt slag för att 9 individer 

intervjuades och varje respondent är unik med en egen bakgrund, egna berättelser samt 

erfarenheter. Utifrån varje intervju som gjordes bland ungdomarna så kunde vi se att det fanns 

en tendens till att de svarade lika på frågorna. Vi fick inga svar som var för utspridda när vi 
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jämförde intervjuerna mot varandra. Vi anser att uppsatsens reliabilitet är säkrat genom att 

intervjuerna gjordes tillsammans, därefter har vi diskuterat och gått genom insamlade data.   

 

Avslutningsvis anser vi att studien har en hög validitetsnivå eftersom empirin vi har använt 

oss i arbetet ger svar på våra frågeställningar för studien.  

Däremot är vi medvetna om att reliabilitetsnivå är låg i studien – vi har gjort studien bara en 

gång samt att antalet intervjuade var inte stort.    

 

4.9 Etiska överväganden  

Enligt Larsson & Goldberg (2008) måste man som forskare noggrant tänka innan man 

påbörjar studera människors levnadsförhållanden. Författarna menar med detta att som 

forskare måste man tänka på dem viktiga etiska aspekterna som i sin tur är kopplade med att 

man kommer ta del av individers privata samt känsliga berättelser (s. 180). I vår studie hade 

vi använt oss av de fyra etiska riktlinjer utformat av Vetenskapsrådet med tanke på att skydda 

respondenterna: 

 

1. Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskaren först ska informera deltagarna om projektet, vad 

det innebär och vilket syfte det är. Deltagarna måste få information om att det är frivilligt att 

medverka i samtalsgruppen samt att de får avbryta sin medverkan när som helst (s 7, 9-10).   

 

2. Samtyckeskravet 

Innebär att varje enskild individ ska skriva på en särskild samtyckesblankett, att de godkänner sitt 

deltagande i undersökningen. I samtyckesblanketten ska de informeras om studiens syfte samt på vilka 

villkor studien genomförs (Vetenskapsrådet 2002, s 9).   

 

3. Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s 12). 

 

4. Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att jag som genomför studien inte får använda 
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informationen jag har fått i något annat syfte än det som angivits (Vetenskapsrådet 2002, s 

14). 

 

Enligt Denscombe (2009) ska forskaren visa deltagarna respekt och vara professionell i sin 

roll och att bland annat han/hon ska visa hänsyn till deltagarnas rättigheter och personlig 

integritet (s 193).  

 

Dessa etiska överväganden har följt med oss under hela studien. Vi har haft dem i baktanken 

under tiden vi har gjort undersökningen. Redan från början bestämde vi oss för att respektera 

personalens samt ensamkommande flyktingbarns identitet och anonymisera deras namn samt 

andra personliga uppgifter som kom fram under intervjun.  

Innan intervjuerna påbörjade hade vi skrivit ut dessa fyra etiska riktlinjer och gått genom 

dessa bara för att respondenterna skulle känna sig trygga under intervju samt att vi som 

intervjuare skulle få mer förtroendet från deras sida.     

Informationskravet uppfylldes genom att informations brev skickades till personalen samt 

ensamkommande flyktingbarnen. I informationsbrevet förklarades syftet med studien samt att 

det är frivilligt att medverkan och att respondenterna får avbryta intervjun när de känner för 

det. När intervjuerna startade gick vi igenom studiens syfte, genomförande samt resultatet av 

den. Vi ansåg att ju mer information respondenterna får från oss desto bättre kommer våra 

intervjuer blir.   

 Samtyckeskravet uppfylldes genom att personalen samt ensamkommande flyktingbarn hade 

ställt upp frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna fick information att fiktiva namn 

kommer användas och att svaren kommer att kodas. De fick även information om att all 

insamlad material kommer att raderas när undersökningen är klar. 

 

Nyttjandekravet har åstadkommits genom att vi förklarade för de intervjuade om att de svar 

som kommer fram kommer användas bara i vår uppsats och att ingen annan kommer att kunna 

använda dem i något annat syfte.   
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Denscombe (2009) menar att som samhällsforskare borde respektera deltagarnas rättigheter 

och värdighet, och man ska absolut inte kränka deltagarna på något sätt. Forskaren ska 

undvika att deltagarna lider någon skada genom att de medverkar i undersökningen, man 

måste arbeta på ett ärligt sätt som samhällsforskare. En forskare har inte någon privilegierad 

position i samhället, som berättigar denne att forska/undersöka på bekostnad av dem som 

studeras och kan ta skada, oberoende av hur värdefull undersökningen kan vara (s 193-194).  

 

Efter en noggrann beaktighet för ovanstående etiska huvudregler har vi bedömt att det inte 

finns några hinder för att genomföra denna studie på ett etiskt korrekt sätt. Under vårt arbete 

med undersökningen har vi hela tiden resonerat om vi går ut över gränserna för de fyra etiska 

huvudkraven. Alla personuppgifter som vi har erhållit från deltagarna har använts på ett 

sådant sätt att det inte kan spåras till våra deltagare, detta för att skydda deltagarnas identitet.  

 

4.10 Arbetsfördelning  

Innan vi påbörjade uppsatsskrivandet så hade vi en tanke om hur uppsatsen skulle skrivas och 

vad vi ville få ut av uppsatsen. Under hela arbetets gång så har vi diskuterat om vad som ska 

göras och hur arbetet ska läggas upp. Vi har delat upp arbetet vem som ska göra vad och 

utefter det så har vi arbetat med uppsatsen. Att uppsatsskivandet delades upp innebär inte att 

man har gjort allting själv, man har bara haft ett större ansvar för den delen.  Resultatet 

delades upp så att Karolina arbetade med resultatet från Nybro och Gjelbrim arbetade med 

resultatet för Växjö. Analysen delades också upp så att Karolina analyserade utifrån 

identitetsteorin och tidigare forskning och Gjelbrim analyserade utifrån 

kommunikationsteorin och tidigare forskning. Arbetsfördelningen tänkte vi presentera efter 

författarens namn med de rubriker som har arbetat med. 

 

Gemensamt: Abstrakt, sammanfattning, inledning, syfte, frågeställningar, definition av 

begrepp, myndighetsansvar, tidigare forskning.  

 

Gjelbrim Zymeri: Kort historia, processen när man har anlänt till Sverige, urval, etiska 

övervägande, validitet och reliabilitet, Växjö kommun, barnens förluster, teori, resultat för 

Växjö kommun och analys ur kommunikationsteorin.  
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Karolina Kielek: Metod, tillvägagångssätt, urval av respondenterna, urval av litteratur, 

vetenskapsteori, genomförande, tillvägagångssättet för analys, Nybro kommun, resultat för 

Nybro kommun och analys ur identitetsteorin. 

 

5. TEORETISK PERSPEKTIV 
I det här avsnittet kommer vi att presentera teorier som vi anser har stor betydelse för 

undersökta ämnen.  Teorier vi kommer att använda oss av är: kommunikationsteori samt 

identitetsteorin. Vi ansåg att teorierna kommer ge oss utrymme för tolkning av resultatdelen. 

Vi hade diskuterat om teorierna med våra arbetskollegor som har erfarenheter med arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn och de ansåg att teorierna vi valde är centrala i deras 

arbete.    

 

5.1 Kommunikations teori   

Kommunikation innebär många saker i vårt samhälle, det kan vara att människor samtalar 

med varandra och genom dem kan de sprida information till andra människor på ett eller flera 

sätt. De kan vara om hur vi klär oss, eller vilken musiksmak vi har (Fiske 2001, s 11).  

En av de första kommunikationsteorierna presenterades av Shannon & Weavers år 1949 

”Mathematical Theory of Communication” och ur denna teori så har man vidareutvecklat 

kommunikationsteorin. Shannons & Weavers kommunikationsmodell innebar att de 

presenterade kommunikation som en enkel linjär process. Processen såg ut på följande sätt: 

 

Sändare skickar  signal  till en mottagare. 

 

Det är källan som skickar ut den första signalen och beslutar vad som ska skickas, mottagaren 

tar in informationen och kommunicerar/skickar tillbaka signaler. För att kommunikation ska 

äga rum måste människor skapa ett meddelande av tecken, dessa tecken ska skapa en 

betydelse för dem som kommunicerar. Ju mer gemensamma tecken eller koder människor har 

desto mer kommer våra betydelser att betyda för varandra (Fiske 2001, s 17-19, 60).  

 

När möten uppstår mellan människor från en annan kultur är det ofrånkomligt att man 

förvånas över varandras sätt att bete sig, irritation av vanor som man själv inte har kan ske. 
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Ofta störs människor av varandras obegripliga språk, traditioner, musik. Människor kan 

missförstå varandra i kommunikationen helt enkelt. Rädslan av att inte förstår den andre 

skapar förvirring och ser de andra som ”konstiga” vilket gör det svårare att acceptera andra 

människor med en annan kulturell bakgrund och beteende. Det skapas fördomar, och 

misstänksamhet mot de människor man inte kan relatera sig själv med. Varje möte med 

människor är unikt, vare sig det är möten med människor med samma språk eller samma 

kultur, eller andra människor med ett annat språk eller kultur. Hur pass bra kommunikationen 

blir och hur bra människor kommer överens med andra människor med olika etniska 

bakgrunder, beror på hur medvetna alla inblandade är för de hinder som finns mellan dem. 

För att övervinna dessa hinder som finns i möten med andra människor från andra kulturer 

beror på hur motiverade alla inblandade parter är att övervinna dessa hinder, det vill säga. att 

kunna accepterar den andres språk, kultur, traditioner (Wellros 1993, s 16, 18).  

 

Varje människa har ett språk som känns normalt, logiskt och bra - detta språk kallas 

modersmål. Det som karakteriserar detta språk är att individer har de rätta verktygen för att 

beskriva saker och ting, med hjälp av detta språk så har individer lärt sig att strukturera sin 

omgivning. Varje människa har vuxit upp i ett samhälle där den har lärt sig hur den ska vara 

som människa, vad som är rätt eller fel, vad som krävs för att tillhöra ett visst samhälle. När 

det blir etnicitetskrockar i ett samhälle är det inte konstigt att människor förvånas av 

varandras beteende, att de blir upprörda att de ”andra” uppträder på ett annat sätt än det sätt 

man är van att se. Men för alla människor är det normalt att uppträda på det sätt individen har 

lärt sig att vara, och allas egna livsstilar är just det rätta och normala att uppträda på (Wellros 

1993, s 20-22). 

Fiske (2001) säger att ord, koder inom ett språk eller inom en viss kultur varierar från andra 

språk eller andra kulturer. Individer kan lätt göra misstaget och tro att koder inom den egna 

kulturen eller språket är universellt och att det är så enkelt att de kan byta ut ord från sitt eget 

språk till ett annat språk och förvänta sig att det har samma betydelse. De koder man har inom 

språket eller kulturen är konstruerad sedan länge tillbaka i tiden av den kultur man tillhör  

(s 67-68).    

