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SAMMANFATTNING 

Sedan 2004 har en stor ökning skett av ensamkommande barn i Sverige och år 2014 kom 
över 7000 barn hit. Ett ensamkommande barn är ett barn som kommer utan sina föräldrar 
eller någon som företräder föräldrarna. Det vanligaste hälsoproblemet hos ensamkommande 
barn är psykisk ohälsa, på grund av bland annat traumatiska upplevelser i deras liv. Syftet 
med denna studie är att beskriva vad omgivande aktörer har för uppfattning om 
ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa. 

Undersökningarna för studien har gjorts med hjälp av åtta kvalitativa enskilda intervjuer. 
Intervjupersonerna var människor som på något sätt har kontinuerlig kontakt med 
ensamkommande barn i en mindre kommun i Mellansverige. Intervjuerna analyserades i en 
manifest innehållsanalys. De etiska forskningsprinciperna samt kvalitetskriteriet 
tillförlitlighet har beaktats under undersökningens gång. I resultatet framkom att integrering, 
stöd och engagemang från samhället, skolan och omgivande aktörer upplevdes som 
förutsättningar för ensamkommande barns hälsa. Flera faktorer ansågs ha påverkan på 
ensamkommande barns hälsa, exempelvis trauman, utbildning, sociala relationer och 
möjlighet till fritidsaktiviteter. De omgivande aktörerna upplevde att dessa faktorer även 
kunde påverka och vara avgörande för varandra. Slutsatserna blev att det finns vissa faktorer 
som i större utsträckning upplevs påverka ensamkommande barns förutsättningar för hälsa. 
Trots att de ensamkommande barnen i viss mån anses ha goda förutsättningar finns det flera 
sätt att förbättra och öka deras möjligheter till god hälsa.  

Nyckelord: ensamkommande barn, barns hälsa, hälsans bestämningsfaktorer, kvalitativ 
metod, intervjuer 



 

ABSTRACT 

Since 2004, the amount of unaccompanied children in Sweden has increased and 2014 over 
7000 children came here. An unaccompanied child is a child who is coming without its 
parents or someone who can act in their place. The most common health problem among 
unaccompanied children is mental illness, for instance because of traumatic incidents in their 
lives. The aim of this study is to describe the involved persons’ opinions about 
unaccompanied children’s opportunities for good health.  

The surveys for the study have been conducted by eight qualitative separate interviews. The 
persons interviewed were people who in some way have continuous contact with 
unaccompanied children in a smaller district in the middle of Sweden. The interviews were 
analyzed in a manifest content analysis. The ethic principles for research and trustworthiness 
have been observed during the study. The result shows that integration, support and 
engagement from the community, school and persons involved were experienced as 
conditions for unaccompanied childrens health. Several factors were considered influence 
unaccompanied children’s health, for example trauma, education, social relations and the 
possibility of recreational activities. The persons involved considered that these factors also 
could influence and be crucial for each other. The conclusions were that there are some 
factors that to a greater extent are experienced to influence unaccompanied children’s 
opportunities for good health. Even though the unaccompanied children in some degree are 
considered to have good opportunities, there are several ways of improving and increasing 
their possibilities for good health.  

Key words: unaccompanied children, childrens health, determinants for health, qualitative 
method, interviews 
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1 INTRODUKTION 

På bara tio år har antalet ensamkommande barn i Sverige ökat från knappt 400 till över 7000 
barn per år. Ett ensamkommande barn kommer helt utan föräldrar eller någon annan vuxen 
som kan ta hand om dem. Forskning visar att ensamkommande barn är en utsatt grupp när 
det handlar om hälsa. Många har risk för att drabbas av ohälsa och framförallt psykisk 
ohälsa, på grund av ett flertal traumatiska upplevelser i livet. Flera av hälsans 
bestämningsfaktorer har stor påverkan på hur ohälsa hos ensamkommande barn kan 
främjas. Det övergripande folkhälsomålet handlar om att ge alla människor en god hälsa på 
lika villkor. Det påpekas att barn- och ungdomsåren har stor påverkan på människors hälsa i 
framtiden och därför bör hälsofrämjande och förebyggande insatser sättas in tidigt. Då 
ensamkommande barn är en utsatt grupp, dels för att de är barn och dels för att de är 
ensamkommande, anser författaren att det behövs mer kunskap om hur utsatta gruppers 
hälsa kan främjas för att kunna skapa en jämlik hälsa för alla. Författaren har även ett eget 
intresse för barns och ungas hälsa, vilket gjorde det än mer intressant att undersöka detta.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 
Hälsa är enligt World Health Organization (1948) en grundläggande mänsklig rättighet och 
definieras som 

A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity. 

Policyn Health 21 – Health for all in the 21st century, antogs år 1998 av Världssamfundet och 
syftar till att förverkliga visionen Hälsa för alla, ett begrepp som infördes under WHO-
konferensen i Alma Ata år 1978. Policyn innefattar globala prioriteringar för 2000-talets 
första två decennier samt tio mål som ska bidra till att ge alla människor förutsättningar för 
att kunna uppnå och bibehålla bästa möjliga hälsa. Tre grundläggande etiska principer utgör 
grunden för Health 21, dessa är hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet, jämlikhet i 
hälsa och solidaritet i handling mellan och inom alla länder och deras invånare samt 
deltagande och ansvarsskyldighet för alla individer, grupper, institutioner och samhällen för 
fortsatt hälsoutveckling (World Heatlh Organization, 2013).  

2.1.1 Folkhälsa 

Folkhälsan i Sverige har över tid förbättrats. Trots detta finns fortfarande skillnader och 
ojämlikhet i hälsa. En bidragande faktor för ojämlikhet i hälsa är skillnader i utbildningsnivå. 
Längre utbildning kan bidra till ökad hälsa i arbetslivet, ökad ekonomisk trygghet och mer 
inflytande över sin egen livssituation (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sveriges folkhälsoarbete 
utgår från de elva folkhälsopolitiska målen vilka i sin tur har sin utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer (Prop 2007/08:110). Målet för folkhälsopolitiken i Sverige är att skapa 
förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). För att minska ojämlikheter i hälsa i Sverige menar 
regeringen att det är viktigt att uppmärksamma folkhälsofrågor ur ett klassperspektiv och ett 
jämställdhetsperspektiv. De menar även att det är viktigt att uppmärksamma grupper som 
barn, ungdomar, äldre och invandrare för att de ska ha förutsättningar att på lika villkor 
kunna ha en så god hälsa som möjligt (Prop 2007/08:110).  

2.1.2 Barns och ungas hälsa 

Då barn- och ungdomsåren har stor påverkan på framtida hälsa hos människor betonas i 
Regeringens proposition (Prop 2007/08:110) att det bör läggas särskilt fokus på 
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hälsofrämjande arbete för barn och unga. Utifrån propositionen har en rapport tagits fram 
från statens folkhälsoinstitut vilken visar utvecklingen av barns och ungas hälsa. Rapporten 
har delat in de elva målområdena för folkhälsa i tre kategorier som är viktiga för barns och 
ungas hälsa. Utgångspunkten i indelningen är hälsans bestämningsfaktorer, alltså faktorer 
som påverkar barns och ungas hälsa. De tre kategorierna innefattar goda livsvillkor, 
hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel. Kategorin goda livsvillkor påverkas av målområde ett, delaktighet och inflytande i 
samhället, målområde två, ekonomiska och sociala förutsättningar samt målområde tre, 
barns och ungas uppväxtvillkor. Kategorin hälsofrämjande livsmiljöer påverkas av 
målområde åtta, sexualitet och reproduktiv hälsa, målområde nio, fysisk aktivitet samt 
målområde tio, matvanor och livsmedel. Kategorin alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel påverkas till sist av hela målområde elva, som handlar om just dessa faktorer (Statens 
folkhälsoinstitut, 2013).  

Barns och ungas förutsättningar för hälsa har över tid förbättrats men skillnader i hälsa 
mellan olika grupper har ökat. Två faktorer som påverkar detta är föräldrars utbildningsnivå 
och födelseland, vilka bidrar till barns och ungas möjligheter till goda resultat i skolan och att 
komma in på arbetsmarknaden. En god start i livet hos barn och unga är grundläggande 
förutsättningar för att utvecklas och få en god hälsa på längre sikt (Statens folkhälsoinstitut, 
2013).  

Ett av de elva folkhälsopolitiska målen som finns handlar om barns och ungas uppväxtvillkor. 
Målet trygga och goda uppväxtvillkor visar på vikten av en trygg uppväxt som förutsättning 
för barns och ungas hälsa. I detta poängteras även att ensamkommande barn i Sverige bör 
uppmärksammas då de har hög risk att utveckla ohälsa på lång sikt. En stor del av barns 
hälsa kan relateras till deras uppväxtvillkor, vilka familjeförhållanden de kommer ifrån och 
hur deras föräldrars sociala status ser ut. Skolan är ett av de områden som starkt kan påverka 
hälsan och utjämna olikheter i hälsa hos barn och ungdomar (Prop. 2007/08:110). 

Nutbeam analyserade i sin studie olika befintliga strategier för att främja barns och ungas 
hälsa. I studien framkom att det var viktigt att ge möjligheter till och stärka barns och ungas 
egen förmåga att skapa hälsa. Något annat som ansågs viktigt var att informera allmänheten 
om ungdomars hälsotillstånd och problem för att öka intresse och medvetenhet kring detta 
(Nutbeam, 1997).  

