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ABSTRAKT 

I denna studie har erfarenheter och framtidsvisioner vad gäller utbildning och arbete i 
Sverige bland unga kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor 
undersökts. Ambitionen med studien är att öka kunskapen kring gruppen unga 
kvinnor som kommit till Sverige som ensamkommande flickor. Kvalitativa djupgående 
intervjuer samt en hermeneutisk forskningsansats, präglad av författarnas 
förförståelse, har använts i studien. I studieresultatet framkommer att de unga 
kvinnorna upplever mindre stöd samt en ökad ensamhet efter att de har flyttat från 
HVB-hemmet till eget boende. Studieresultatet visar även på att de unga kvinnorna 
upplever segregation i skolan samt har kunskapsluckor kring arbete och utbildning. I 
studiens slutsats formuleras möjliga förbättringar för att öka unga kvinnors 
kontaktnät innan de flyttar till eget boende, för att motverka segregation i skolan 
samt förslag på att införa regelbundna samtal. Förbättringarna syftar till att öka unga 
kvinnors möjligheter att nå sina mål, nå ökat välmående samt en förbättrad 
integration. 
 
Nyckelord: 
Ensamkommande flickor, utbildning, förförståelse, arbete, framtid, HVB-hem, 
ensamhet, kunskapsluckor, stöd, ensamkommande barn, integration, segregation. 
 

ABSTRACT 
This study have set out to oppose the experience and outlook on future regarding 
education and work within the group of young women who came to Sweden as 
unaccompanied refugee children. The purpose of the study is also to increase 
knowledge about young women who came to Sweden as unaccompanied refugee 
children. Qualitative in-depth interviews with a hermeneutic research approach 
characterized by the author’s preconceptions have been used for the study. The key 
features of the study is that young women after they have moved out of the 
residential care home to their own apartments experience feelings of loneliness and 
lack of support. Experiences of segregation in school and knowledge gaps regarding 
education and work is also key features in the study. In the conclusion of the study 
possible improvements are suggested to improve young women’s contact network 
before moving to their own apartments, counteract segregation in school and 
suggest an establishment of regular dialogues. The improvements aims as a way to 
increase young women’s abilities to reach their goals, increase their wellbeing and 
improve integration. 
 
Keywords: 
Unaccompanied refugee girls, education, preconception, work, future, residential 
care home, loneliness, knowledge gaps, support, unaccompanied refugee children, 
integration, segregation. 
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1.INLEDNING 

Den dokumenterade invandring i Sverige kan härledas ända till 1500-talet 

(Migrationsverket, 2015:4). Under 1500-talet invandrade främst finländare och 

romer till Sverige. Under 1600-talet kom valloner som lärde ut järnhantering. 

Under 1800-talet invandrade italienare som lärde ut om stuckaturer när städer 

började byggas i sten (ibid). Invandring är ett flera århundraden gammalt 

fenomen. Under 1800-talet inträffade den stora massutvandringen från Sverige, 

USA, Australien, Kanada och Sydamerika var de länder som svenskarna främst 

utvandrade till. Över 1,3 miljoner människor valde att lämna Sverige på grund 

av bland annat fattigdom, avsaknad av hopp om framtiden samt en politisk 

ofrihet. Människor har genom historien på grund av olika samhälleliga faktorer 

rört sig både till och från Sverige. Det var under 1950 och 1960-talet som 

Sverige genom invandring av människor från Tyskland, Sveriges grannländer 

och Balkan blev vad vi nu kallar ett invandrarland (ibid). Sedan dess har 

invandringen till Sverige ökat genom samhälleliga faktorer världen över. 

 

Att se på utvandring/invandring som ett sociologiskt fenomen möjliggör för 

samhället att förvärva ny kunskap om både utvandring och invandring som 

fenomen samt om olika grupper av människor. Kunskapen kan i sin tur leda till 

förbättringar inom samhällets strukturer för att öka möjligheter och deltagande i 

samhället för alla dess grupper. För att kunna förbättra för grupper i samhället 

och för samhället i stort behövs kunskap om samhällets alla medlemmar. 
 

Ensamkommande flickor är en växande grupp i Sverige. Den absoluta 

majoriteten av ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige är pojkar 

(Migrationsverket, 2016). Fördelningen kan ses som en bidragande faktor till att 

kunskapen om ensamkommande flickor begränsad. År 2014 var 19 % av de 

ensamkommande barnen flickor och år 2013 var de 17 % (Migrationsverket, 

2016). Vetenskaplig forskning om gruppen kvinnor som flytt sina hemländer är 

begränsad. Ännu mindre forskning finns om flickor som flytt utan vuxet 

sällskap. Ensamkommande flickor är ett högaktuellt ämne inom såväl 

samhällsvetenskapen som i den dagliga debatten. Ämnet har aktualiserats under 

2015 främst på grund av en hög tillströmning av ensamkommande barn till 

Sverige under samma år (se Figur 1). 
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Figur 1, Antal ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige från 2004 till 2015 

(bild modifierad av författarna) (Migrationsverket, 2016). 
 