 

I ett samhälle tilldelar man människorna roller för att skapa ordning i tillvaron och att alla 

beter sig som de förväntas göra. I möten med andra kulturer händer det ofta att 

rollförväntningarna inte uppfylls, då skapas det ett vi och dem situation i samhället. Ofta så 
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tenderar man att umgås med de människor man känner att man har samhörighet med. Att ha 

förutfattade meningar om andra människor gör det svårare att se andra som individer, man ser 

invandrarna på ett sätt som människor tror att de ska vara på. Man ser inte personen t.ex. 

Mattias och Ahmed, utan ser bara svensken och kurden, och tolkar dem utifrån det synsätt 

man tror att de ska vara på (Wellros 1993, s 26-27).  

 

5.2 Identitets teori 

Identitet skapas i samspel med omgivningen, människor utformar sin identitet från olika 

faktorer i sin omgivning. Identitet skapas genom språket, traditioner, tillhörighet i en viss 

kultur, en viss klädstil, musiksmak. Genom dessa aspekter föds en samhörighets känsla med 

andra människor i sin omgivning. Identiteten byggs upp i samspel med människor i sin 

omgivning. Tiden från födelsen och hela livet framöver speglar vi oss med andra människor 

som talar om för oss vilka vi är. Människor som står oss nära. Deras åsikter betyder mest för 

en själv, så det är väldigt viktigt att bli accepterad av dem och att bli sedd, för att få 

bekräftelse och känna oss samhöriga med andra (Franzén 2001, s 74-76). 

 

När personer har utvandrat/flyttat till ett annat land så bytes miljön ut mot den nya miljön. 

Individer byter ut de människor de har samspelat med, samt allt de är vana vid. I det nya 

landet är det plötsligt ingen som vet vem man är. Speciellt tufft är det för ensamkommande 

barn, som inte har någon som kan bekräfta vem de är. Till en början så har individer mycke 

annat i tankarna, det vill säga barnen väntar på beslut från Migrationsverket, de måste hitta 

boende, papper som ska ordnas. Med tiden när alla dessa saker är klara så märker barnen att 

de inte vet vem de är. De flesta barn som kommer till Sverige och andra länder träffar andra 

människor som kommer från samma land, får kompisar och bildar sin eget nätverk. Detta 

skapar att individer får en ny spegelbild av sig själv, men den gamla identiteten eller 

spegelbilden av vem individen har varit, kan inte nya vännerna ge bekräftelse för, vem de har 

varit som barn, som bror, som kompis - sådana saker kan bara människorna i det gamla landet 

bekräfta. Individer är nyfödda vuxna i det nya landet, de nya vännerna kan inte reflektera över 

olika saker som hör ihop med ens identitet, till exempel vilken familj, stad de kommer ifrån, 

vilken sysselsättning de har haft, om de är snälla eller temperamentsfulla, känsliga eller tuffa.  

Detta vet individen bara själv (Franzén 2001, s 77-78).  
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När barnen bor och lever i det nya landet så säger inte ens identitet så mycket om vem man är 

som person, ens identitet är då mer på en allmän nivå det vill säga de bedöms som en 

representant från en grupp, från en kontinent. Människor uppfattas eller snarare folk i det nya 

landet uppfattar en person som en ur kollektivet, till exempel invandraren, Araben, Asiaten. 

Det är kränkande att på det här sättet tillskrivas egenskaper utifrån vilket land kommer 

individen ifrån. Känslan av stabilitet som de har haft i sitt gamla land, att veta vem de är, att 

andra vet vem ”jag” är och att andra uppfattar ”mig” på samma sätt som de själv gör har 

förstörts. Vare sig man vill eller inte så förändras de som människa med tiden, de får nya 

egenskaper och erfarenheter, de har en stark vilja att anpassa sig i den nya miljön. Det är en 

skillnad på flyktingar som har lämnat sitt land hastigt och på de flyktingar som har planerad 

att emigrera. Oftast är det så att de som har lämnat hemlandet hastigt har svårare att anpassa 

sig i den nya miljön, medan de som har planerad att lämna hemlandet har en annan inställning 

och har lättare att kunna anpassa sig i det nya landet (Franzén 2001, s 80, 85). 

 

6. RESULTAT OCH ANALYSDEL 
I detta avsnitt kommer vi att presentera respondenternas intervjusvar utifrån de teman vi har 

valt ut. För att koppla uppsatsens frågeställningar med det resultat vi har fått fram ska vi 

redovisa resultatet utifrån åtta teman som vi har tyckt varit relevanta för vårt arbete. Dessa 

teman är: barnens bakgrund, relationer, barnens upplevelser kring mottagandet, vård och 

omsorg, barnens upplevelser kring boendet, skolgång, språkets betydelse, kulturella 

skillnader.  Därefter så har vi analyserat resultaten utifrån tidigare forskning och utifrån våra 

teorier. 

I varje underrubrik så är vi konsekventa och kommer att presentera resultatet från Växjö, 

sedan kommer resultatet från Nybro. Därefter kommer analysen där vi har sammanfört 

tidigare forskning med våra teorier. 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Det ska påpekas att namnen på intervjupersonerna inte stämmer med deras riktiga namn. 

  

Växjö: 

 Pernilla jobbar på boendet (Kampagården) i Växjö, hon har jobbat med mottagandet i 

ca 2 år. Hon är utbildad socionom.   
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 Mustafa är 18 år och kommer från Afghanistan. Mustafa har bott i Sverige i nästan 2 

år. Han bor på Kampagården.  

 Zia är 19 år och har bott i Sverige i nästan 3 år. Zia kommer från Afghanistan. Zia bor 

i en egen lägenhet.  

 Ali är 18 år och har bott i Sverige i ca 2 år. Ali kommer från Afghanistan. Ali bor på 

Kampagården. 

 Asad är snart 19 år, han har bott i Sverige i ca 2 år. Asad kommer från Afghanistan. 

Asad bor i en egen lägenhet. 

 

Nybro: 

 Johanna jobbar på Integrationsenheten (Gnistan) i Nybro. Hon har jobbat med 

mottagandet nästan i ett år. Tidigare jobbade hon som skolkurator. Johanna har gått 

socionomprogrammet och är utbildad socionom.  

 Mohammed kommer från Afghanistan, har bott i Sverige nästan 2,5 år. Han är 19 år 

gammal. Innan han flyttade till Nybro bodde han en månad på ett Transitboendet i 

Malmö. Bor i sin egen lägenhet.  

 Osman har bott i Sverige ett år, är 19 år gammal och kommer från Afghanistan. Han 

bodde på Transitboende i Malmö i en månad innan han har blivit anvisad till Nybro. 

Osman bor fortfarande i utslussningslägenhet.  

 Noor kommer från Afghanistan. Han är 19 år gammal och har bott i Nybro 2,5 år. 

Innan ankomsten till kommunen bodde han en månad på Transitboendet i Malmö. 

Noors familj flyttade till Sverige och bor tillsammans i en egen lägenhet.     

6.2 Barnens bakgrund 

 

6.2.1 Resultat för Växjö 

Alla våra ungdomar som vi har med i vår undersökning kommer från Afghanistan. Deras 

bakgrund och erfarenheter skiljer sig. Sedan den dagen de lämnade hemlandet och kommit till 

Sverige ser deras bakgrunder likadana ut när man pratar med dem. De har tagit sig till Sverige 

på liknande sätt. De flesta av dem har tagit samma väg samt de har betalat för att ta sig till 

Sverige. Det har funnits en människosmugglare som har hjälpt dem att komma till landet. Det 

är föräldrarna/familjen som har skickat iväg dem, detta har de gjort för att barnen ska få ett 

bättre liv. När barnen anlänt till Sverige så har de fått bo på transitboende någonstans i 
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Sverige, efter detta har barnen placerats på Bengtsgård i Växjö. Efter att ensamkommande 

flyktingbarn har fått PUT har de flyttat till Kampagården. Två av våra respondenter bor kvar 

på PUT- boendet (Kampagården) och två av dem bor i egna lägenheter. 

Zia berättar ”I Afghanistan det är inte samma liv som här i Sverige, jag var inte fri liksom. 

Jag kunde inte göra vad jag vill, på kvällen man fick inte vara ute, det var farligt att polisen 

tar mig”. 

 

6.2.2 Resultat för Nybro 

Barnen som vi intervjuade i Nybro kommer från Afghanistan och är i samma ålder. Barnen 

kommer från olika delar av Afghanistan. Osman hade flytt från en stor stad medan 

Mohammed och Noor kommer från mindre byar. Det enda som är gemensamt för dem är att 

de inte ville lämna Afghanistan frivilligt utan blev iväg skickade av sina föräldrar. Föräldrarna 

skickade barnen för att rädda deras liv samt ge barnen goda möjligheter inför framtiden. 

Mohammed berättar att: 

”Jag visste inte vad jag var på väg. Jag visste inte vad Sverige var. Pappan sa att jag kommer 

få ett bra liv utan hot och kriget. Han sålde huset för att betala smugglarna.”  

Killarna har angett att ingen av dem visste att Sverige skulle bli den sista ”stationen” för deras 

resa. Under intervjun upplevde vi att barnen har svårt att berätta om sina bakgrunder. 

Mohammed beskrev livet i Afghanistan och resan till Sverige med följande ord ”det var som 

en hemsk mardröm att bo i Afghanistan och komma hit ”. 

 

6.2.3 Analys 

Hessles (2006) tar upp att de flesta barn som har tagit sig till Europa och Sverige kommer 

bland annat från Afghanistan. Oftast så har föräldrarna skickat iväg den äldste sonen för att 

skydda honom. Äldsta sönerna löper större risk att drabbas av konfliktsituationer i hemlandet 

och därför väljer man att skicka iväg sina söner. Hessle (2006) tar även upp att det finns olika 

anledningar till varför barn flyr sina hemländer, en av orsakerna var konflikter i hemlandet (s 

15, 16, 17). Även i vår undersökning så var alla respondenter från Afghanistan och orsakerna 

till varför barnen har flytt stämmer överens med Hessles (2006) undersökning. Det 

framkommer i vår undersökning att barnen skickas iväg för att familjen/vårdnadshavarna vill 

skydda dem så att de får ett bättre liv någon annanstans, vilket stämmer överens med Hessles 

(2006) undersökning. Wigg (2008) berättar att anledningen till att man lämnade sina 

hemländer var att det fanns konflikter i hemlandet och man flydde för att skydda sig och sin 
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familj (s 67, 68). Alla respondenter uttryckte under intervjun att de hade svårt att komma till 

Sverige – resan inför det okända väckte oro, längtan efter familjen var starkt samt känslan av 

ensamhet var svårt att hantera. Barnen uttryckte många gånger att de visste och var medvetna 

om att föräldrarna ville deras bästa och att de gjorde det för att skydda dem. Det var 

föräldrarna som hade bestämde över deras liv och framtid – det har inte funnits plats för 

barnens åsikter. Några av våra respondenter hade svårt att prata om sina bakgrunder. 