2.2 Flyktingsituationen i Sverige 
Under slutet av 2013 uppgav United Nations High Commissioner for Refugees att antalet 
flyktingar i världen var 51,2 miljoner människor. En betydande orsak till att så många 
människor flyr uppges vara kriget i Syrien. Under 2013 sökte 54 300 personer asyl i Sverige, 
fler än så har det bara varit år 1992 då många personer från forna Jugoslavien sökte skydd i 
Sverige (United Nations High Commissioner for Refugees, 2014). Att söka asyl är en 
mänsklig rättighet och under 2014 gavs 33 671 personer asyl i Sverige 
(http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-
uppehallstillstand.html). Människor flyr på grund av olika orsaker, exempelvis att de tvingas 
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fly på grund av förföljelse men det kan även vara för att kunna bilda familj, skaffa en 
utbildning eller ett jobb i ett annat land (http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Fakta-om-migration.html). En människa som flyr från sitt hemland 
kommer oftast från en tid med mycket stress, misär och hot. En del skiljs från sin familj och 
vid ankomsten till Sverige väntar stor ovisshet om bland annat asylprocessen. Detta kan i sin 
tur bidra till psykiska besvär vilket är ett större problem bland flyktingar än bland människor 
som migrerar på grund av andra orsaker. Socialstyrelsens folkhälsorapport har delat in risk- 
och skyddsfaktorer som bidrar till hälsa för svenskar med utländsk bakgrund i tre delar. 
Dessa är faktorer som påverkas av samhället eller befolkningen som personen i fråga flyttat 
från, faktorer som har att göra med migrationen och hanteringen av migration i Sverige samt 
faktorer som har att göra med tillvaron i samhället efter att personen i fråga har fått 
uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2009).  

Känsla av sammanhang är ett begrepp inom folkhälsovetenskapen som togs fram av Aaron 
Antonovsky (1991). Antonovsky (1991) undersökte faktorer som gjorde att människor 
hanterade olika trauman på ett bra sätt och kom fram till tre komponenter begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Psykisk ohälsa, framförallt posttraumatiskt stressyndrom, 
är vanligt bland flyktingar. Mellan 20 och 30 procent av de vuxna flyktingar som kommer till 
Sverige lider av detta och värst drabbade är kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). I en studie 
undersöktes känsla av sammanhang kopplat till psykisk ohälsa bland flyktingar, där känsla 
av sammanhang beskrevs med hjälp av olika variabler, exempelvis att ha ett arbete eller 
sociala relationer. Denna studie kom fram till att de som upplevde en hög känsla av 
sammanhang i sitt nya land uppvisade lägre grad av psykisk ohälsa, ångest och depression 
(Ying, Akutsu, Zhang & Huang, 1997).  

2.2.1 Ensamkommande barn 

År 2014 kom över 7000 ensamkommande barn på flykt till Sverige. Detta är en stor ökning 
från 2004 då endast 388 barn kom till Sverige (http://www.migrationsverket.se/Andra-
aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html). Ett 
ensamkommande barn är enligt lag en person under 18 år som vid ankomsten är skild från 
båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som ställföreträdare till föräldrarna. 
Barn som flyr ensamma kan göra detta av flera olika skäl. Det kan handla om att exempelvis 
slippa en framtid som barnsoldat, tvångsgifte, ett liv på gatan eller våld i hemmet. Ibland sker 
flykten på eget initiativ men det kan också handla om ett beslut någon annan tagit åt barnet. 
Oavsett vem som tagit beslutet flyr oftast barnen för att komma till en tryggare plats i hopp 
om ett bättre liv där (Socialstyrelsen, 2013).  

En studie gjord på ungdomar som kommit ensamma till Sverige, visar att tio år senare har 
många av dessa anpassat sig relativt bra till sitt nya land. En del hade skaffat jobb, träffat en 
partner och bildat familj samt skaffat nya sociala relationer, främst från sin egen etniska 
bakgrund. Dessa personer angav en hög känsla av både fysiskt och psykiskt välmående. Vissa 
svårigheter hade dock påträffats, exempelvis gällande språk och traumatiska minnen. Även 
de som saknade sociala relationer upplevde stor ensamhet och kände sig deprimerade av att 
inte kunna prata med någon i svåra situationer (Wallin & Ahlström, 2006).  
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Ensamkommande barn är en mycket utsatt grupp. Ett flertal studier visar att psykisk ohälsa 
och i många fall posttraumatiskt stressyndrom, är mycket vanligt bland ensamkommande 
barn på grund av många traumatiska händelser som de upplevt, både i sitt hemland och 
under flykten (Huemer, Karnik, Voelkl-Kernstock, Granditsch, Dervic, Friedrich & Steiner, 
2009 och Michelson & Sclare, 2009). Derluyn, Mels & Broekaert (2009) påvisar att 
föräldrars stöd är en viktig faktor för ungdomars hälsa, då barn som flytt utan sina föräldrar 
har visat större risk för psykisk ohälsa. Denna studie menar därför att fler förebyggande 
insatser bör sättas in för gruppen ensamkommande barn. Ytterligare studier styrker att barn 
som flytt utan sina föräldrar uppvisar högre risk för psykisk ohälsa, speciellt posttraumatiskt 
stressyndrom (Smid, Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011 och Hodes, 
Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008). I studien av Hodes et al. (2008) framkom även att 
ungdomarna visade högre grad av posttraumatiskt stressyndrom om de hade lågt stöd i sitt 
boende, exempelvis om de levde ensamma eller fick lågt stöd från boendepersonal.  

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting tar upp skolan som en viktig del till 
ensamkommande barns möjligheter för hälsa. Rapporten grundas i ett projekt med mål att 
höja kommunernas kvalitet på mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Unga 
män och kvinnor intervjuades till projektet och dessa angav att de ville börja i en vanlig klass 
så snart som möjligt efter att de fått börja skolan. Där ansågs det vara lättare att träffa 
kompisar och ses som en vanlig elev. Många av dem som deltog i projektet hade en positiv 
syn på skolan och ville studera vidare efter gymnasiet (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2014). Att skolan har en central del i ensamkommande barns hälsoutveckling framkommer 
även i FOU-rapporten Får jag vara med? Skolan är en viktig arena för sociala relationer, 
struktur i tillvaron och att kunna få ett normalt liv. I rapporten framkom även, både från 
barns och från gode mäns sida, att gode män och boendepersonal bör vara engagerade och 
bör försöka skapa en relation till barnet. Detta var något som ansågs ge ett gott stöd eftersom 
barnen ofta mår dåligt och behöver någon att ty sig till. Trots att de alla är i samma utsatta 
situation i ett nytt land, utan sina anhöriga, påpekas i rapporten att ensamkommande barn är 
en mycket heterogen grupp med olika erfarenheter (Stretmo & Melander, 2013). 

Hastings (2012) skriver i en studie om skolsituationen för pojkar som flytt till England att 
barnen i studien uppgav att stöd och hjälp från lärare var viktigt för att kunna anpassa sig till 
sin nya situation i skolan. De menade även att de behövde lära sig språket, lära känna 
människor omkring sig, lära känna omgivningen och bli lyssnade på och respekterade av 
andra människor. Dessa faktorer ansåg pojkarna vara av stor vikt för att utveckla en känsla 
av tillhörighet, både i skolan och i sitt nya land.  

2.3 Barnets rättigheter 
FN har tagit fram en barnkonvention som innehåller bestämmelser om barns mänskliga 
rättigheter. Att ett land har ratificerat barnkonventionen innebär att detta land ska göra sitt 
bästa för att följa samtliga föreskrifter i konventionen för barnets bästa. Sverige är ett av 
länderna som ratificerat denna. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och fyra av dem är 
grundläggande för arbetet med barns rättigheter. Dessa fyra artiklar handlar om att alla barn 
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är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras, att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 
samt att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, 
barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Utrikesdepartementet, 
2006).  

Av de 54 artiklarna handlar bland annat en om barn på flykt. Artikeln beskriver att det land 
som barnet kommer till har en skyldighet att ge barnet skydd och hjälp att hitta sin familj. 
Om familjemedlemmarna inte kan finnas ska barnet ges samma skydd som andra barn som 
förlorat sin familj och familjemiljö (Utrikesdepartementet, 2006). 

2.4 Teoretisk ram 

2.4.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

Vad som påverkar hälsan hos en individ kan förklaras med hjälp av hälsans 
bestämningsfaktorer. Dessa består av ålder, kön och ärftliga faktorer, individuella 
livsstilsfaktorer, samhälleliga och sociala nätverk, levnadsvillkor och arbetsförhållanden samt 
generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer. Bestämningsfaktorerna 
kan i sin tur också påverka varandra. Dahlgren och Whitehead har illustrerat hälsans 
bestämningsfaktorer i form av en halvmåne-liknande figur. Jämlikhet i hälsa är en viktig 
förutsättning för god hälsa hos människor. Att skapa mer jämlik hälsa mellan olika grupper 
har länge varit ett mål för WHOs folkhälsoarbete (Dahlgren & Whitehead, 1991). Henry 
Ascher (2009) diskuterar i artikeln Ensamkommande barn är en utsatt grupp och måste få 
stöd, vilka stöd som är viktigast för ensamkommande barns hälsa. Ascher kom fram till att 
skola, boende, sociala nätverk och stödjande vuxna är viktiga hälsofrämjande faktorer för de 
ensamkommande barnens hälsa. Han menar också att traumatiska upplevelser från tiden 
innan ankomsten till det nya landet spelar stor roll för hälsa under den första tiden och 
faktorer i det nya landet påverkar hälsan på längre sikt (Ascher, 2009).  
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Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer, illustrerad av Dahlgren och Whitehead (1991). 