 

Franzén (2001) skriver att bryta upp och byta land är för alla individer en livsavgörande 

händelse. Föräldrarna som skickar iväg sina barn vet att barnen kommer att ha en lång resa 

framför sig och att de kanske aldrig skulle träffa sina barn igen. Ändå tar de risken och 

skickar barnen iväg. Föräldrarna drömmer om att barnen ska ha bättre möjligheter till ett 

bättre liv i det nya landet. Föräldrarnas dröm är starkare än oron för det okända (s 15). Det 

framkommer i vår studie att barnen blivit skickade av sina föräldrar. Under intervjuerna 

kommer det fram att barnen har fått gå igenom mycket på sin väg till Sverige. Barnen var inte 

villiga att lämna sina föräldrar, det var föräldrarna som tog beslutet och skicka dem. Barnen 

visste inte heller var Sverige låg eller att de skulle bosätta sig i Sverige framöver, utan det var 

föräldrarnas beslut samt de som betalade för deras resa hit. 

 

Vidare menar Franzén (2001) att ensamkommande flyktingbarnen går igenom en psykologisk 

kris. Barnen befinner sig i ett psykiskt kristillstånd för att de har hamnat i en sådan situation 

att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för barnen att psykiskt 

behärska den aktuella situationen (s 41). Barnen som vi intervjuade hade svårt att prata om 

sina bakgrunder, detta kan förstås vara att barnen har fått utstå massa saker i hemlandet eller 

under resan till Sverige. Den psykologiska krisen som finns hos barnen kräver en bearbetning. 

Ensamkommande flyktingbarn uttryckte själva att de har svårt för att visa sina känslor – allt 

detta för att inte visa sin svaghet. Det tolkar vi som Franzén nämnde i sin teori, barnen har 

svårt att behärska sina nya livsvillkor i det nya landet eftersom dem tidigare erfarenheterna 

barnen har är inte tillräckliga samt att barnen har mycket inom sig som måste bearbetas, 

accepteras och tillämpas i det nya ”livet” som barnen lever.  
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6.3 Relationer 

 

6.3.1 Resultat för Växjö 

I vår undersökning så har ordet relationer kommit upp flera gånger, därför anser vi att det är 

något som måste förklaras. Ur Pernillas perspektiv så strävar man efter att skapa goda 

relationer till barnen som kommer till boendet. Detta vill personalen göra för att barnen ska få 

en trygghet på boendet, man vill att barnen ska känna att det finns vuxna människor som bryr 

sig om dem. Genom goda relationer mellan barnen och personalen så får barnen en bättre 

samhörighet i gruppen och de trivs bättre. Personalen försöker att ha veckosamtal med barnen, 

detta görs för att personalen vill att barnen ska ha egen tid och kunna prata samt att barnen 

känner att de blir sedda. 

Utifrån barnens perspektiv så framkom det ofta att de vill ha bra relationer med personalen för 

att det har en stor betydelse i deras liv så länge de bor på boendet. Sedan framkom det att 

personalen lär dem väldigt mycket under tiden som de bor på boendet, de hjälper barnen med 

läxor och det mesta som de behöver. Den goda relationen med personalen gör att barnen 

känner sig trygga och att de visste att när som helst så skulle de ha stöd från personalen. 

 

Asad säger att ”Personalen är jätte snälla, när någon är snäll mot mig jag är snäll tillbaka, vi liksom 

blev som en stor familj alla tillsammans. Ehh … jag kunde alltid kunde prata med personalen det 

spelar ingen roll om vad som helst ”. 

Zia berättar att ” I början när man flytta till Kampagården det var lite jobbigt, ibland man tjafsa med 

personalen och så, men när personalen var snälla mot mig, jag tänkte jag inte kan vara arg på 

personalen. Efter en tid jag fick jätte bra kontakt med personalen liksom de är som mina vänner. 

Personalen hjälpte mig väldigt mycket med allt jag behövde”. 

 

6.3.2 Resultat för Nybro 

Under intervjuerna i Nybro har det kommit fram att barnen tycker att goda relationer har stor 

betydelse för dem, men det har visat sig att barnen inte hade bra relationen till sina 

kontaktpersoner eller till personalen i övrigt. 

Mohammed säger att han kände sig välbemött av personalen men kontakten med hans 

kontaktperson fungerade inte alls. 

”Det fungerade inte bra att ha honom som kontaktperson. Det var någonting som gjorde att 

det fungerade inte så bra. Till slut jag sluta träffa personalen och min kontaktperson” 
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Noor berättar ”Personalen var bra, min kontaktperson var inte bra, min kontaktperson visste 

inte hur man arbetar med oss”. 

Osman sa följande ”Personalen bara kommer till min lägenhet, ibland jag vill inte ha besök, 

personalen kommer bara. Jag får inte ha privat liv, de vill kontrollera vad jag gör, om jag är 

hemma och såna saker. Personalen egentligen bry sig inte, de liksom vill vara duktiga men de 

är inte duktiga”. 

  

Ur Johannas perspektiv är det otroligt viktigt att skapa goda relationen med barnen. Hon 

lägger stort vikt på relationerna i sitt vardagliga arbete. Hon menar att hela personalgruppen 

strävar efter att barnen skulle känna sig trygga och att personalen arbetar med att vara 

stödjande och ha föräldrarollen i omsorgsarbetet. Genom veckosamtalen med barnen försöker 

kontaktpersonerna skapa möjligheter för barnen och sig själva att lära känna varandra samt 

bygga upp relationer.  

 

6.3.3 Analys  

Enligt Wellros (1993) så har alla människor lärt sig att vara på ett visst sätt och veta vad som 

är rätt eller fel, när man möter människor från andra kulturer så kan man inte komma undan 

att man chockeras av varandras beteende. Den verklighetsbild som man har skapat sig i 

hemlandet förväntar man sig hitta i det nya landet också. Man tillskriver människorna i sin 

omgivning roller, för de nyanlända i ett nytt land så förväntar man sig att folk ska bete sig 

som de gjorde i hemlandet (s 22, 23. 26). Personalen har uppgett att relationer är viktiga och 

att de strävar efter att bygga upp goda relationer med barnen. Personalen och barnen har olika 

verklighetsuppfattningar, olika bilder kring förväntningar som ställs. Det som är självklart för 

barnen behöver inte vara självklart för personalen – och tvärt om.  

Det framkommer tydligt att kulturkrockar framkommer i möten med andra nationaliteter som 

Wellros (1993) pratar om. Barnen har en bild om hur vuxna ska bete sig och de vuxna 

(personalen) har en bild om hur barnen ska tas hand om. Det framkommer tydligt i 

resultatdelen att relationer för barnen är viktiga men att det uppstår konflikter ibland. 

Konflikterna uppstår för att barnen har en verklighetsbild som de är uppväxta med, och 

personalen har en tanke om hur de ska jobba med barnen, dessa två uppfattningar krockar 

med varandra och det skapas konflikter. Wellros (1993) pratar om att det kan uppstå irritation 

om någon råkar skrida över gränsen till ens privata sfär (s 38, 39). Mohammed och Nor säger 

att kontakten mellan dem och kontaktpersonerna inte fungerade alls och att de inte visste hur 
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man skulle behandla ensamkommande barn. Mohammed och Nor har haft en bild om hur 

vuxna ska vara och i mötet med personalen så har denna bild inte uppfyllts vilket har gjort att 

relationerna har blivit negativa.  

 

Hessle (2006) menar att flyktingarna som kommer till Sverige upplever att det bildas 

kulturkrockar. De ensamkommande flyktingbarn kommer oftast från samhällen där familjen 

har tagit hand om varandra, i Sverige är det annorlunda, här måste individen ta eget ansvar 

medan statens uppgift ligger i att hjälpa och stödja individerna att bli självständiga. 

Skolpersonal och andra professionella representanter från samhället ska hjälpa och stödja 

individen (s 43, 44). Barnen som bor i Växjö upplevde att relationen till personalen som något 

positivt och lätt att få, medan barnen i Nybro upplevde relation som något svårt och negativt. 

Detta kan förstås genom att barnen i Växjö bor tillsammans med personalen och har dem 

ständigt vilket kan göra att man ser personalen som sin egen familj. Barnen i Nybro som bor i 

utslussningslägenheter, upplevde att de inte hade goda relationer med personalen, detta kan 

bero på att man ser personalen som några utomstående utanför sin krets och detta resulterar i 

att man inte accepterar dem och det inte skapas goda relationer. 

 

Franzén (2001) menar att identitet byggs upp i samspel och interaktion med andra människor i 

den närmaste omgivningen. Genom hela livet är individer omgivna av mänskliga speglar som 

talar om för dem vilka de är. Barnen från Växjö har uppgett att genom att bo tillsammans med 

andra barn och personal i samma boende så har de lärt sig mycket av varandra, inte minst från 

personalen. Personalen blir förebilder för barnen i olika sammanhang och situationer. Genom 

att man ser hur personalen är i sociala sammanhang får barnen en uppfattning på hur samspel 

och interaktion med andra människor i det nya landet sker. Genom att personalen finns i 

boendet med barnen kan de bekräfta barnen, samt att personalen kan ge barnen en bild på de 

själva och en ny identitetskänsla byggs upp och förstärkas. Franzén pratar om ”significant 

others” och att deras åsikter om individer betyder mycket och att det är viktigt att individerna 

bli sedda och accepterade av dem. Blir individerna inte nöjda med den spegling de får kan de 

bete sig på annat sätt. Det är den personliga upplevelsen av identiteten som byggs upp i ett 

ständigt samspel med människorna runt omkring, både medvetet och omedvetet (s 76-77). 

Barnen vi intervjuade berättade om sina relationer med personalen som inte alltid var positiv. 

Vi kan tolka det som att barnen inte alltid har fått den spegling och den uppmärksamhet de 

hade förväntad sig. Det kan vi i sin tur tolka som att barnen har olika kulturella bakgrunder. 
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De har växt upp i olika miljöer och har fått olika slag av bekräftelser. Den identitet 

ensamkommande barnen har, har skapats genom hela livets skeende. När barnen börjar ett 

nytt liv i ett nytt land förlorar barnen helt plötsligt alla sina vanliga ”speglar” som den var van 

med. Inget vet vem barnen är – och inte ens barnen själv. Barnen har inga omkring sig som 

ger bekräftelse. Detta anser vi kan bero på de kulturella skillnader som finns mellan barnen 

och personalen samt olika förväntningar som de ställer på varandra. 

   

6.4 Barnens upplevelser kring behov av stöd och hjälp 

 

6.4.1 Resultat för Växjö 

Pernilla kände att behovet av stöd varierade väldigt mycket, de hade barn som klarar sig 

väldigt bra själv och att de någon enstaka gång behöver hjälp med diverse saker. Men sedan 

så hade man barn som behövde mer hjälp men att det efter en tid resulterade i att de klarade 

sig själva mer och mer. Oftast var det så att barnen ville ha mer hjälp i början när de flyttade 

till boendet men att de sedan behövde mindre hjälp. Det fanns barn som bara vände sig till 

personalen i fall de behövde hjälp, men sedan så hade man barn som vände sig väldigt mycket 

till sin gode man ifall de behövde hjälp med saker - det varierade.  

Barnen kände att de behövde mest hjälp i början när de kommer till boendet, men detta 

varierade också. Oftast så ville de ha hjälp med läxorna, de ville ha hjälp med att läsa 

post/brev som de har fått. Barnen ville ha hjälp/stöd när de hade läkarbesök, träffade 

myndighetspersoner och i liknande situationer. Våra respondenter kände att de skulle behöva 

ha hjälp en tid framöver när de kommer flytta till en egen lägenhet. Barnen kände att de skulle 

behöva ha hjälp med läxor även när de bodde själva, eller att komma i kontakt med 

föreningar, myndigheter, att söka jobb med mera. 

 

Mustafa säger ”Jag fråga till personalen om jag vill hjälp med något, annars det går inte, jag 

har inte svenska vänner. Vi kommer överens om jag ska komma eller om dem komma till 

mig”.  

Asad berättar ”Jag tycker om politik, när jag ville bli medlem i SSU, jag frågar personalen 

hur jag ska göra. Personalen hjälper mig kontakta dem, sen personalen följer med mig när 

jag går dit första gången”. 
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6.4.2 Resultat för Nybro 

Alla våra respondenter som vi intervjuade i Nybro anger att när de var i behov av hjälp så 

vände de sig till personalen eller sina kontaktpersoner. Generellt så framkom det att med tiden 

som barnen frågade efter hjälp så hade de blivit missnöjda med personalen för att antingen så 

var de upptagna eller så hade personalen sagt att de ska försöka själv. 

Mohammed berättar ”När jag fråga min kontaktperson om hjälp, han sa jag kan inte, jag har 

inte tid. Sen jag fråga inte mer kontaktpersonen. Sen jag fråga en svensk familj som bor i 

närheten”.   

Osman berättar ” Alltid när jag fråga om hjälp personalen sa prova själv. En gång jag hade 

tid hos läker i Kalmar, personal kom med mig. När jag skulle träffa läkare personal kom inte 

med mig, han sa bara jag vänta här ute, jag ville att personal komma med mig. Nu om jag 

behöver hjälp, jag fråga min godman bara.”. 

Noor berättar ”När jag fråga om hjälp, ibland de hjälper mig ibland de kommer inte”.  

 

Johanna är medveten om att barnen behöver mycket stöd och hjälp när de kommer. Hon 

berättar att ibland kan det hända att innan de kan hjälpa barnen och lämna svar måste 

personalen kontakta andra från personalgruppen och diskutera hur de ska gå tillväga och det 

är självklart att det dröjer. Personalen finns tillgängligt dygnet runt och om barnen känner att 

de behöver hjälp får de komma till Gnistan eller höra av sig på telefonen. Under nätterna finns 

alltid någon från personalen som har beredskapstelefonen hemma. ”Barnen vet att de får 

komma eller ringa när de känner att de behöver något” – säger Johanna. 

  

6.4.3 Analys 

Rädda Barnens (2005) beskriver vikten av att kunna finnas till hand när barnen behöver stöd 

och hjälp med hänsyn till barnets egen vilja. Brendler – Lindqvist som är rapportens 

författare, betonar vikten att varje enskild ensamkommande flyktingbarn har rätt till att bli 

hörd och att socialarbetaren bör ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Socialarbetare som 

jobbar med ensamkommande flyktingbarn borde lägga stor vikt på barnets uppfattning när de 

beslutar om vad som är barnets bästa. Brendler – Lindqvist menar att ensamkommande 

flyktingbarn – precis som alla andra barn är i behov av hjälp och stöd. De ensamkommande 

barnen bör respekteras med respekt som tar hänsyn till barnens egna resurser och egen vilja 

(s18).    
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Personalen vi har intervjuat både i Växjö samt Nybro anger att barnen får hjälp när de 

behöver den. Personalen vill ge barnen utrymme för att de ska försöka klara det mesta på egen 

hand, samtidigt vet barnen att de får komma och be om hjälp om de behöver det. 

Socialarbetarna i båda kommuner arbetar med att stärka barnets egna resurser samt viljan.   

 

Soydan (1984) säger att mötet mellan socialarbetaren och klienten som kommer från ett annat 

land kan vara mer komplicerat än mötet mellan människor i vardagslivet. Socialarbetarna som 

inte har kunskaper om klientens specifika etniska bakgrund och som inte har kulturell 

självinstinkt kan uppfatta klientens sätt att vara som problematiskt och främmande. Vidare 

menar Soydan att två centrala redskap för socialt arbete med invandrare och flyktingar är:  

 ”Kunskaper om och förståelse för klientens specifikt etniska bakgrund och 

förutsättningar, och 

 Metoder som är anpassade för de etnisk präglade problemen.” (s 16-17). 

Soydan menar att mötet med klienterna kan stödjas med ökade kunskaper om varandras 

kulturer och det är sannolikt att sådant mötet leder till ökad kulturell självinstinkt som leder 

till respektfulla handlandet (ibid.s17). De personer som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn måste ha en förståelse för hur deras liv har sett ut innan de kom till Sverige. De 

måste även ha kunskap om hur kulturen och hur samhället har sett ut för dessa barn. Soydan 

(1984) pratar om att arbetet med invandrare och flyktingar borde präglas av att socialarbetaren 

har den kunskap om de klienter man möter. Alla ensamkommande flyktingbarnen är unika 

individer med individuella behov. Genom individuellt anpassat arbete strävar personalen i 

båda kommunerna att tillgodose barnens behov. Som det framkommer i resultatet så anser 

barnen i Nybro att de inte får mycket hjälp från personalen, detta kan bero på att när barnen 

ringer och ber om hjälp ska det ske på direkten och inte om några timmar eller någon annan 

dag. Personalen ska ha kunskapen om hur det har varit för barnen i deras hemländer och sedan 

arbeta med att lära dem hur det är i Sverige, det vill säga. att man måste lära barnen planera 

sin dag. Något som är avgörande för arbetet är att personalen måste utgå i arbetet med 

förståelsen för barnens bakgrunder och vad de har gått genom - det gör arbetet enklare om 

personalen vet hur barnen tänker, arbetet blir mer hanterbart. Socialarbetaren som jobbar med 

barnen måste även förklara att i Sverige styrs man väldigt mycket av till exempel. att planera 

sin dag och att kunna försöka klara sig på egen hand. Som Osman säger ”Alltid när jag fråga 
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om hjälp personalen sa prova själv”. Personalen jobbar får att stärka barnens förmåga att bli 

självständiga i framtiden.  

 

Ju mer erfarna personalen är i arbetet med ensamkommande flyktingbarn och deras kulturer 

desto bättre och välanpassat hjälp kan barnen få. Vi anser att personalen genom större 

kännedom om pojkarnas kulturella förhållanden kan få mer förtroendet i sitt arbete samt ge 

barnen större trygghetskänslan och vara stödjande för barnen i olika livssituationer.   

 

En av några huvudresultat från SKL och Migrationsverkets Kartläggningsprojekt (2009) tyder 

på att kommunerna behöver bland annat bättre kunskap för att hantera ensamkommandes barn 

behov. Dels för att utföra ett bättre arbete, utredningar och dels för att utveckla samt utforska 

olika metoder i det verksamma arbetet med barnen (s 5). 

 

6.5 Vård och omsorg  

 

6.5.1 Resultat för Växjö  

På Kampagården i Växjö är det socialhandläggaren som beslutar om insatser för barnen, 

utifrån barnens behov. Personalen på boendet skriver journalanteckningar/dokumenterar för 

varje barn på boendet. Barnen har rätt som alla andra barn i Sverige till sjukvård om man 

skulle behöva det. Socialhandläggaren arbetar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum).  

BBIC är en utredningsmodell som används i de flesta kommuner i Sverige. Syftet med BBIC 

är att stärka barnperspektivet och stärka barnens delaktighet. Genom att arbeta utifrån BBIC 

utredningar blir det tydligare vad barnen behöver för insatser (SKL 2009, s15 ).  

Tillsammans med barnet, godman och personalen så gör man en genomförandeplan för 

barnet. Man ser efter vad barnet har för mål som t.ex. att kunna klara av skolan, att komma 

med i en förening, bli mer aktiv. Tillsammans arbetar man för att barnet ska nå sina mål. Man 

gör en plan på hur personalen ska hjälpa till för att klara målen, man planerar hur godman ska 

hjälpa till och vad som krävs från ungdomen för att detta ska realiseras.  

 

6.5.2 Resultat för Nybro 

På Integrationsenheten i Nybro jobbar socialsekreterare att tillsammans med barnen utforma 

en individuellt anpassad vårdplan. Det ska framgå tydligt vilka övergripande vårbehov barnen 

har samt vad är målet med vården. Ju mer information barnen lämnar ut till personalen eller 
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handläggaren desto bättre kan man tillgodose barnets behov. Johanna säger att ibland kan det 

vara svårt att få ut information från barnen. Hon menar att i vissa fall tar det tid innan barnen 

öppnar upp sig och vill berätta mer om sig själv. Innan barnen anländer till Nybro får 

personalen information om barnen från tidigare boendet. Det kan handla om själva 

utredningen, vårdplanen, genomförandeplanen samt övrigt information som har betydelsen för 

att personalen ska tillgodose barnets behov. Utifrån vårdplanen utformas tillsammans med 

barnen en genomförandeplan som innehåller mer specificerade uppgifter hur målen i 

vårdplanen skall nås.  

Johanna uppger att det kan vara problematiskt att arbeta utifrån BBIC (Barnets Bästa I 

Centrum) i arbetet med ensamkommande flyktingbarnen. Hon menar att det är svårt att 

tillämpa samt arbeta utifrån BBIC eftersom det inte passar alls för ensamkommande 

flyktingbarn. Barnen saknar föräldrar som bör inkluderas i utredningar och på så sätt 

föräldrars ansvar faller ner och själva utredningen blir mindre. Det är mycket information som 

saknas. En del av barnen har trauman inom sig och vill inte öppna upp sig och berätta om 

saker som har stor betydelse för utredningen.  