2.4.2 Stödjande miljöer 

En del av att arbeta hälsofrämjande innebär att skapa stödjande miljöer för människor 
(World Health Organization, 1986).  Inom hälsofrämjande arbete definieras stödjande 
miljöer som den fysiska och sociala omgivningen där människor bor, deras lokalsamhälle, 
deras hem, där de arbetar och leker. Stödjande miljöer skapar möjligheter till människors 
olika livsvillkor och har många dimensioner, fysiska, sociala, spirituella, ekonomiska eller 
politiska. Under WHO-konferensen i Sundsvall lyftes fyra dimensioner fram. Den sociala 
dimensionen, som påverkar hälsan genom normer, seder och sociala processer. Den politiska 
dimensionen innefattar bland annat ett demokratiskt deltagande, ett engagemang för 
mänskliga rättigheter och fred. Den ekonomiska dimensionen innebär att resurser bör 
fördelas så att alla har möjlighet att uppnå hälsa och en hållbar utveckling. Den fjärde 
dimensionen handlar om att lyfta fram kvinnors kunskaper och åsikter inom olika sektorer 
och att göra kvinnors arbetsbörda mer jämlik mellan män och kvinnor. Stödjande miljöer gör 
det möjligt för människor att utveckla sina förmågor och sitt självförtroende (World Health 
Organization, 1991). Som Stretmo och Melander påvisade är skolan en viktig arena för 
ensamkommande barns möjligheter för god hälsa. Den påverkar möjligheten för hälsa i flera 
olika aspekter, som sociala relationer, en ordnad tillvaro och ett normalt liv. Hastings (2012) 
visar också att stöd i skolan är betydande för hälsan hos ensamkommande barn. Även 
boendet upplevs som en arena som skapar möjligheter till hälsa för ensamkommande barn 
(Stretmo & Melander, 2013). Stöd från boendepersonal har i flera studier visat sig vara 
hälsofrämjande (Hodes et. al, 2008 och Stretmo och Melander, 2013). 
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2.4.3 Maslows behovstrappa 

Abraham Maslow beskriver människans behov utifrån en behovstrappa, där det mest 
primära behovet kommer längst ner i trappan. Längst ner kommer de fysiska behoven och 
högre upp i trappan finns de mer psykologiska och sociala. Trappan innehåller fem steg vilka 
är fysiologiska behov som exempelvis mat, kläder och ett hem, trygghetsbehov, behov av 
kärlek och gemenskap, uppskattningsbehov och behov av självförverkligande. Maslow menar 
att de olika behoven är beroende av varandra och att det behovet som finns längst ner i 
trappan är det som människan behöver tillfredsställa först. Så länge det mest primära 
behovet inte är tillfredsställt så är det det människan strävar efter och då är de andra 
behoven oväsentliga. När det mest primära behovet är tillfredsställt strävar människan efter 
att tillfredsställa nästa. Maslow påvisar främst behoven för vuxna men menar även att barns 
behov fungerar på liknande sätt. Han påpekar framförallt behovet av trygghet hos barn. Barn 
som blir av med sin trygghet, som att mista något eller att vardagshändelser avviker från det 
normala skapar otrygghet. Maslow menar att det är mycket viktigt att barn lever i en 
organiserad värld med rutiner för att kunna känna sig trygga (Maslow, 1943).  

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka omgivande aktörers uppfattningar om ensamkommande barns 
förutsättningar för god hälsa. 

3.1 Frågeställningar 

Vad anser omgivande aktörer är viktigt för att skapa förutsättningar för ensamkommande 
barns hälsa? 

Vilka förutsättningar upplever omgivande aktörer finns för att skapa god hälsa hos 
ensamkommande barn? 

Vilka förutsättningar upplever omgivande aktörer saknas för att skapa god hälsa hos 
ensamkommande barn? 

Hur upplever omgivande aktörer att ensamkommande barns livserfarenheter påverkar deras 
förutsättningar för god hälsa? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

För att genomföra studien och ta reda på hur omgivande aktörer upplever ensamkommande 
barns förutsättningar för god hälsa, valdes en kvalitativ metod. Denna metod valdes eftersom 
syftet är att undersöka människors upplevelser av en situation och få en objektiv bild av deras 
tankar och åsikter kring ämnet. En kvalitativ undersökning utgår enligt Holloway och 
Wheeler (2010) från undersökningspersonernas perspektiv och undersöker upplevelser och 
uppfattningar. Kvalitativ metod görs oftast med hjälp av intervjuer (Holloway & Wheeler, 
2010).  

4.2 Studerad kommun 

Sedan 2010 erbjuder en mindre kommun i Mellansverige platser till ensamkommande pojkar 
som är mellan 16 och 18 år vid ankomsten. Det är både asylsökande ungdomar och ungdomar 
som fått permanent uppehållstillstånd som har möjlighet till en plats i kommunen. De 
boendeformer som finns är hem för vård och boende, så kallat HVB-boende, samt 
stödboende i träningslägenheter. Kommunen samverkar med individ- och familjeomsorgen 
inom socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, överförmyndaren som beslutar om 
gode män samt Landstinget, vid mottagandet av de ensamkommande barnen. Genom att 
arbeta utifrån åtta målområden med barnets eller ungdomens behov i centrum, ska alla 
samverkansparter sträva efter att förbereda och stärka ungdomarna till ett självständigt liv. 
De olika målområdena är bra boendemiljö, tillgång till kultur, utbildning/sysselsättning, 
fysiska och psykiska vårdmöjligheter, bra bemötande – positiva förväntningar, basbehov som 
trygghet, mat och omtanke, fritidsaktiviteter samt ekonomi – god man. Kommunens 
övergripande mål med mottagandet av ensamkommande barn är att de ska känna sig 
välkomna att stanna i kommunen, att de ska ha möjlighet till att hantera sitt liv och sin 
vardag och bli självförsörjande medborgare (A. Södergren, personlig kommunikation, 29 
april, 2015). 

4.3 Urval 
Med hjälp av ett avsiktligt urval valdes intervjupersonerna ut. Enligt Holloway och Wheeler 
(2010) innebär avsiktligt urval att deltagarna väljs ut utifrån studiens syfte och de deltagare 
som väljs ut har en inblick i en viss situation eller kunskap om ett visst ämnesområde. I detta 
fall kontaktades en ansvarig person på ett boende för ensamkommande barn i en mindre 
kommun för att få tag på intervjupersoner. Denna person kontaktade i sin tur lämpliga 
personer, som har en viss kunskap om eller inblick i de ensamkommande barnens liv, till att 
delta i studien. Personerna fick höra av sig via mail till intervjuaren om de ville ställa upp på 
intervjuer. De som kontaktades var gode män, boendepersonal och socialsekreterare i 
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kommunen och totalt hörde åtta personer av sig. De som visade intresse för deltagande i 
studien mailades för att så snabbt som möjligt kunna boka in intervjuer. Personerna som 
deltog i intervjuerna var omgivande aktörer som på något sätt har kontinuerlig kontakt med 
de ensamkommande barnen i kommunen och en inblick i deras vardag. 

4.4 Datainsamling 

För att utföra undersökningen gjordes åtta enskilda semistrukturerade intervjuer under fyra 
dagar. En semistrukturerad intervju menar Bryman (2011) sker med hjälp av en 
intervjuguide men denna behöver inte följas helt. Frågorna i intervjuguiden kan ställas i en 
annan ordning och det finns även utrymme för följdfrågor. Till denna intervju användes en 
semistrukturerad intervjuguide med 14 frågor (Bilaga A) och till dessa ställdes även ett antal 
följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarade. Intervjuguiden kontrollerades genom 
att intervjuaren gjorde en pilotintervju på en anhörig innan intervjuerna startade. 
Intervjuerna hölls i ett avskilt personalrum på boendet och tog mellan 15 och 35 minuter.  

Intervjuerna började med en kort presentation av intervjuaren, syftet med studien och sedan 
delades ett missivbrev ut som intervjupersonen fick läsa själv (Bilaga B). Intervjuaren 
kontrollerade att missivbrevet hade uppfattats och om det fanns några frågor. Sedan 
klargjordes de etiska principerna en gång till förutom i missivbrevet och intervjuaren frågade 
om det gick bra att spela in, innan intervjun startade. Innan intervjun började förklarades att 
begreppet god hälsa i studien utgår från WHOs definition av hälsa. Samtliga intervjuer 
spelades in och detta gjordes med inspelningsfunktionen på intervjuarens mobiltelefon. I en 
kvalitativ intervju är det enligt Bryman (2011) intressant att veta både vad intervjupersonen 
säger men också hur den säger det. För att kunna koncentrera sig på vad intervjupersonen 
säger och kunna ställa följdfrågor är det lättast att spela in intervjun så att intervjuaren 
slipper fokusera på att ta anteckningar (Bryman, 2011).  

4.5 Analys 
När intervjuerna var färdiga transkriberades dessa ord för ord samma dag för att göra det 
enkelt att minnas exempelvis kroppsspråk och känslan från intervjun. Olsson och Sörensen 
(2011) menar att en noggrann transkribering bör ske så snart som möjligt efter att 
intervjuerna utförts. Skratt markerades med ”skratt” inom parentes, längre pauser 
markerades med tre punkter och tveksamheter så som ehm, öh skrevs också ut i 
transkriberingen. Inspelningen raderades när transkriberingen var färdig. Efter 
transkriberingen analyserades texten med hjälp av en manifest innehållsanalys. En manifest 
innehållsanalys fokuserar på det konkreta innehållet i en text och analyserar det mer 
uppenbara som texten handlar om (Bryman, 2011).  