 

6.5.3 Analys 

I vår undersökning så har det inte framkommit att någon av våra respondenter har haft behov 

av extra stöd som till exempel att behöva prata med psykolog, behandlingspedagoger eller 

dylikt. I undersökning vi har genomfört framkommer det att barnen behöver hjälp med läxor, 

hjälp med att ta steget ut i samhället. I Hessles (2006) undersökning så har det framkommit att 

nästan 50 % av de intervjuade behövde särskilda insatser för barnen (s 73, 74). Detta skiljer 

sig markant från vår undersökning där det inte har framkommit att barnen har behövt 

särskilda insatser. I Wiggs (2008) undersökning så har det framkommit att flyktingarna har 

varit med om obehagliga saker i och med flytten till Sverige, men att den svåraste tiden har 

varit när de har fått vänta på beslutet från Migrationsverket och bott i flyktingförläggningar. 

Har beslutet varit positivt så har man återhämtat sig snabbt och försökt att leva ett normalt liv. 

Det framkommer att man återhämtar sig relativt snabbt när barnen visste att de kunde vara 

kvar i Sverige (s 137, 138). Några av respondenterna har uppgett att väntan på besked från 

Migrationsverket har påverkat deras liv i stort utsträckning. Barnen hade svårt att koncentrera 

sig på något annat.  
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Utifrån Kartläggningsprojektet (2009) som SKL tillsammans med Migrationsverket har 

genomfört kommer det fram att det råder en rad oklarheter om hur ensamkommande 

flyktingbarns utredning skall öppnas. De svårigheter som kommunerna har är bland annat att 

barnen är tystlåtna, att BBIC- modellen är svår att tillämpa i målgruppen samt att det finns 

stora skillnader i handläggningen av ensamkommande barn och andra barn som är uppväxta i 

Sverige. Ensamkommande flyktingbarn har en hel annan problematik än de övriga barn (s 

20).  I vår undersökning så har det framkommit att det är svårt att tillämpa BBIC i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn eftersom barnen saknar föräldrar som ska inkluderas i 

utredningen, personalen har inga uppgifter på barnen från att de var småbarn. Personalen på 

mottagningsenheterna arbetar med vissa bitar från BBIC som är relevanta för barnen. Som det 

kommer fram i undersökningen så säger inte barnen mycket om den problematik de har, det är 

oftast personalen som upptäcker något som de sedan arbetar vidare med. Resultatet vi har fått 

från undersökningen stämmer med SKL:s kartläggningsprojekts resultat. Arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn skiljer sig från arbetet med barn som är födda i Sverige, eller 

flyktingbarn som har föräldrarna i Sverige.  

 

6.6 Barnens upplevelser kring boendet  

 

6.6.1 Resultat för Växjö 

Barnen tycker att boendet fungerade väldigt bra, de kände att det hade det tryggt med att det 

fanns personal dygnet runt på boendet. Barnen kände att personalen hjälpte dem väldigt 

mycket, de kunde fråga i fall det var något de undrade över och fick hjälp dygnet runt i fall de 

behövde det. Barnen kände att det var jättebra att de inte var ensamma på boendet, och att det 

fanns andra killar i samma situation. I och med att det fanns andra barn i samma situation så 

ansåg barnen att de hade någon att prata med som skulle förstå deras känslor. Barnen kände 

att de lärde sig väldigt mycket av varandra och tidigare barn som har bott på boendet.  

”Jag tycker om Kampagården jätte mycket, vi är som en stor familj liksom, ibland vi killar 

tjafsar med varandra men efter en stund allting bra igen. Vi har jätte mycket stora 

diskussioner med varandra, kanske någon blir ledsen men sen vi är alla kompisar”, säger Ali 

om att bo på Kampagården.  

Asad som bor i en egen lägenhet berättar om hur det var att bo på Kampagården ”När jag 

bodde på Kapmagården, vi hade jätte roligt, vi alltid göra något tillsammans med killar och 

personal. Nu jag bor i egen lägenhet, ibland det blir tråkigt, asså man har inget att göra, sen 
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man tänker jätte mycket. När jag bodde här, jag kunde prata med andra killar, jag kunde 

prata med personal, jag var aldrig själv liksom”. 

Zia berättar ”När jag kom hit, jag tänkte inte alla var från Afghanistan, det var från andra 

länder också, men alla var i samma situation liksom, alla utan familj. Vi tänkte alla ska vara 

snälla mot varandra. Nu när jag bor, det känns ensamt. Ibland jag kommer hit till 

Kampagården, jag vill träffa personalen, killar”. 

 

6.6.2 Resultat för Nybro 

I Nybro bor barnen ensamma i utslussningslägenheter. Barnen har uppgett att boendet 

fungerade bra för dem. Ibland har barnen bott tillsammans med andra ensamkommande barn i 

samma lägenhet även om det inte har velat eller känt varandra tidigare.  

Mohammed fick bo tillsammans med en annan kille när han anlände till Nybro. Han berättar 

att ”I början det var bra att bo tillsammans med en annan kille, jag var inte ensam, vi pratade 

jätte mycket. Efter några månader det blev jobbigt att bo med honom, vi var olika personer. 

Jag ville göra läxor han störde mig och såna saker. Nu bor jag själv, det är bra för ingen stör 

mig”. 

Osman som har bott själv sen han kom till Nybro berättar att ” Jag tycker det är bra att bo 

själv, jag trivs jättebra, men jag tycker det är jobbigt att personalen kommer till mig hela 

tiden. Jag kan inte vara med kompisar här hemma, det blir tråkigt om personalen kommer när 

jag sitter med mina vänner. Jag vill vara fri, om jag vill ha hjälp jag kan ringa personalen. 

Noor fick bo tillsammans med sin bror när de anlände till Nybro” Jag fick bo tillsammans 

med min bror, det var bra, vi hade varandra. Ibland vi var ledsna för vår familj var inte här, 

sen vi hade jätte tråkigt hemma, vi gjorde ingenting”. Noors familj har kommit till Sverige 

och nu bor han tillsammans med hela familjen. 

   

6.6.3 Analys 

Utifrån SKL:s och Migrationsverkets Kartläggningsprojektet (2009) de flesta av 

ensamkommande flyktingbarnen är placerade i kommunala HVB – hem eller i privata HVB – 

hem. En del av barnen placeras i familjehem. Enligt SKL (2009) är det svårt att få tag i 

lämpliga familjer som passar ensamkommande barn, dessutom är det så att inte många 

familjer vill ta emot ensamkommande barn (s 21-22). I rapporten som SKL och 

migrationsverkat (2009) har gjort framkommer det tydligt att kommunerna måste ha mer 

resurser och kunskap för att kunna tillgodose barnens behov. I rapporten framkommer det 
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också att barnen som bor i utslussningslägenhet tillsammans med andra barn (som i Nybro), 

eller liknande boende är inte säkert för barnen och att barnen behöver ha personal dygnet runt. 

I rapporten nämns det också att kommunerna gör en förenklad utredning och barnen placeras i 

de boende som finns tillgängliga. Avslutningsviss nämns det att det krävs en förändring av 

mottagande av ensamkommande barn (s 22-24). I vårt resultat på undersökningen 

framkommer det att barnen som bor i Nybro i egna utslussningslägenheter inte har en bra 

kontakt med personalen som arbetar med dem. Utifrån resultaten som vi har fått så känner 

barnen i Nybro att de är ensamma. Barnen i Växjö uppger att de har lärt sig väldigt mycket av 

personalen på boendet, de uppger även att det känns bra att det finns personal och andra killar 

på boendet så att de inte behöver känna sig ensama.  

 

Franzén (2001) menar att när den ursprungliga spegelbilden försvinner hos individerna 

(ensamkommande flyktingbarn), får dessa nya spegelbilder som är i närheten istället (s. 78). 

Det kan vi tolka som de ensamkommande barnen som bor i Växjö och har personalen dygnet 

runt i närheten har betydligt större chanser att hitta den ”nya spegeln” och den övergripande 

identiteten. Franzén (2001) fortsätter med att individerna blir allt tystare och lär sig leva utan 

de gamla speglar till slut vilket kan göra att individer känner sig ledsna och nedstämda (s 81). 

Vi tolkar det som att barnen som bor i Nybro har det svårare att klara sin vardag på grund av 

ensamheten. Det finns inte personal som kan vara stödjande för barnen. 

 

I vår studie har det framkommit att de barnen som bor på ett HVB-hem känner sig trygga med 

att ha personalen dygnet runt, det framkommer att barnen trivs med att ha personal i närhet. 

Barnen som bor i Nybro har angett att de känner sig kontrollerade, att de inte fick tillräckligt 

med hjälp från personalen och att de inte hade goda relationer med personalen. Vi kan tolka 

det som att de ensamkommande som bor på HVB-hem har bättre förutsättningar för att känna 

sig trygga. Vi kan även tolka det att barnen i Växjö är i mycket bättre relationer med 

personalen som finns dygnet runt på boendet. Som det har framkommit tidigare i studien har 

goda relationen en stor betydelse för barnen.  

Enligt SKL:s kartläggningsrapport framkommer det att kommunerna måste lägga mer resurser 

för att få mer kunskap så man kan tillgodose barnens behov på ett bättre sätt. Det visar även 

vårt resultat där det framkommer tydligt att barnen som bor i Nybro har inte samma 

förutsättningar för att känna samma trygghet som barnen i Växjö.       
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6.7 Skolgång 

 

6.7.1 Resultat för Växjö 

Personalen upplevde att skolan funkar bra för deras ungdomar men att periodvis blir det 

ganska kämpigt när de har mycket att göra. Personalen hjälper killarna med läxorna när det 

behövs, så att det ska bli enklare för dem i skolan och att de ska kunna hänga med. Man 

försöker få barnen att förstå att skolan är väldigt viktigt för dem och för deras framtid.  

Killarna tyckte att skolan var väldigt krävande och jobbig. De upplevde att eftersom de inte 

kunde svenska språket särskilt bra så blir det jobbigare för dem att hänga med i skolan. Alla 

var medvetna om att skolan är väldigt viktigt för deras framtid och att alla önskade att de 

kunde klara av att gå någon gymnasieutbildning. Tack vare personalen som hjälpte till med 

läxorna så kunde de lära sig mera och inte hamna efter för mycket med skolan. 

 

Mustafa säger ” För mig skolan jätte viktig, jag vill gå i skolan, men för oss som kommer från 

andra land, det är svårt att kunna som svenskarna. Vi måste kämpa jätte mycket, men 

personalen hjälpa oss med läxor, annars det är jätte svårt. Jag vill sen kanske jobba på 

kontor eller hjälpa andra människor. Jag fått en bra chans i Sverige att skaffa mig bra liv”. 

Zia som har bott i Sverige en längre tid säger ”När jag är i skolan, jag kan prata bättre 

svenska än andra som bott här längre i än mig. Jag lärde mig jätte mycket att prata med 

personal. Personal hjälpa mig med läxorna om jag har fråga de hjälpa mig att förstå. Men 

fortfarande jag kan inte bra svenska som svenskarna, jag måste lära mig mera”. 