En artikel av Granheim och Lundman (2003) visar hur manifest innehållsanalys kan 
användas på en text som tagits fram genom intervju. Texten lästes igenom för att få en 
helhetsbild. Vidare togs liknande och viktiga delar ut ur texten och sattes sedan samman till 
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en ny text som sedan kondenserades och kodades. De olika kodade delarna delades in i 
underkategorier och kategorier, vilket utgör grunden i en manifest innehållsanalys 
(Granheim & Lundman, 2003). På samma sätt analyserades denna transkribering. Först 
lästes hela transkriberingen igenom två gånger. Vidare delades samtliga intervjuer upp med 
hjälp av olika teckensnitt, ett för varje intervjuperson, för att underlätta analysen. 
Meningsbärande enheter som var relevanta för syftet togs ut och markerades med olika 
färger för att senare kunna dela in dessa i olika underkategorier. Meningarna kondenserades 
först till kortare meningar och sedan skapades koder. Efter kodningen skapades 
underkategorier som sedan blev till kategorier. Underkategorier som skapades var stöd från 
omgivningen, sociala relationer, skola och utbildning, omgivande aktörer, sjukvård, 
fritidsaktiviteter, integration, trauma samt kunskap. Dessa parades samman och blev till 
fyra olika kategorier som blev förutsättningar som upplevs vara viktiga för god hälsa, 
förutsättningar som upplevs finnas för god hälsa, förutsättningar som upplevs saknas för 
god hälsa samt upplevelser av livserfarenheter som påverkar förutsättningar för god hälsa.  
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Tabell 1. Exempel på utfall av manifest innehållsanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Och sen, man 
försöker ju ge 
dem trygghet 
och, och sen 
vänskap på 
något sätt. Ehm, 
man försöker att 
liksom få dem 
att komma ut 
och börja i en 
förening eller så. 

Försöker ge 
trygghet och 
vänskap. 
Försöker få dem 
att komma ut i 
samhället. 

Ger trygghet och 
möjligheter. 

Omgivande 
aktörer 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar 
som upplevs 
finnas för god 
hälsa 

För det är ju det 
här att samma 
personer finns, 
allså även jag, 
jag finns. Jag 
försvinner inte 
om du berättar 
något som är lite 
jobbigt eller om 
du är arg på mig 
eller så, så finns 
jag kvar. Jag 
blir, alltså någon 
form av trygghet 
också i mig, så.  

Samma 
personer finns, 
de försvinner 
inte oavsett vad 
som händer. Blir 
en form av 
trygghet. 

Finns en 
trygghet. 

Omgivande 
aktörer 

 

4.6 Kvalitetskriterier 
En studie bör enligt Holloway och Wheeler (2010) kunna visa att den är trovärdig, att den 
har ett värde för professionell användning samt att den håller en viss kvalitet. 
Kvalitetskriteriet tillförlitlighet har tagits hänsyn till i denna studie. Tillförlitligheten mäts 
med hjälp av begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera (Holloway & Wheeler, 2010). För att få så trovärdiga och rättvisande svar som 
möjligt valdes intervjupersonerna ut utifrån studiens syfte. Studien transkriberades 
ordagrant vilket också stärker dess trovärdighet. Överförbarheten stärks då urvalet är 
noggrant beskrivet och gör det möjligt för studien att överföras på andra liknande grupper. 
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Pålitligheten har behandlats genom att allt arbete med studien noggrant har återgetts i 
metoden. Detta gör även att andra kan göra liknande studier på samma sätt. För att styrka 
och konfirmera studien har författaren inte låtit personliga värderingar eller förförståelse 
påverka studiens resultat.  

4.7 Etik 

Inom forskningen finns ett antal etiska principer att ta hänsyn till, vilka har tagits fram i 
rapporten World medical association declaration of Helsinki (World Medical Association 
General Assembly, 1964). Fyra av de mer grundläggande principerna har beskrivits av 
Bryman (2011) och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera alla deltagare om syftet 
med studien. Deltagandet i studien är frivilligt och de medverkande har rätt att hoppa av när 
som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande. De 
personer som är minderåriga behöver godkännande från vårdnadshavare för att vara med. 
Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter som finns om deltagarna ska behandlas 
med största respekt och försiktighet, så att inte andra människor ska kunna ta del av dessa. 
Nyttjandekravet innebär till sist att den information som samlas in under arbetets gång 
endast får användas i studiens syfte (Bryman, 2011). De fyra forskningsetiska principerna har 
tagits hänsyn till i denna studie. När intervjuerna genomfördes gavs ett missivbrev ut där 
deltagarna informerades om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och att de kunde 
avbryta sin medverkan om de önskade. Deltagarna kunde också ställa frågor om detta då 
intervjuaren fanns på plats när missivbrevet lästes. Deltagandet var frivilligt eftersom 
deltagarna själva fick anmäla sig till att delta i intervjuerna. Alla deltagare har kodats som IP 
ett till åtta för att vara anonyma och inga namn har nämnts i studien. Intervjuaren frågade 
samtliga deltagare om inspelning och denna användes endast för att kunna transkribera allt 
som de sa under intervjuerna, sedan raderades transkriberingen. Materialet som togs ut efter 
intervjuerna har endast använts till denna studie. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av studien. Resultatet baseras på de fyra kategorierna som 
framkom vid innehållsanalysen.  

5.1 Förutsättningar som upplevs vara viktiga för god hälsa  

Till en början pratade de flesta intervjupersonerna om basbehoven som en förutsättning för 
god hälsa. De talade om att ungdomarna behöver mat, kläder, en säng och tak över huvudet 
som grundläggande faktorer. Vidare i denna kategori presenteras andra faktorer som 
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intervjupersonerna ansåg vara förutsättningar för god hälsa för ensamkommande barn. 
Dessa är indelade i underkategorierna stöd från omgivningen, sociala relationer samt skola 
och utbildning.  

5.1.1 Stöd från omgivningen 

Omgivningen ses som en viktig faktor för att ge ungdomarna förutsättningar för god hälsa. 
Intervjupersonerna ansåg att det är viktigt att de omgivande aktörerna bryr sig och engagerar 
sig i de ensamkommande barnen. Någon menade även att det är viktigt att respektera att 
ungdomarna vill vara själva ibland men att engagemang för aktivitet behövs för att de ska 
komma ut. Många ansåg att det är viktigt att ge stöd i svåra situationer, både från personal 
och från gode män men även att ungdomarna ska kunna samtala med dem som är experter 
på traumatiska händelser. Det ansågs också betydelsefullt att ge den trygghet som 
ungdomarna behöver eftersom de inte har någon annan att vända sig till, exempelvis genom 
att bara finnas tillgänglig, visa att man bryr sig och vara förstående.  

Att man har medkänsla och försöker sätta sig in i deras problem, och stötta dem så gott det 
går.(IP8) 

5.1.2 Sociala relationer 

Att ha sociala relationer var något som flera intervjupersoner ansåg vara en viktig 
förutsättning för god hälsa hos ensamkommande barn. Integrering i samhället, i 
fritidsaktiviteter och i skolan var någonting som de flesta betonade som väsentligt för att 
kunna skapa ett socialt nätverk. En del ansåg också att det var viktigt att ge möjlighet till att 
träffa andra men att ungdomarna själva också måste vilja ta kontakt.  

Jag tror att de som har kommit in i någon form av aktivitet på fritiden har lätt, lättare att 
skaffa vänner eller så.(IP5) 

5.1.3 Skola och utbildning 

Någonting som många av intervjupersonerna upplever vara en förutsättning för 
ensamkommande barns hälsa är skola och utbildning. Att de får möjlighet att gå i skolan och 
möjlighet till utbildning bidrar till både integration, att de kan lära sig mer språk och en 
möjlighet att få ett arbete i framtiden. 

Språket är något som flera av intervjupersonerna nämner som en viktig förutsättning för god 
hälsa. Språket anses bidra till bland annat förbättrad integration och förbättrad självkänsla 
hos ungdomarna.  

Med tiden så kommer språket, så kommer självförtroendet. Du får mer och mer 
självförtroende ju med språk du kan. De här två hänger ihop lite grann och, och att du, med de 
två så lär du känna fler folk.(IP6) 
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5.2 Förutsättningar som upplevs finnas för god hälsa  

Denna kategori visar de förutsättningar som omgivande aktörer anser finns för att de 
ensamkommande barnen ska ha möjlighet till god hälsa. De olika underkategorierna är 
omgivande aktörer, sjukvård, fritidsaktiviteter samt skola och utbildning.  

5.2.1 Omgivande aktörer 

Omgivande aktörer är i detta fall boendepersonal, gode män och socialtjänst. 

Intervjupersonerna är eniga om att boendet ger de ensamkommande barnen en trygghet. De 
menar också att det skapar en familjekänsla, ett lugn och ger stöd till dem. Stödet beskrivs 
som viktigt, främst för barnens psykiska hälsa då de kan prata med personalen om någonting 
är jobbigt eller om de mår dåligt. På boendet integreras ungdomarna och de får möjlighet att 
lära sig hur det fungerar i det svenska samhället, de svenska traditionerna och vardagliga 
sysslor som är viktiga för ett självständigt liv, vilket ses som en god förutsättning för 
framtiden.  

De lagar mat, ehm, middagsmaten med oss. Och de får ganska mycket där att det är en del av, 
om man ska bo själv ska man laga sin egen mat. Det är viktigt att man kan göra det. Man går 
och handlar och visar hur man tvättar och städar och mycket de bitarna, ta hand om en bostad 
och allt vad det innebär.(IP6)  

De gode männen tar till exempel de slutgiltiga besluten för ungdomarna, sköter ekonomin, 
hjälper till vid kontakt med bland annat migrationsverket, skolan och socialtjänsten. 
Kontakten som ungdomarna har med gode männen upplever alla intervjupersoner som 
positiv. De har bra kontakt och många av intervjupersonerna anser att gode männen är mer 
än bara någon som ska ta beslut eller sköta ekonomin åt ungdomarna. De finns där för att de 
bryr sig och har ett genuint intresse i ungdomarna.  

Grabbarna har bra kontakt med gode männen. De är inte bara här för att de ska ge dem 
pengar, utan de är här för att de bryr sig.(IP5) 

Många av intervjupersonerna talar om att de försöker ge barnen trygghet och vänskap då det 
är svårt för dem eftersom de kommer helt ensamma, utan några sociala relationer. 
Engagemang är något som många tar upp. De omgivande aktörerna engagerar sig mycket i 
ungdomarna på olika sätt. De berättar att de jobbar för deras rättigheter i skolan och i 
samhället, de ordnar aktiviteter, hjälper till med läxor och försöker skapa förutsättningar för 
en bra framtid.  

5.2.2 Sjukvård 

Sjukvården är enligt de flesta något som fungerar bra för de ensamkommande barnen. De får 
gå på läkarundersökningar, bli vaccinerade, gå till tandläkare samt möjlighet till att gå på 
psykologsamtal och detta fungerar precis som för svenska barn och ungdomar. Det första 
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som erbjuds när ungdomarna kommer till boendet är en läkarundersökning och vaccination. 
De flesta menar att det stöd som kommer från sjukvården fungerar bra och är en 
förutsättning för god hälsa hos barnen.  

Jo men det är ju klart att den gör det, de får ju, det första när de kommer hit så är det ju, det är 
läkarundersökning, det är tandvård, det är vaccinationsprogram. Det är hela det här köret, och 
det är ju också en förutsättning för god hälsa.(IP1) 

Alla som kommer till boendet erbjuds möjlighet att prata med en psykolog på 
Flyktingmedicinskt centrum, något som de flesta intervjupersoner anser är väldigt positivt. 
Dock upplevs det som ett problem att många av ungdomarna inte vill gå på samtalen.  

Det man gör är ju att man erbjuder flyktingmedicin, sen är det ju ingen som vill gå dit. För, där 
man kommer ifrån, där går man inte till en psykolog, man äter inte antidepressiva för då är 
man tokig. Då ska man bo på, på, då ska man vara inlåst.(IP4) 

5.2.3 Fritidsaktiviteter 

Många fritidsaktiviteter erbjuds, något som intervjupersonerna anser är positivt både för 
ungdomarnas fysiska hälsa men även för deras möjlighet till sociala relationer. Boendet 
erbjuder en aktivitet varje helg. Det har bland annat varit att gå till simhallen, åka skidor, gå 
på loppmarknader eller gå och titta på fotboll. För att försöka ge ungdomarna möjlighet till 
att träffa andra ungdomar har de erbjudits att följa med till en fritidsgård på en skola i 
kommunen. De uppger även att var och en av ungdomarna får en valfri aktivitet betald av 
kommunen, vilket anses vara en förutsättning för god hälsa.  

Ehm, men sen är det ju, ja kommunen står ju för att de får ha en, en aktivitet som dom betalar 
till exempel. Grabbarna spelar fotboll eller så och det gör ju i sin tur att de träffar andra barn 
och så.(IP2) 

Intervjupersonerna har liknande uppfattningar om att aktiviteter erbjuds och att möjligheten 
till fysisk aktivitet är god. Även möjligheten till att träffa andra människor finns. Dock menar 
många att vilja är viktigt, både egen vilja från ungdomarnas sida men även från samhällets 
sida, viljan att ta emot ungdomarna.  

5.2.4 Skola och utbildning 

Skolan är en förutsättning som finns för ungdomarna, men som samtliga intervjupersoner 
anser har flera brister. Skolan erbjuder svenska för invandrare (SFI) för ungdomarna när de 
kommer till kommunen. SFI ger dem möjlighet till att lära sig språket för att kunna börja i 
gymnasiet och läsa andra ämnen. De flesta upplever att ungdomarna vill satsa på att lära sig 
svenska istället för att också fortsätta med sitt modersmål.  
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Ja, i […] kommun så är det ju så att de barnen blir inskrivna på gymnasieskolan och då får de 
läsa svenska för invandrare. Och sen så, det är ju den möjligheten man har. Och i och med att 
man lär sig mer språk så får man ju några ämnen mer att läsa.(IP7) 

Någon berättar att utbildning sker även på boendet. Dit tas föreläsare inom olika områden, 
vilket anses vara väldigt positivt då ungdomarna kommer med andra kunskaper. Hjälp och 
stöd i utbildningen är också något som intervjupersonerna upplever finns hos omgivande 
aktörer. 

5.3 Förutsättningar som upplevs saknas för god hälsa 
Denna kategori förklarar faktorer som de omgivande aktörerna upplever saknas eller behöver 
förbättras för att ge ungdomarna förutsättningar för god hälsa. Faktorerna har delats upp i 
två underkategorier, sociala relationer samt skola och utbildning. I underkategorierna har 
faktorerna beskrivits påverka andra faktorer som upplevs saknas.  

5.3.1 Socialt nätverk 

Att träffa andra människor och skapa sociala relationer är något som många av 
intervjupersonerna uppgav som en svårighet för ungdomarna. Intervjupersonerna berättar 
att ungdomarna ofta säger att de inte har några vänner och att de gärna vill träffa andra 
människor. Trots att de bor tillsammans med andra ungdomar upplever intervjupersonerna 
att det inte är säkert att de kommer överens med alla. De kommer från olika religioner och 
länder och pratar olika språk. Språksvårigheter uppfattas också vara en faktor som påverkar 
att man inte tar kontakt eller kan skaffa sociala relationer.  

Om du inte kan språket så bra och du inte har självförtroendet för att gå ut, gå ut och möta nya 
människor och säga hej till någon du inte känner, eh, och dels för att du saknar språket då. Så, 
så kan det ge andra bieffekter, lite utanförskap, att känna sig oduglig, vad gör jag här 
liksom?(IP6) 

Intervjupersonerna menar också att grundtryggheten försvinner i och med att familjen inte 
finns där för ungdomarna. En del har fortfarande kontakt med sin familj och andra har det 
inte. Oavsett om de har kontakt eller inte så upplever de flesta att ungdomarna saknar sin 
familj och att det påverkar deras psykiska hälsa att inte ha familjen där. De känner en oro hos 
ungdomarna för hur familjerna har det och vad som händer med dem. Eftersom ungdomarna 
inte har så mycket sociala relationer upplevs det också som en svårighet när de flyttar från 
boendet och inte har någon att vända sig till.  

Sen tror jag också att man behöver hitta någon form där man inte släpper dem när de bor i 
eget boende. Utan någon form av kontaktfamilj, kontaktperson, extra-mormor. Någon form av 
trygghet som finns kvar, så.(IP4) 
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Liknande uppfattningar finns om att det behövs mer integration i samhället, att fler behöver 
vara öppna för att ta emot ungdomarna för att de ska kunna träffa andra människor och 
känna en tillhörighet i det svenska samhället. Integrationen behöver enligt 
intervjupersonerna ske på flera områden, i skolan, bland människor i samhället, inom idrott 
och andra aktiviteter. 

5.3.2 Skola och utbildning 

Någonting som framkom i samtliga intervjuer är att möjlighet till utbildning och stöd från 
skolan i viss mån saknas. Detta är något som intervjupersonerna själva upplevt och även 
något som ungdomarna talat om för dem. Att stödet från skolan saknas på flera sätt, är något 
som anses påverka både ungdomarnas möjlighet till utbildning och sociala relationer. 
Intervjupersonerna talar om att exempelvis integrering och individanpassning i skolan 
saknas. De menar att ungdomarna ofta påpekar att de är ensamma och inte har några vänner 
och att integrering skulle leda till bättre möjlighet till sociala relationer. Att anpassa skolan 
för varje individ är något de framhåller som viktigt för ungdomarnas utveckling eftersom alla 
kommer från olika skolförhållanden med olika mycket kunskap. 

Skolgången kan individanpassas. För att det här är ju, de är ensamkommande och det är det 
som de har gemensamt. Men sen är det ju inte så mycket mer.(IP7) 

Utbildning är något som intervjupersonerna upplever som en hög prioritet och önskan från 
ungdomarna. De berättar att alla väldigt gärna vill utbilda sig, för att kunna få ett arbete i 
framtiden. Det är ett mål som de flesta av ungdomarna har, men idag är det svårt att komma 
vidare i skolan efter att ungdomarna börjar i SFI-klassen. Flera har liknande uppfattningar 
om att skolan påverkar ungdomarnas mående eftersom de själva säger att de vill utbilda sig 
och mår dåligt av att inte få möjligheten att utvecklas i skolan.  

Det är också en stor orsak till att de kanske inte mår så bra. Vi kan, vi kan göra tusen 
aktiviteter här i huset men det spelar ingen roll för de vill utbilda sig. Det är deras mål, att de 
vill utbilda sig och få ett jobb.(IP5) 

5.4 Livserfarenheter som upplevs påverka förutsättningar för god hälsa 

I denna kategori presenteras upplevelser och erfarenheter i barnens liv vilka 
intervjupersonerna upplever påverka förutsättningarna för god hälsa. Underkategorierna 
som skapades var trauma och kunskap och dessa förklaras vidare nedan.  

5.4.1 Trauma 

De flesta intervjupersonerna menar att traumatiska upplevelser i ungdomarnas liv starkt 
påverkar deras förutsättningar för god hälsa. Många upplever ångest och sorg hos 
ungdomarna. Eftersom de har varit tvungna att lämna sina hem och familjer upplever 
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intervjupersonerna ofta en saknad av familj, vänner och tryggheten i att vara i ett hem och 
med ett språk man känner till.  

Jag menar en del har ju traumatiska upplevelser i, och, och de längtar efter sina familjer och 
de vet ju aldrig om de kan träffa dem igen.(IP1) 

Traumatiska upplevelser är också någonting som upplevs komma från ungdomarnas tid i 
hemlandet och flykten till Sverige. Många av intervjupersonerna berättar om historier som 
ungdomarna själva har berättat och menar att det handlar om många opålitliga och elaka 
människor längs med vägen, att de har blivit utsatta för krig, våld och förluster av människor 
som står dem nära. Någonting som upplevs påfrestande på ungdomarnas hälsa är att de hela 
tiden måste återberätta sina historier om och om igen för olika myndigheter.  