 

6.7.2 Resultat för Nybro 

Alla nyanlända barn börjar på IK (Introduktionsklassen) i skolan. Personalen i Nybro strävar 

efter att ha en bra samarbetet med skolan. Johanna anser att det är mycket viktigt att barnen 

känner sig trygga – och att den tryggheten skapas bland annat genom att personalen visar 

intresse för barnens omgivning. Johanna anser att det är viktigt att barnen börjar skolan så fort 

som möjligt efter ankomsten till kommunen. Personalen märker att barnen är villiga att gå i 

skolan. Barnen som fortfarande är inskrivna på Gnistan ägnar mycket tid åt pluggandet – 

Johanna säger att killarna ber väldigt ofta om hjälp med hemläxor. Personalen försöker boka 

in fasta tider där någon av personalen samt ungdomen träffas och går igenom läxor och 

skolarbete. 
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Barnen som vi intervjuade insåg att skolan är en stor del av deras liv och framtid. Killarna 

tyckte att det var jobbigast i början, men att de fick hjälp från personalen.  Barnens mål är att 

lära sig det svenska språket och genom det språket kan de bli en del av det svenska samhället. 

Mohammed säger ”När jag kan prata svenska bra, jag känner mig som svensk, jag kan vara 

som alla andra. Om man inte prata bra svenska man är inte som svensk”. 

 

6.7.3 Analys 

Utifrån intervjuerna med ensamkommande barn samt personalen har det framkommit att 

skolan är en viktig del av barnens liv samt att den leder till integrationen i det svenska 

samhället. Enligt Franzén (2001) bildas människan i ständigt samspel med sin omgivning (s 

81). Även Öquist (2003) menar att människan formas av sin omvärld och den kulturella 

gemenskapen (s 21).  Detta kan vara ett exempel på hur ensamkommande flyktingbarnen 

formas i skolan utifrån den kulturella gemenskapen som barnen möter i skolvärlden. Barnen i 

Växjö och Nybro går till skolan där de möter andra barn, ungdomar, vuxna som har olika 

bakgrunder. Barnen inser att skolan är en väg ut till samhället och en väg till att kunna skaffa 

sig arbete inför framtiden. I skolan så lär mig sig hur man ska vara i det nya samhället. Barnen 

lär sig i skolan även att prata svenska snabbare samt lär sig att våga ta kontakt med andra. Att 

kunna det svenska språket har stor betydelse för killarna vi intervjuade. Ensamkommande 

flyktingbarnen samt personalen som jobbar med dessa barn är medvetet om språket har stor 

betydelse för barnen. Även ensamkommande flyktingbarnen uttrycker själva att de kan bli i 

större utsträckning en del av det svenska samhället genom att kunna det svenska språket. 

Payne (2008) menar att det finns samspel mellan individer och omgivningen. Payne (2008) 

anser att bara i mötet med sin omgivning kan man utbyta information (s198). Personalen och 

ensamkommande flyktingbarnen uttryckte flera gånger hur stort betydelsen skolan har för 

dem. Vi anser att skolan öppnar dörrar för barnen till det svenska samhället. Skolan hjälper 

dessa barn att utvecklas. Genom samspel med andra barn lär de sig samhällsregler och 

samhällets normer. Det sociala umgänget är viktigt för ensamkommande barnen som inte har 

sin familj i Sverige, genom samspel med andra kan de bygga relationer. I skolan får barnen 

bekräftelse av omgivningen som speglar och hjälper barnen bekräfta sin identitet.  

 

Wigg (2008) betonar att skolan är en viktig aspekt för barnen att komma ut i samhället och 

börja ett nytt liv. Skolan var en möjlighet för många att skaffa sig nya kontakter och få 

struktur i livet (s 80, 81). Detta anser vi stämmer med vårt resultat vi fick. Det framgår tydligt 
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att skolan är en viktig aspekt i barnens liv samt en väg att kunna komma ut i det svenska 

samhället. Även personalen som jobbar med ensamkommande flyktingbarnen betonar skolans 

betydelse för barnen och uttrycker att god samarbetet med skolan ingår i det vardagliga 

arbetet. Allt detta för att skapa en trygg miljö för barnen. 

 

6.8 Språkets betydelse 

 

6.8.1 Resultat för Växjö 

Under intervjuerna så kom det upp väldigt ofta att språket har en stor betydelse för att klara 

sig i skolan, att kunna ta kontakt med myndigheter, att ta kontakt med andra svenskar. Många 

av våra respondenter sade att ju bättre de kunde språket desto lättare skulle det vara att klara 

sig själv. Nu upplevde de att på grund av språket så måste de fråga personalen om det är något 

de inte förstod, man var inte trygg och man var inte självsäker på att kontakt med andra. 

Barnen kände sig otrygg med att ta kontakt med andra svenskar, på grund av att de var rädd 

att säga fel, rädd för att andra skulle skratta åt dem. Ungdomarna upplevde att språket gjorde 

att dem skulle våga och ta kontakter med andra utanför sin nuvarande umgänges krets.  

 

Zia berättar ”När jag kan prata svenska hundra procent, då jag känna mig som svensk, nu jag 

känna mig inte som svensk. Om jag kan prata bra svenska, jag klara mig bra, men nu jag 

måste fråga personalen om de kan hjälpa mig om jag inte förstår. Jag har svenska kompisar, 

ibland när de pratar jag kan inte förstå vad de säger”.  

Asad som bor i egen lägenhet säger följande ”Alla säger jag pratar bra svenska, men jag 

känner att jag inte kan bra svenska, jag är rädd att prata med andra, jag kanske säger fel och 

de förstår inte. Om jag får post, om jag inte förstår jag kommer fråga personalen de hjälper 

mig. Ibland jag tror svenskar inte kontakta oss för de tänker att vi inte pratar svenska bra, om 

jag kan prata bra svenska jag kan kontakta dem, det är svårt för alla”. 

 

6.8.2 Resultat för Nybro 

Barnen har uppgett att språket är en avgörande del i integrationen och att språket är något som 

de måste lära sig. Kan man språket så har man mer möjligheter att ta del av, man kan till 

exempel klara av skolan bättre, har större möjligheter att få jobb.  

Noor berättar ”Om jag kan prata bra svenska, jag kan göra vad jag vill, om jag inte pratar 

bra svenska jag kan inte göra vad jag vill. Jag vill gå i skolan och skaffa mig jobb”. 
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Mohammed säger att ”I framtiden jag vill gå på universitet som ni, men först jag vill prata 

bra svenska. När jag pratar bra svenska jag kan få svenska kompisar också. Om jag kan bra 

svenska jag behöver inte personal, jag behöver ingen, jag kan klara mig själv”.  

Osman berättar ”När jag fick uppehållstillstånd jag vill lära mig jätte bra svenska, nu jag vet 

jag ska stanna i Sverige. Innan när jag inte hade PUT, jag tänkte jag behöver inte prata 

svenska, jag visste inte hur jag ska göra.” 

Johanna anser att barnen kämpar mycket för att lära sig svenskar. Hon påstår att personalen 

hjälper barnen hur mycket de bara kan för att hjälpa dem att nå upp målet. 

 

6.8.3 Analys 

Wigg (2008) har i sin undersökning märkt vikten av att kunna språket. Det framkommer att 

språket är nyckeln att komma ut i samhället. Det är viktigt att kunna lära sig språket tidigt så 

att man inte missar skolan och att kunna ta kontakt med andra svenskar. Deltagarna i hennes 

undersökning upplevde också att det var svårt i början att ta kontakt med andra svenskar och 

att de inte kände sig trygga (s 90, 91). I vår undersökning så har det framkommit att språket är 

en viktig del för att kunna ta kontakt med andra och att känna samhörighet med svenskar. 

Barnen i vår undersökning kände också att ju bättre svenska de kunde så skulle de klara sig 

bättre utan personalen och kunna vara mer självständiga.  

Även Fjällhed (2009) i sin studie pekar på att ensamkommande barnen upplever att de har 

språkproblem när de kommer till ett nytt land. Med tanke på att ensamkommande 

flyktingbarn har blivit utsatta för mycket obehagliga saker och haft traumatiska upplevelser i 

deras liv, så kan det vara svårt för barnen att lära sig ett nytt språk (s. 205-206). Brendler-

Lindqvist (2004) menar i sin rapport att man borde öka förståelsen för att barnen har 

traumatiska upplevelser bakom sig, vilket kan göra att barnen har svårt att koncentrera sig att 

lära svenska språket. Hon menar att de upplevelserna barnen har varit om kan ge upphov till 

olika psykiska symptom (s 13). För att kunna klara sig i ett samhälle måste barnen kunna 

kommunicera med andra människor, genom språket så har de lättare att ta kontakt med andra 

människor. Alla i vår undersökning är medvetna om att språket ger fler möjligheter, inte minst 

så vet barnen att de blir självsäkrare. Som det framkommer i vår undersökning, språket är 

svårt att lära sig och att det tar tid att lära sig behärska det svenska språket. I vissa fall är det 

så att barnen inte har gått i skolan i sina hemländer vilket kan göra det svårare att lära sig ett 

nytt språk om man inte är van vid skolan. Vissa av barnen har inte gått i skolan alls i deras 

hemländer, för en del barn så är det väldigt svårt att börja i skolan och lära sig att skriva och 
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sedan lära sig ett nytt språk. De trauman som barnen bär med sig gör att det kan påverka 

koncentrationen samt inlärningen av språket. De nya omständigheterna påverkar barnen 

väldigt mycket, som det framkommer i vårt resultat, så är inte inlärningen av språket första 

prioritet eftersom beslutet från Migrationsverket är viktigare än att lära sig svenska. Om 

barnen får besked att de får stanna kvar i Sverige då underlättar de mycket för barnen och de 

kan koncentrera sig på att lära sig språket och planerar för framtiden. Asylprocessen påverkar 

barnen väldigt mycket.  

 

6.9 Kulturella skillnader 

 

6.9.1 Reslutat för Växjö 

Enligt personalen så var det lite svårt att arbeta med dessa ungdomar i början när de kom till 

boendet, dels var det för att personalen hade lite kunskap om barnen och att ungdomarna 

skilde sig från ungdomarna i Sverige. Men allt eftersom man har arbetat med dem så har det 

blivit enklare att arbeta, de har lärt sig om ungdomarnas kultur, de har lärt sig om deras 

högtider, de har lärt sig en massa om hur samhället ser ut i deras hemländer. Personalen frågar 

ungdomarna väldigt mycket om hur livet ser ut i deras hemländer, detta för att personalen 

skulle få mer inblick och har en större förståelse om hur ungdomarna är uppväxta. Personalen 

upplevde också att ungdomarna assimileras väldigt snabbt in i det svenska samhället. 

Ungdomarna upplevde att livet i Sverige är väldigt olikt det liv de hade innan de kom till 

Sverige. Det är väldigt mycket som skiljer dessa samhällen åt, de upplevde att i Sverige är 

människorna väldigt fria det vill säga att de kan leva sitt liv som de vill. I deras hemländer 

upplevde barnen att människor inte var fri att göra vad de ville, de kunde till exempel inte klä 

sig hur som helst, kunde inte vara ute för länge, kunde bli stoppade av polisen utan någon 

anledning. Respondenterna upplevde att de hade det svårt att passa in i svenska samhället, 

mesta dels så upplevde de att det var svenskarna som inte accepterade dem, ungdomarna 

upplevde att svenskarna var lite rädda för dem.  