Man märker ehm, det som är väldigt jobbigt för dem när de kommer hit det är att, var de än 
kommer någonstans, till skola, sjuksyster, migrationsverket, så ska de få berätta om och om 
igen varför de har kommit hit.(IP2) 

5.4.2 Kunskap 

Både kunskap om samhället och kunskap från skolan var något intervjupersonerna tog upp 
som faktorer som påverkar ungdomarnas förutsättningar för god hälsa. Att ha viktig kunskap 
om hur det fungerar i ett svenskt samhälle och vilka normer som finns var något som flera 
intervjupersoner påpekade som viktigt. Eftersom de kommer från helt andra uppväxtmiljöer 
med andra normer och kunskaper än vad svenska ungdomar gör, så menar 
intervjupersonerna att det kan vara svårt att anpassa sig.  

Jag har ju en kille, den ena har ju varit hos sin mamma och jobbat med henne och plockat 
tomater och tvättat bilar och lite sådär va. Och den uppväxten ger ju inte sådär jättebra 
förutsättningar som jag ser det att komma till vårt samhälle och flytta in här. Det är ju, det 
måste vara svårt att förstå.(IP3) 

Intervjupersonerna berättar att ungdomarna har väldigt olika kunskaper med sig från skolan. 
En del har gått i skolan precis som ungdomar i samma ålder i Sverige och har mycket 
kunskap med sig. Andra har inte kommit så långt i skolan och några har aldrig gått i skolan 
alls utan kanske bara jobbat istället. För de som inte har kommit så långt eller inte har gått i 
skolan alls anser intervjupersonerna att det blir svårt när de kommer till Sverige, de menar 
exempelvis att utbildningen kommer att ta längre tid och att det blir svårare att få sociala 
kontakter.  

Sen har de ju så olika bakgrunder. En av mina första pojkar hade gått koranskola tre till fyra år 
och tragglat koranen, alltså bibeln, det var hans skolgång. Och en del har ju gått gymnasiet och 
läst de flesta ämnen, så det är ju väldigt stor skillnad.(IP8) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden för studien valdes utifrån studiens syfte. Då en studie som undersöker människors 
uppfattningar och upplevelser menar Holloway och Wheeler (2010) att denna bör utföras 
med hjälp av en kvalitativ metod. Tillvägagångssättet beskrevs noggrant i hela 
metodavsnittet i studien vilket stärker dess pålitlighet och möjlighet till att göra om studien. 
Dock menar Bryman (2011) att det kan vara svårt att göra om kvalitativa studier ytterligare 
gånger på grund av att kvalitativa undersökningar ofta är ostrukturerade, vilket påverkar 
tolkningen av resultatet.  

6.1.1 Diskussion om urval 

Från början var tanken att intervjuerna skulle göras på ensamkommande barn i en mindre 
kommun i Mellansverige för att undersöka deras förutsättningar för god hälsa. Att intervjua 
barnen valdes dock bort av etiska skäl och istället valdes vuxna personer som har en god 
inblick i ensamkommande barns vardag och mycket kunskap om detta ämne. Flera av dessa 
personer har också erfarenhet från flera ensamkommande barn. Intervjupersonerna valdes 
då ut med hjälp av ett avsiktligt urval, vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) innebär att 
deltagarna har en god inblick i eller god kunskap om ett visst område. Att intervjua 
omgivande aktörer istället för barnen kan ge andra svar eftersom upplevelserna förmodligen 
skiljer sig åt och svaren ges ur en annan synvinkel. Dock ger omgivande aktörer förmodligen 
en god bild av hur det är eftersom de har nära kontakt med barnen. Något som kan ha 
påverkat resultatet är att de omgivande aktörernas erfarenheter inte togs hänsyn till vid 
rekryteringen av dessa. Studiens resultat kan ha påverkats då några hade mycket kortare 
erfarenhet än andra. Detta blev synligt först vid intervjutillfället när andra frågan ställdes och 
hade kunnat undvikas om det hade funnits ett krav på att intervjupersonerna skulle haft 
kontakt med ensamkommande barn i exempelvis minst ett år. Syftet blev då att istället 
undersöka omgivande aktörers uppfattningar av ensamkommande barns förutsättningar för 
god hälsa. För att stärka överförbarheten i studien har urvalet förklarats så gott det går, med 
hänsyn till etiska principer. Denna studie kan i och med detta göras om på en liknande grupp 
i exempelvis en annan stad. Även pålitligheten i studien stärks genom att noggrant förklara 
urvalet (Bryman, 2011). 

6.1.2 Diskussion om datainsamling 

För att genomföra undersökningen gjordes åtta semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju gjorde det möjligt för intervjupersonen att få lite frihet i sina svar 
och om ett svar behandlades innan frågan hade ställts kunde denna fråga tas bort. En 
semistrukturerad intervjuguide användes för att underlätta för intervjuaren. Denna gjorde 
det möjligt att ställa följdfrågor då det behövdes. Frågorna i en intervjuguide ska kunna ge 
intervjuaren information om hur intervjupersonerna upplever saker och ting (Bryman, 2011). 
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En intervjuguide ökar även studiens överförbarhet och pålitlighet, då den gör det möjligt för 
någon annan att göra om studien med samma frågor. Intervjuguiden var till stor hjälp för 
intervjuaren då denne var relativt ovan vid att intervjua. Intervjuguiden testades i en 
pilotstudie innan första intervjutillfället. Enligt Bryman (2011) gör en pilotstudie det möjligt 
för intervjuaren att se om instruktionerna och frågorna till intervjupersonerna uppfattas rätt. 
Pilotstudien var i detta fall till hjälp då en del frågor behövde formuleras om för att förstås av 
testpersonen. För att undvika missförstånd klargjordes begreppet god hälsa innan 
intervjuerna började.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på intervjuarens 
mobiltelefon. För att slippa störande moment i och med att en mobiltelefon användes sattes 
denna på flygplansläge. Inspelningen gjorde det möjligt för intervjuaren att fokusera på 
intervjun och kunna ställa följdfrågor, istället för att behöva anteckna. Detta menar Bryman 
(2011) är en av fördelarna med inspelning vid en intervju. Han menar dock att en inspelning 
kan göra intervjupersonerna nervösa och att de kan vara negativa till att spela in. Detta var 
däremot inte ett problem som uppkom under intervjuerna till denna studie. En intervjuguide 
låg till grund för samtliga intervjuer. Då de första intervjuerna tog cirka 15 minuter kan bero 
på att intervjuaren var ovan vid situationen. Intervjuguiden ändrades inte under tidens gång 
men ju mer vana intervjuaren fick, desto fler följdfrågor ställdes vid behov. Detta kan ha gjort 
att de första intervjuerna inte gav lika mycket som de senare. Två av frågorna i 
intervjuguiden var dikotoma vilket kan ha medfört att mer utvecklade och förklarande svar 
inte gavs. Intervjuaren försökte ställa följdfrågor till dessa frågor, om inte intervjupersonen 
själv utvecklade sitt svar från början. Dock upplevde intervjuaren att vissa intervjupersoner 
pratade mycket utan följdfrågor medan vissa gav kortare svar även med följdfrågor. Bryman 
(2011) menar att en kort intervju nödvändigtvis inte är sämre än en lång. Intervjuaren 
upplevde också att intervjupersonerna försökte svara så ärligt som möjligt och inte bara gav 
svar för att göra intervjuaren nöjd. Detta stärker trovärdigheten i studien.  

6.1.3 Diskussion om analysmetod 

För att kunna analysera studien transkriberades alla inspelade intervjuer ordagrant. Bryman 
(2011) menar att en komplett redogörelse av vad som sägs under en intervju är viktig för 
möjlighet till analys. Inspelning och transkribering stärker även studiens trovärdighet. 
Analysen förklarades noggrant i studiens metoddel, vilket gör studien mer pålitlig. Texten 
som transkriberats analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. En manifest 
innehållsanalys fokuserar på det mest uppenbara i en text och är en bra analysmetod för 
oerfarna forskare (Granheim & Lundman, 2003). Denna gjorde det möjligt att se mönster 
och likheter i texten som sedan kunde generera i studiens resultat. Resultatet blev en 
sammanfattad beskrivning av vad som framkommit under intervjuerna och stärktes med 
citat. Intervjuaren har inte blandat in sin förförståelse eller kunskap om ämnet i intervjuerna 
eller analysen. Detta gör det möjligt att styrka och konfirmera resultatet (Bryman, 2011). 
Bryman (2011) menar att analysprocessen hjälper till att göra analysen mer objektiv. Dock 
förklarar han att viss förförståelse alltid kommer att påverka resultatet och att olika forskare 
tolkar det på olika sätt. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I denna diskussionsdel har författaren valt att diskutera utifrån de olika kategorierna som 
framkommit i studien. Även författarens egna åsikter framkommer i denna del.  

6.2.1 Diskussion om förutsättningar som upplevs vara viktiga för god hälsa 

Maslow (1943) beskriver människans fysiska och psykologiska behov i form av en 
behovstrappa med fem steg. De tre mest framstående behoven, utöver de fysiska behoven 
mat, kläder och boende, som intervjupersonerna ansåg var viktiga för ensamkommande 
barns möjlighet till god hälsa var stöd från omgivningen, sociala relationer samt skola och 
utbildning. Intervjupersonerna menade att de människor som dagligen eller ofta finns runt 
de ensamkommande barnen behöver ha ett genuint intresse för dem, engagemang och kunna 
ge dem stöd för att främja deras hälsa. Hodes et. al (2008) visar i sin studie att 
ensamkommande barn som hade lågt stöd från boendepersonal uppvisade högre grad av 
post-traumatiskt stressyndrom, vilket styrker intervjupersonernas åsikter. Stretmo och 
Melander (2013) beskriver också boendepersonalens engagemang som en viktig förutsättning 
för ensamkommande barns möjlighet till gott stöd.   

Då ett flertal studier (Derluyn et. al, 2009, Smid et. al, 2011 och Hodes et. al, 2008) visar att 
föräldrars stöd är av stor vikt för ungdomars hälsa och en förebyggande faktor för psykisk 
ohälsa, påpekar Derluyn et. al att det är viktigt att sätta in förebyggande insatser för 
ensamkommande barn eftersom de kommer utan sina föräldrar. Även lågt socialt stöd i 
allmänhet har visat sig vara negativt för hälsan (Wallin och Ahlström, 2006). Sociala 
relationer var något som intervjupersonerna menade var främjande för de ensamkommande 
barnens hälsa. Detta ansågs kunna göras genom integrering i samhället, i fritidsaktiviteter 
och i skolan. Skolan i sig sågs också som en av de viktigaste förutsättningarna för god hälsa. 
Möjlighet till att gå i skolan är något som ett flertal studier visar är viktigt för 
ensamkommande barn. En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (2014) samt 
Stretmo och Melander (2013) visar att skolan inte bara bidrar till en god utbildning utan även 
till möjlighet till sociala relationer. Detta var något som intervjupersonerna också tog upp 
som en viktig del av skolgången. De menade att det var viktigt att integrera ungdomarna i 
skolan för att lättare kunna träffa svenska vänner. Att skolan ger möjlighet till utbildning var 
också något intervjupersonerna tog upp som betydelsefullt. Språket var något som togs upp 
som väsentligt både för att klara av skolan och för att lättare kunna skaffa sociala kontakter. 
Enligt Hastings (2012) var det viktigt att lära sig språket för att känna tillhörighet i sitt nya 
land.  

Dahlgren och Whitehead (1991) beskriver hälsans bestämningsfaktorer som olika faktorer i 
en människas liv som påverkar dess hälsa. Exempelvis finns sociala och samhälleliga nätverk 
och utbildning med som faktorer, vilket kan kopplas samman med intervjupersonernas 
åsikter om vad som är viktigast för ett ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa. 
Dahlgren och Whitehead (1991) menar också att bestämningsfaktorerna kan påverka 
varandra, vilket är något som intervjupersonerna också tagit upp under studiens gång. Att 
skolan påverkar möjligheter till socialt nätverk är exempel på två faktorer som var för sig 
ansågs vara viktiga men som även kan påverka varandra.  
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6.2.2 Diskussion om förutsättningar som upplevs finnas för god hälsa 

Ascher (2009) skriver i sin diskussionsartikel ur Läkartidningen att skola, boende, sociala 
nätverk och stödjande vuxna är förutsättningar som behövs för att ensamkommande barn 
ska ha möjlighet till god hälsa. Enligt intervjupersonerna finns flera av dessa förutsättningar 
för de ensamkommande barnen i kommunen, dock med vissa brister. Intervjupersonerna är 
starkt positiva till det stöd som ges från boendepersonal, gode män och socialtjänst. De 
menar att barnen får en trygghet och att boendet skapar ett lugn och en familjekänsla för 
dem. Enligt barnkonventionen ska barn på flykt ges skydd och hjälp att hitta sin familj om så 
är möjligt (Utrikesdepartementet, 2006). Ungdomarna integreras och lär sig om det svenska 
samhället och vardagssysslor på boendet. De gode männen upplevs ha god kontakt med 
ungdomarna och de bryr sig och engagerar sig i dem. Stretmo och Melander (2013) visar att 
ensamkommande barn upplever det betydelsefullt att gode män och boendepersonal visar 
engagemang och försöker skapa en relation till barnen för att ge dem ett gott stöd. Det goda 
stöd som finns från de omgivande aktörerna i kommunen kan ses som hälsofrämjande då 
Hodes et. al (2008) i sin studie kom fram till att lågt stöd från boendepersonal är negativt för 
ensamkommande barns hälsa.  

Begreppet stödjande miljöer handlar om den fysiska och sociala omgivningen där människor 
bor, deras lokalsamhälle, deras hem, där de arbetar och leker. Dessa miljöer skapar 
möjligheter för människors hälsa (World Health Organization, 1991). Boendet kan i detta fall 
ses som en stödjande miljö då ungdomarna vistas där dagligen och boendepersonalen 
främjar deras hälsa, både fysiskt och socialt. Även sjukvården kan ses som en stödjande miljö 
då intervjupersonerna menar att sjukvården fungerar bra för de ensamkommande barnen i 
kommunen. De berättar att de får den vård de har rätt till och att möjlighet till sjukvård finns 
lättillgängligt. Tillgång till sjukvård är också en bestämningsfaktor som spelar stor roll för 
främjandet av människors hälsa (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

Fritidsaktiviteter erbjuds, både från boendet och kommunen. Fritidsaktiviteter skapar enligt 
intervjupersonerna både möjlighet till god fysisk hälsa och möjlighet till sociala relationer. 
Att ha sociala relationer är enligt en studie av Wallin och Ahlström (2006) en hälsofrämjande 
faktor, då människor som saknade sociala relationer upplevde högre grad av ensamhet och 
depression. Att fritidsaktiviteter erbjuds skulle därmed kunna bidra till god hälsa för de 
ensamkommande barnen. Att ha en fritidsaktivitet kan också innebära en stödjande miljö då 
stödjande miljöer innefattar både den fysiska och sociala omgivningen där människor vistas 
(World Health Organization, 1991).  

Att lära sig språket var en faktor som ansågs betydande för att kunna känna tillhörighet i sitt 
nya land enligt Hastings (2012) studie om ensamkommande pojkar. Skolans roll var viktig i 
detta och pojkarna i studien uppgav också att stöd från lärarna efterfrågades. 
Intervjupersonerna menar att en förutsättning som finns för hälsa är skola och utbildning, 
dock finns brister. Skolan erbjuder SFI vilket innebär att de ensamkommande barnen ges 
möjlighet att lära sig språket. Eftersom stödjande miljöer gör det möjligt för människor att 
utveckla sina förmågor (World Health Organization, 1991), kan skolan i och med detta anses 
vara en stödjande miljö. 
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6.2.3 Diskussion om förutsättningar som upplevs saknas för god hälsa 

Något som upplevdes viktigt från intervjupersonernas sida var sociala relationer, men att 
träffa andra människor utanför boendet var något de upplevde som en svårighet för de 
ensamkommande barnen. Wallin och Ahlströms (2006) studie visar att ungdomar som 
kommit ensamma till Sverige hade kunnat skaffa ett socialt nätverk, dock främst från sin 
egen etniska bakgrund. Studien visade också att avsaknad av sociala relationer gav en lägre 
känsla av psykiskt välmående. Detta stärks också av Ying et. al (1997) som skriver i sin studie 
att flyktingar som upplevde en hög känsla av sammanhang uppvisade lägre grad av psykisk 
ohälsa, ångest och depression, då en av variablerna för känsla av sammanhang var sociala 
relationer. Språksvårigheter var något som intervjupersonerna upplevde försvårade 
möjligheten för de ensamkommande barnen till att ta kontakt med andra människor. Att ha 
språksvårigheter har visat sig vara negativt för både fysiskt och psykiskt välmående (Wallin & 
Ahlström, 2006). Enligt Derluyn et. al (2009) har barn som flytt utan sina föräldrar större 
risk att drabbas av psykisk ohälsa. Intervjupersonerna i denna studie menar att 
grundtrygghet i form av familjerelationer är någonting som saknas för de ensamkommande 
barnens förutsättningar för god hälsa. De upplever att det hela tiden finns en oro hos 
ungdomarna för hur familjen har det och att detta påverkar dem psykiskt.  

En annan faktor som har visats bidra till socialt nätverk är skolan. Bland annat skriver 
Sveriges Kommuner och Landsting (2014) att ensamkommande barn som börjar i skolan 
upplever det som lättare att träffa vänner när de börjar i en så kallad vanlig klass, efter att de 
fått börja skolan. Intervjupersonerna i denna studie upplever att skolan har brister när det 
gäller integration. Ungdomarna har själva berättat för intervjupersonerna att de känner sig 
ensamma och att de inte har några vänner, och intervjupersonerna påpekar att integrering är 
något som behöver arbetas med. Enligt barnkonventionen ska inget barn diskrimineras och 
alla barn har rätt till utveckling (Utrikesdepartementet, 2006). Skolan skulle kunna ha en 
stor roll i detta i och med att utbildning gör att barnen utvecklas samt att integrering i skolan 
förebygger diskriminering. Hastings (2012) påpekar att stöd från lärare, att lära känna 
människor runt omkring sig i skolan och bli lyssnad på och respekterad av andra människor 
är viktigt för ensamkommande barns tillhörighet. Stödet från skolan är något som 
intervjupersonerna upplever saknas i kommunen.  

En av hälsans bestämningsfaktorer är utbildning (Dahlgren & Whitehead, 1991) och precis 
som studien från Sveriges Kommuner och Landsting (2014) visar så påpekar även 
intervjupersonerna i denna studie att de ensamkommande barnen är väldigt positiva till att 
fortsätta utbilda sig efter gymnasiet. Detta ses dock som en svårighet då det är svårt att 
komma vidare från SFI-utbildningen. Folkhälsomyndigheten (2014) påpekar att lång 
utbildning kan bidra till ökad hälsa i arbetslivet, ökad ekonomisk trygghet och större 
inflytande över sin livssituation. Intervjupersonerna upplever att det finns brister med 
utbildningen för de ensamkommande barnen. De menar att skolgången bör individanpassas 
eftersom alla ensamkommande barn är olika och kommer med olika kunskaper, vilket gör att 
så länge inte skolan individanpassas kommer vissa barn ha svårare att få utbildning. Att 
ensamkommande barn är en heterogen grupp som kommer med mycket olika erfarenheter är 
även någonting som Stretmo och Melander (2013) tar upp i sin rapport. Det är möjligt att 
skolan behöver stöd i hur det ska hantera situationen med ensamkommande barn, samt 
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information om vilken betydelse de faktiskt har för dessa. Detta handlar inte bara om 
utbildningssyfte utan även att de kan bidra med exempelvis trygghet och möjlighet till att 
träffa andra människor. 