 

Ali säger följande ”I Afghanistan man lever inte som i Sverige, unga människor måste ha 

respekt föra gamla människor, man måste respektera gamla. I Sverige t.ex. man kan skrika till 

sin lärare, man kan tjafsa med andra människor, i Afghanistan man kan inte göra så. I 

Afghanistan man måste bo tillsammans med sin familj, här i Sverige alla bor själva man bryr 

sig inte om sin familj liksom”. 
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Mustafa berättar följande ”I Sverige man är fri, i Afghanistan man måste alltid lyssna vad 

andra säger. Jag tycker om Sverige ibland jag saknar min familj, man vill vara tillsammans 

med min familj”.   

Zia berättar ”Jag spelar fotboll, jag går i skolan, jag har många svenska kompisar. Ibland när 

jag är på stan med mina kompisar, kompisarna från fotbollen hälsar inte, jag tror de är rädda 

för mig som kommer från andra land. Jag är inte rädd, jag vill hälsa men jag tror inte de vill 

hälsa på mig”. 

 

6.9.2 Resultat för Nybro 

Barnen i Nybro upplevde att personalen som jobbar på Integrationsenheten har alldeles för lite 

kunskap om deras kulturella bakgrunder. Under intervjuerna så kom det fram att personalen 

inte visste när barnen firade högtider, detta var tråkigt tyckte barnen för de kunde ha firat det 

tillsammans. Alla tre respondenterna upplevde att livet i Sverige skiljer sig mycket från det liv 

de hade haft i Afghanistan. Barnen har uppgett bland annat att de känner sig trygga i ett land 

där det inte finns krig, där de kan somna i lugnt och ro, där de kan gå ut utan att bli rädda. 

Barnen upplevde att de har svårt att känna sig en del av det svenska samhället. 

Mohammed berättar ” Om personal visste när vi har fester och sånt, det hade varit roligt om 

de kom, vi kunde alla tillsammans festa. Men nu vi killar festar själva när vi har fest”. 

Noor säger ”Personal respektera vi är från annan land, men personal vet inte mycket om min 

kultur”. 

Osman berättar ”Jag tror svenska människor är rädda för mig, jag vet inte varför, jag är inte 

farlig. När jag gå ut alla tittar på mig”.  

 

Johanna upplever arbetet med ensamkommande flyktingbarns som mycket givandet.  Johanna 

tycker att det är väldigt givande att arbeta med människor från andra kulturer. Under dessa år 

hon har arbetat så har hon lärt sig väldigt mycket om Afghanistan och högtiderna som firas. 

Johanna säger att hon frågar väldigt mycket killarna och på det sättet så lär hon sig mer och 

skapar relationer med barnen. Johanna säger ”Killarna är mycket nyfikna på det svenska 

samhället samt kulturen och oftast ställer massor med frågor”    

Johanna berättar att personalen försöker fira de svenska högtiderna tillsammans med barnen, 

så att barnen lär sig vilka högtider man har i Sverige. Genom att barnen lär sig om svenska 

högtider så integreras dem i samhället.  
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6.9.3 Analys 

Resultatet av vår undersökning visar att det finns stora kulturella skillnader för barnen som 

kommer till Sverige. Barnen upplever att livet i Sverige skiljs åt livet som de hade haft i sina 

hemländer. Utifrån kommunikationsteorin så menar Wellros (1993) att det uppstår förvirring i 

kommunikationen mellan människor som kommer från olika kulturer. Känslan av osäkerhet 

är ömsesidig, båda parter är försiktiga med att öppna sig för mycket. Man vet inte hur man ska 

vara med varandra i mötet mellan människor, denna osäkerhet leder ofta till ett försiktigare 

och mer distanserat förhållningssätt (s 150).   

Edvardsen (1977) tar upp i sin undersökning att det skapades förvirring för barnen när barnen 

skulle återvända till Finland. Många av barnen som kom till Sverige var så pass unga att de 

hade assimilerat till det svenska samhället, när de återvände till sina familjer i Finland så 

kände sig barnen inte hemma (s 59, 60). Detta kan kopplas till vår undersökning där barnen 

inte känner sig hemma i det nya landet. Barnen har vuxit upp i en annan kultur, den nya 

kulturen gör dem osäkra och känner sig vilsna. 

 

Soydan (1984) anser att ”kultur är en grupp människors gemensamma regler, värden och 

symboler” (s 46). Han menar att det som är centrala i en kulturanalys är inte att visa vad 

kulturen innehåller i form av regler, värden och symboler, utan hur dessa hänger samman i en 

process. Soydan (2004) pratar om gruppen som har gemensamma regler, världen och 

symboler. Vi anser att det stärker vår studie då hade det kommit framme att personalen strävar 

efter att visa barnen hur samhället är i Sverige. Personalen strävar också efter att lära sig om 

barnens bakgrund det vill säga. hur samhället har sett ut därifrån de kommer, personalen 

strävar efter att lära sig om barnens kultur och traditioner som de har haft i hemlandet. Detta 

gör man för att barnen ska känna att personalen är intresserade av deras kultur och seder. Det 

framkom i resultat att vissa av barnen upplevde att personalen inte hade kännedom om deras 

kultur och tradition. Som Wellros (1993) säger i sin undersökning, att det uppstår förvirring i 

kommunikationen mellan barnen och personalen (s 150). 

 

7. Avslutning 
Under detta avsnitt så tänkte vi göra en sammanfattning av analysen och redogöra för det mest 

centrala som framkom i resultat och analys delen. Avslutningsviss tänkte vi framställa vårt 

kritiska förhållningssätt till undersökningen vi har genomfört.   
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7.1 Slutdiskussion  

Ensamkommande barn lever i en utsatt situation då de tillhör en minoritetsbefolkning, barnen 

har inte heller sina föräldrar eller annan vårdnadshavare med sig i Sverige som kan ta hand 

om dem. Man kan anta att deras bakgrund har varit tuff och att de har upplevt mer i sina liv än 

de flesta barn i Sverige. De ensamkommande barnen kommer antagligen att befinna sig i en 

svår situation framöver, bland annat för att de kommer till ett nytt land ensamma och 

ensamheten blir tung att bära. Samtidigt som de ska starta ett nytt liv i Sverige så har de 

tankar på sin familj som de har lämnat bakom sig.  

 

Utifrån vårt syfte och de frågeställningar vi har haft, har vi beskrivit och analyserat 

ensamkommande flyktingbarns upplevelser kring mottagandet och deras livsvillkor i Sverige. 

Med hänsyn till detta så har vi fått information om hur barnen och personalen upplevde 

mottagandet i kommunerna och fått fram information om hur ensamkommande flyktingbarn 

upplever att bo i Sverige. Ur de teman som vi har haft och analyserat så har det kommit fram 

olika faktorer som har varit av stor betydelse för vårt arbete. Vi har intervjuat sju 

ensamkommande barn och två personal som arbetar med ensamkommande barn. 

Respondenterna i vår undersökning verkar inte vara rädda att vara sig själva samtidigt 

försöker de utvecklas och anpassar sig till det nya landet och samhället de lever i just nu. 

Detta gör barnen genom att ta till sig svenska regler och seder. 

 

Varför barnen flyr till ett annat land och lämnar sin familj beror på olika saker, oftast 

framkom det att barnen blir iväg skickade av sina föräldrar för att barnen ska få en möjlighet 

till att ha ett bättre liv. Utifrån våra respondenters berättelser och från tidigare forskning 

framkommer det att barnen har det svårt att börja ett nytt liv i Sverige. Detta beror bland annat 

på att barnen är uppvuxna i en annan kultur och talar ett annat språk. När de kommer till 

Sverige måste barnen lära sig en ny kultur vilket innebär att lära sig leva som man gör i 

Sverige. Barnen måste lära sig ett nytt språk för att kunna kommunicera och klara sig i 

samhället. Utöver detta så har barnen ett bagage från sitt tidigare liv som de måste ta itu med 

samtidigt som de måste lära sig alla samhällsregler och allt annat som är nytt i det nya landet. 

Den verklighetsbild som barnen har skapat sig i hemlandet förväntas barnen hitta i det nya 

landet också. Ensamkommande flyktingbarnen har en bild av hur människor beter sig och 
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tillskriver människor roller som de förväntas ha. När barnens verklighetsbild som de hade i 

hemlandet inte överensstämmer i det nya landet så känner barnen sig förvirrade. Barnen får en 

känsla av att det inte finns någon som förstår dem, man kan inte identifiera sig med det nya 

samhället. Detta gör att barnen måste konstruera en ny verklighetsbild i det nya landet. Det är 

viktigt för barnen att det finns vuxna nära till hands som kan hjälpa och stödja dem i det nya 

landet. Personalen spelar en stor roll i barnens liv. Barnen måste få känna att de blir hörda och 

förstådda, därför är det viktigt att vuxna som finns i deras närhet har kunskaper om barnens 

etniska bakgrund. Vi anser att personalen som jobbar med ensamkommande flyktingbarn 

borde ha mer kännedom om barnens kultur, visa mer intresse för barnens kultur och deras 

traditioner, genom detta så bevarar man barnens egna traditioner i Sverige. Barnen har själva 

uppgett att de känner att personalen kunde ha blivit bättre på att kunna mer om deras kultur 

och traditioner. Vi anser att kulturbevarandet är en viktig faktor för barnen vilket borde 

förbättrats i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  

   

Det har framkommit att barnen mår som sämst när de får vänta på beslutet från 

Migrationsverket om de får stanna kvar i Sverige eller inte. Har barnen fått beslut att de får 

stanna i Sverige går det relativt snabbt att assimilera sig till samhället och kunna leva ett 

”normalt” liv. Vi anser att ensamkommande flyktingbarn behöver särskild mycket stöd från 

personalen under väntan på asyl. Barnen som bor på ett HVB-hem i Växjö anser vi har det 

lättare att klara sin vardag med tanke på att de bor tillsammans med personalen och har 

personal dygnet runt. Personalen är förebilder för barnen och visar hur det ”normala” livet ser 

ut. I undersökningen så har det framkommit att barnen behöver vuxna i sin närhet som bryr 

sig om dem för att de inte ska känna sig totalt utlämnade. För barnen kan dessa personer vara 

personal på boendena, lärare eller god man. 

Det framkommer från resultatet vi fick att skolan har en stor betydelse för barnen för att 

kunna lära sig språket samt att skolan integrerar barnen i samhället. Genom samspel med 

andra lär sig barnen samhällsregler och de normer som finns i samhället. Språket är en annan 

viktig aspekt för att kunna bilda sig en identitet och känna att man tillhör samhället. Genom 

att kunna det svenska språket så har ensamkommande flyktingbarnen lätt för att ta kontakt 

med andra människor och skapa sig ett nätverk och känna samhörighet med andra. När barnen 

kan det svenska språket tillräckligt mycket, lär sig barnen hur man lever i det svenska 

samhället vilket gör att de kulturella skillnaderna blir färre. Genom språket skapar barnen 

förståelse för hur samhället fungerar samt hur barnen kan bli delaktiga samhällsmedborgare.  
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Några av verksamhetens mål på boendena i Nybro och Växjö är att hjälpa barnen lära sig det 

svenska språket, att finnas tillhands och vara stödjande för barnen, att barnen lever i en trygg 

och säker miljö. Utifrån de resultat vi har fått i vår undersökning så har de olika boendena 

varit framgångsrika i arbetet med barnen. Det har framkommit ofta att personalen hjälper 

barnen med olika saker som de behöver hjälp med. Det har också framkommit att barnen 

söker stöd och hjälp från personalen på boendena i fall barnen inte mår bra eller om barnen 

skulle behöva stöd på något sätt.  

Det vi är kritiska mot är att barnen som kommer till Nybro får bo själva i en 

utslussningslägenhet istället för ett HVB- hem. Även om det finns tillgänglig personal för 

barnen så anser vi att barnen skulle känna att det är säkrare och tryggare om de fick bo 

tillsammans med personal den första tiden vid ankomsten. Vi anser att barnen skulle ha lättare 

att lära sig språket genom personal på boendet, barnen skulle ha vuxna i sin närhet som skulle 

fungera som förebilder för dem.  

Vi anser att alla ensamkommande flyktingbarn borde ha samma förutsättningar inför 

framtiden, därför bör mottagandet av ensamkommande barn ske likadant över hela Sverige. 

Som det framkommer i vår undersökning så sker mottagandet i Nybro och Växjö på olika sätt, 

samt att barnen har olika förutsättningar i det vardagliga livet. Det framkommer i 

undersökningen att barnen som bor i Växjö upplever att de får väldigt mycket hjälp av 

personalen, och att personalen finns tillhands i alla situationer. Barnen i Nybro upplever att 

personalen inte finns till hands i alla situationer som de skulle behöva mer hjälp och stöd 

ifrån.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

Vidare forskning inom ämnet är alltid nödvändig med tanke på att ensamkommande 

flyktingbarn till Sverige och övriga Europa oavbrutet ökar för varje år. Människor som arbetar 

med ensamkommande barn i skolor, på boendena, i sjukvården och inom olika myndigheter 

måste ha kunskap för att bemöta dessa barn på ett bra sätt. Speciellt viktigt är det att 

människor ute i samhället som inte träffar ensamkommande barn får kunskap eller någon 

slags information om dessa barn. Information eller kunskap till allmänheten som man skulle 

kunna ge ut kan vara, från vilka förhållande barnen kommer, vad barnen kan tänkas har varit 

med om.  
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Förslag på fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att ser över hur skolan fungerar 

för dessa barn, det vill säga hur man arbetar med ensamkommande barn för att de ska ha lust 

att gå i skolan, hur man arbetar för att assimilera barnen i skolan och i samhället. Ett av våra 

teman i undersökningen var skolgång, det framkom att barnen går i samma klass som andra 

invandrarbarn. Hur påverkar detta barnen om de inte får träffa svenska barn i skolan. 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga nr. 1 (informationsbrev) 

Information till er som ska vara med i våra intervjuer.  

 

Hej vi är två studenter som läser på Linne universitet i Kalmar och vi ska skriva C-uppsats om 

ensamkommande barn i Sverige.  

Detta är information till dig som ska vara med i vår undersökning/intervjuer. 

 

I vår C-uppsats vill vi undersöka kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn.  

Syftet med denna uppsats är att analysera mottagandet i Nybro och Växjö kommun, med 

utgångspunkt från personalen samt ensamkommande flyktingbarnen upplevelser kring 

mottagandet och barnens livsvillkor. För att genomföra undersökningen, kommer vi att 

intervjua ungdomar som bor eller ha bott i ett boende för ensamkommande barn, dessutom 

kommer vi att intervjua personal som jobbar med ensamkommande barn.  

 

Vi har tänkt göra denna undersökning på två kommuner/städer så att Nybro stad och Växjö 

stad kommer art vara med i vår undersökning. Vi har tänkt intervjua 3 killar från varje boende 

och 1 personal från varje boende. Sammanlagt blir det att 6 killar och två personal kommer att 

medverka i vår undersökning. Inför undersökningen har vi tagit kontakt med personal från 

varje boende och berättat om den undersökning som vi har tänkt göra, därefter har personal 

tillfrågat er ungdomar om ni vill ställa upp på denna undersökning.  

 

När det är dags för intervjuerna så kommer vi att åka till er där vi kommer att genomföra 

intervjuerna. En intervju beräknas ta från ca 30 minuter till 60 minuter, vi kommer även att 

sitta i ett avskilt rum. Intervjun kommer att spelas in, detta gör vi för att det ska vara enklare 

för oss som jobbar med undersökningen, att få med allt som sägs i intervjun. Dessutom kan vi 

lägga mer tid åt att lyssna istället för att sitta och skriva ner vad ni säger, av den anledningen 

spelar vi in intervjuerna. Alla intervjuer som vi kommer att genomföra kommer vi att skriva 

ner på papper, för att göra det enklare att analysera materialet. 

 

I vår undersökning så kommer det inte att anges några namn på deltagare som har varit med i 

undersökningen, alla personuppgifter kommer att vara konfidentiella så att inte utomstående 

personer kommer att veta vilka som har varit med i undersökningen. Vi kommer att koda 

personuppgifterna så att det blir omöjligt för någon utomstående att veta vem som har sagt 

vad, samt att man inte kan koppla er till materialet. Vi har även tystnadsplikt vilket att innebär 

att vi inte för vidare information som kan komma fram. 

Vi vill påpeka att ditt medverkande i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan motivering. Dessutom så behöver du inte svara på frågor som du 

inte vill svara på utan att motivera varför. 
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Undersökningen kommer att presenteras i form av C-uppsats vid Linneuniversitet i Kalmar. 

Undersökningen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten, vill ni ta del av 

undersökningen så finns det möjlighet för oss att posta undersökningen till er.  

 

Vi hoppas att ni fortfarande vill vara med i vår undersökning och ser framemot att träffa er.  

Är det något ni undrar över eller har frågor så kan ni ringa eller maila till oss, 

kontaktuppgifter till oss finns här nedan. 

 

Vi som ska skriva undersökningen heter: Gjelbrim Zymeri & Karolina Kielek.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående personer. 

  

Telefon nummer, Gjelbrim Zymeri 0762  455 445, email: gz22ac@student.lnu.se  

        Karolina Kielek   0767 108 579, email   kk22es@student.lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Gjelbrim Zymeri, Karolina Kielek 

    

Kalmar 2011-04-01 

mailto:gz22ac@student.lnu.se
mailto:kk22es@student.lnu.se
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Bilaga nr. 2 (Intervjumallar) 

PERSONAL  

1. Hur många ensamkommande barn/ungdomar har ni inskrivna idag?  

2. Ni som jobbar med ungdomar vad har ni för kompetens/utbildning? Vilka krav ställs 

på personalen som jobbar med dessa ungdomar? Ex. utbildning, erfarenheter etc. 

3. Hur ser arbetsgruppen utifrån ett kulturellt perspektiv, etnicitet, könsfördelning samt 

språk. 

4. Hur anser ni att barnens/ungdomens behov blir tillgodosedda när det handlar om 

exempelviss: 

1. Skolan  

2. Barnens/ungdomens mående 

3. Fritidsaktiviteter  

4. Hur hjälper ni barnen/ungdomen att integreras samt bli delaktigt i det svenska 

samhället? 

5. Hur lång tid tar det för barnen/ungdomen att börja med skolan efter ankomsten till 

kommunen? 

6. Anser ni att barnen/ungdomen får det stöd den behöver från sin god man? 

7. Barnen/ungdomarna har olika kulturella bakgrunder – hur arbetar ni för att bevara 

deras kulturer samt traditioner? 

8. Upplever ni att det finns kulturkrockar mellan barnen/ungdomarna?   

9. Hur eventuellt hanterar ni detta i sådant fall?  

10. Finns det nedskrivna riktlinjer samt policy för mottagandet? Hur är den utformad?   

11. Vad finns det för tillgångar när barnen/ungdomarna mår dåligt psykisk eller fysiskt?  

12. Hur jobbar ni för att barnen/ungdomens behov tillfredsställs på boendet/lägenheten? 

13. Hur går kommunens beslut till när det rör sig om barnens/ungdomens vård samt 

omsorg för att den skall tillgodoses för individens bästa? Är det enligt BBIC eller 

annat? 

14. Hur arbetar personalen för att ta tillvara barnen/ungdomarnas rättigheter?  

15. Hur arbetar ni med de barn/ungdomar som inte går i skolan eller har en aktiv fritid? 

16. Vad har ni för strategier om det uppstår konflikter mellan barnen/ungdomarna? 
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UNGDOMAR 

1. Kan du berätta lite om dig själv, hur länge du bott i Sverige/kommunen? Exempel vad du 

har för intressen?  

2. Får ni hjälp från personalen att göra något på fritiden? 

3. Gör ni något roligt med personalen på eran fritid? 

4. Hur har personalen hjälp er att komma in i det svenska samhället? 

5. Hur länge väntade du på att få börja skolan? 

6. Tycker du att personalen visar respekt att du har en annan religion? 

7. Stödjer personalen dig i ditt utövande av din religion?  

8. Kan du kortfattad berätta hur din vardag ser ut? 

9. Vill du tala om hur boendet du är på fungerar? 

10. Hur upplevde du att bo på boendet fungerade för dig? 

11. Hur bor du idag? Bor du i lägenhet eller bor du kvar på boendet? 

12. Hur känner du att du blev bemött av personalen när du kom till boendet? 

13. Hur känner/kände du att du hade kontakt med personalen/kontaktperson? 

14. Om du är i behov av hjälp/stöd vem vänder du dig till? 

15. Finns det något du har saknat under den tiden du har varit på boendet? 

16. Hur känns/kändes det att bo tillsammans med andra/ensam? 

17. Uppstår/uppstod det konflikter inom gruppen? 

18. Hur hanterade/hanterar ni dessa konflikter?  

19. Känner du att du är en del av det svenska samhället? 

20. Tycker du att personalen har hjälpt dig att lära dig om svenska samhället? 

21. Om du behöver kontakta myndigheter, tar du kontakt själv eller ber du personalen om 

hjälp? 

22. Finns det personer i din närhet som har betydelse i ditt liv? 

23. Hur känner du att ta kontakt med svenskar? 

 

 