6.2.4 Diskussion om livserfarenheter som upplevs påverka förutsättningarna för god 
hälsa 

Människors hälsa påverkas av många olika faktorer. Hälsans bestämningsfaktorer innefattar 
exempelvis individuella livsstilsfaktorer, samhälleliga och sociala nätverk samt levnadsvillkor 
(Dahlgren & Whitehead, 1991), vilka intervjupersonerna upplever som annorlunda för 
ensamkommande barn jämfört med barn som är födda och uppväxta i Sverige. Barns hälsa 
kan relateras till uppväxtvillkor, familjeförhållanden och föräldrars sociala status (Prop. 
2007/08:110). Intervjupersonerna är eniga om att ungdomarna som kommer till Sverige har 
med sig erfarenheter och upplevelser som påverkar dem och deras möjlighet till god hälsa. 
Traumatiska upplevelser var något samtliga intervjupersoner tog upp som en faktor som de 
upplever påverka de ensamkommande barnens hälsa. Att fly utan sin familj och bli av med 
den trygghet som kommer från hemmet var något de upplevde som negativt för hälsan. Barn 
som flytt utan sina föräldrar har visat sig ha större risk för psykisk ohälsa (Smid et. al, 2011 
och Hodes et. al, 2008). Även traumatiska upplevelser under flykten som krig och våld är 
något intervjupersonerna talar om. Ascher (2009) menar också att traumatiska upplevelser 
från tiden i hemlandet och flykten har stor påverkan på ensamkommande barns hälsa, 
framförallt den första tiden i det nya landet. Intervjupersonerna har tidigare berättat att de 
ensamkommande barnen erbjuds samtal med någon om sina trauman för att förebygga 
psykisk ohälsa. Detta upplevs av intervjupersonerna som positivt men uppskattas sällan av 
barnen själva.  

Att de ensamkommande barnen kommer med olika kunskaper, framförallt från skolan 
upplever intervjupersonerna påverkar deras möjlighet till god hälsa. De menar att det blir 
svårare att utbilda sig och senare skaffa ett jobb för de som inte kommit så långt eller inte har 
gått i skolan alls. Enligt Wallin och Ahlström (2006) uppvisade flyktingar som anpassat sig 
bra till sitt nya land och skaffat ett arbete en hög känsla av välmående, både fysiskt och 
psykiskt. Något som framkom i intervjuerna var att kunskap om samhället och kultur är 
något som påverkar ungdomarnas möjlighet till god hälsa och utveckling när det kommer till 
Sverige. Positivt i detta är att boendet ofta bidrar med mycket av denna kunskap och därmed 
främjar de ensamkommande barnens möjligheter till god hälsa. 

6.3 Etikdiskussion 
Då tanken från början var att intervjua de ensamkommande barnen valdes detta bort på 
grund av etiska skäl. Dels för att de är barn och dels för att det kan finnas svårigheter med 
språket vilket gör att missuppfattningar vid intervjuer kan uppstå. Detta gjorde urvalet 
problematiskt och istället tillfrågades omgivande aktörer så som gode män, boendepersonal 
och socialtjänst, vilka samtliga har en god kunskap ensamkommande barn. De som ville delta 
ombads att skicka ett mail till intervjuaren, vilket gjorde att intervjuerna var frivilliga. I detta 
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fall har samtyckeskravet tagits hänsyn till (Bryman, 2011). Informationskravet togs hänsyn 
till genom att informera samtliga deltagare om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt 
och kan avslutas om deltagaren skulle vilja, samt att det som framkommer i intervjuerna 
endast kommer att användas i studiens syfte (Bryman, 2011). Samtliga deltagare fick ställa 
frågor om det var något de undrade. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om 
intervjupersonerna som framkommer under intervjuerna bör behandlas varsamt (Bryman, 
2011). I denna studie avidentifierades både intervjupersonerna, deras roll eller profession, 
boendet och kommunen där intervjuerna gjorts. Namn som nämndes eller andra utmärkande 
ord avidentifierades också. Detta främst för att det är en mindre kommun och det skulle vara 
möjligt att identifiera vem som sagt vad. Samtlig information som framkom i studien 
användes endast för studiens syfte och behandlades med största respekt, all inspelning 
raderades och transkriberingen förstördes när studien var färdig. Detta för att följa 
nyttjandekravet så väl som möjligt (Bryman, 2011). 

7 SLUTSATSER 

Det finns vissa faktorer som i större utsträckning upplevs påverka ensamkommande barns 
förutsättningar för hälsa. Trots att de ensamkommande barnen i viss mån anses ha goda 
förutsättningar finns det flera sätt att förbättra och öka deras möjligheter till god hälsa. 

Att ha sociala relationer, stöd från omgivningen samt tillgång till skola och utbildning är 
faktorer som omgivande aktörer anser kan skapa goda förutsättningar för ensamkommande 
barns hälsa. 

De förutsättningar som omgivande aktörer upplever finns för att skapa god hälsa hos 
ensamkommande barn är tillgång till sjukvård, fritidsaktiviteter, språkutbildning samt nära 
kontakt med omgivande aktörer. 

Sociala relationer samt integrering i skolan och möjlighet till vidare utbildning är 
förutsättningar som upplevs bristfälliga för att kunna skapa god hälsa hos ensamkommande 
barn.  

Trauman och kunskap om olika saker är livserfarenheter som upplevs påverka 
ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa.  

7.1 Förslag till praktisk tillämpning vidare forskning 
Denna uppsats skulle kunna användas av både kommunen i fråga men även andra 
kommuner som ett stöd till arbete med ensamkommande barn. Ett förslag till vidare 
forskning skulle kunna vara att närmare undersöka de förutsättningar som upplevs saknas. 
Författaren anser att det skulle kunna vara intressant att se upplevelser utifrån en annan 
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synvinkel. Exempelvis skulle det kunna göras utifrån skolan eller samhällets perspektiv. 
Detta skulle också kunna göra det möjligt att se vilka brister som upplevs finnas från deras 
sida för att sedan kunna skapa förbättringsmöjligheter. Vidare skulle detta kunna bidra till 
bättre förutsättningar för ensamkommande barns hälsa.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  
Jag heter Amanda Ternstedt och jag läser folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola i 
Västerås. Jag håller på att skriva en C-uppsats där det ingår att göra studier i form av 
intervjuer eller enkätundersökningar. Syftet med min studie är att undersöka omgivande 
aktörers uppfattningar av ensamkommande barns förutsättningar för god hälsa. 

Berätta om frivilligt deltagande, kan avbrytas när som helst. Fråga om inspelning. Informera 
om att materialet endast kommer användas i studiens syfte, samt att information om 
intervjupersonen inte kommer att finnas med i studien.  

Förklara vad jag menar med hälsa/god hälsa. 

1. På vilket sätt har du kontakt med de ensamkommande barnen? 

2. Hur länge har du haft kontakt med ensamkommande barn? 

3. Vilka faktorer anser du är viktigast för att ett ensamkommande barn ska kunna må så bra 
som möjligt?  

4. I vilken utsträckning anser du att de ensamkommande barnen har (dessa) förutsättningar 
för god hälsa? 

5. Tror du att ensamkommande barn har samma möjlighet till god hälsa som barn som är 
födda och uppväxta i Sverige?  

6. Hur tror du att barnen påverkas av att inte ha förutsättningar som familj och socialt 
nätverk som självklara?  

7. Hur ser du på möjligheterna till god hälsa i framtiden för de här barnen (om man tänker 
fysiskt, psykiskt & socialt)?  

8. Vilka möjligheter anser du att du ger barnen? 

9. På vilket sätt tror du att det påverkar dem?  

10. Vilka andra möjligheter ges till barnen när de kommer till Sverige?  

11. Hur upplever du att de förutsättningarna påverkar barnen? 

12. Upplever du att det finns något som kan förbättras för att ge barnen möjligheter till god 
hälsa?  

13. Hur tror du att tidigare upplevelser i barnens liv påverkar deras möjligheter till god hälsa? 

14. Hur tror du att barnens nuvarande livssituation påverkar deras möjligheter till god hälsa? 
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BILAGA B MISSIVBREV 
Hej! 

Varmt tack för att du vill medverka i min studie om ensamkommande barn. Syftet med 
studien är att undersöka omgivande aktörers upplevelser av ensamkommande barns 
förutsättningar för god hälsa.  

Jag skriver den här uppsatsen som ett examensarbete i folkhälsovetenskap. När man gör 
detta ingår det att göra studier med hjälp av intervjuer eller enkätundersökningar. Jag har 
valt intervjustudier och i och med det finns några etiska principer att ta hänsyn till för mig 
som intervjuare. Principerna innebär följande: 

Att deltagandet i denna intervju är frivilligt och kan när som helst avslutas om du känner för 
det.  

Materialet som samlas in kommer bara att användas till min studies syfte. När uppsatsen är 
färdig kommer den att publiceras i en databas som kallas DIVA. Det inspelade materialet är 
det bara jag som kommer att ta del av och det kommer att raderas när studien är färdig.  

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, ingen annan än jag kommer få ta 
del av dessa och du kommer inte kunna identifieras av någon annan än mig som intervjuare.  

Om du skulle vilja ta del av uppsatsen när den är färdig får du gärna kontakta mig. Återigen, 
tack för att du vill delta! 

Vänliga hälsningar 
Amanda Ternstedt  

Tel: xxxxx 
Mail: xxxxx 
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