 

Ambitionen med studien är att öka kunskapen kring gruppen ensamkommande 

flickor och deras plats i samhället. Förhoppningen är att möjliggöra utveckling 

och förbättringar i omhändertagande och bemötande av gruppen i skolan, där de 

bor samt människor emellan. En ökad förståelse kan främjas genom att ta reda 

på hur unga kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor ser på 

sin framtid, vilka farhågor de har inför framtiden och vad de drömmer om. I 

förlängningen är det viktigt för det svenska samhället att ge dessa flickor 

möjligheten att etablera sig i Sverige och bli en del av samhället för att främja en 

utbildad och arbetande population i Sverige. 
 

En viktig del av dagens samhälle är utbildningsnivå och arbete. Arbete och 

utbildning är också ofta en större del av en individs framtidsvisioner. Avsikten 

med uppsatsen är därför att undersöka framtidsvisioner samt upplevelser och 

erfarenheter kring utbildning och arbete hos unga kvinnor som kom till Sverige 

som ensamkommande flickor. 
 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur unga kvinnor som kom till Sverige som 

ensamkommande flickor talar om sin framtid genom att beskriva och tolka hur 
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de talar om utbildning och arbete i relation till sin framtid samt de upplevelser 

och erfarenheter de har kring utbildning och arbete i Sverige. 
 

2.2 Frågeställningar 
 Hur talar unga kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor 

om sin framtid i förhållande till arbete och utbildning? 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har unga kvinnor som kom till Sverige 

som ensamkommande flickor vad gäller utbildning i Sverige? 

 Vilka upplevelser och erfarenheter har unga kvinnor som kom till Sverige 

som ensamkommande flickor gällande arbete i Sverige? 
 

2.3 Avgränsning 
Studien är inriktad på kvinnor mellan 18-21 år som kom till Sverige som 

ensamkommande flickor och har bott eller idag fortfarande bor på ett boende för 

ensamkommande flyktingbarn. Studien är endast inriktad på unga kvinnor som 

idag är boende i Sverige och som har permanent uppehållstillstånd här. En 

avgränsning till ämnet framtid samt upplevelser och erfarenheter gällande arbete 

och utbildning har gjorts i studien. 
 

2.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en förklaring av de centrala begrepp som används i 

studien. Därefter följer ett avsnitt med bakgrund gällande flyktingar samt 

ensamkommande barn. Under rubriken bakgrund redogörs även för relevanta 

lagar och riktlinjer som finns kring ensamkommande barn i Sverige. Avsnittet 

som följer består av en teoretisk referensram där tidigare forskning om 

ensamkommande barn och angränsande forskning till ämnet presenteras. I 

samma avsnitt redogörs relevanta teorier. Därefter följer ett metodkapitel om hur 

arbetet med uppsatsen har gått till. Efter det presenteras studiens resultat. Efter 

studieresultatet följer en diskussion och analys där studiens resultat förklaras 

med hjälp av teorier och i relation till tidigare forskning. I uppsatsens sista del 

presenteras slutsatser samt förslag till förbättringsområden och vidare forskning. 
 

2.5 Centrala begrepp 
Nedan förklaras centrala begrepp som återkommer i studien. 
 

Begreppet HVB-hem står för “hem för vård eller boende”. Ett HVB-hem är en 

verksamhet som riktar in sig på stöd, uppfostran och/eller omvårdnad och kan 

även utföra behandling. Verksamheten ska bedrivas enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). HVB-hemmet riktar sig till barn och vuxna som på ett eller 

annat sätt har ett behov som ligger under socialtjänstens ansvarsområde. En 

vistelse på ett HVB-hem sker alltid under en begränsad tid (IVO, 2015).  
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En individ som är medborgare i ett land utanför EU som vill bosätta sig i 

Sverige måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns olika grunder för 

uppehållstillstånd; som anknytning (du har exempelvis en familjemedlem som 

bor i Sverige), som arbetstagare, som gäststudent eller för att en individ söker 

skydd (asyl) (Migrationsverket, 2015:3). Blir en person beviljad 

uppehållstillstånd kan uppehållstillståndet gälla olika långa perioder 

(Migrationsverket, 2015:2). Blir en person beviljad permanent 

uppehållstillstånd har personen samma rätt och lika villkor för att leva, bo och 

arbeta i Sverige som alla andra invånare i landet. Det permanenta 

uppehållstillståndet gäller så länge personen är bosatt i Sverige. Flyttar personen 

från Sverige kan uppehållstillståndet återkallas (Migrationsverket, 2015:1). 
 

Ensamkommande barn som kommer till Sverige ska tilldelas en god man. En 

god man har som uppgift att agera i förmyndares och vårdnadshavares ställe. En 

god man har ett bestämmande i alla frågor som rör barnet. Det kan till exempel 

handla om hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd, tillse att barnet får en 

hälsoundersökning, närvaro på utvecklingssamtal i skolan, ansvara för barnets 

pengar och ordna med ansökan om kontaktperson till barnet. God man ska 

finnas som ett stöd för barnet (SKL, 2015).  

 

En kontaktperson har som uppgift att fungera som en vän. Meningen är att 

kontaktpersonen ska medverka till minskad social isolering. Vanligtvis träffas 

kontaktpersonen och individen i fråga en gång i veckan och gör aktiviteter ihop. 

Tanken är att relationen ska bli långvarig förutsatt att båda personerna vill det. 

Det är Socialtjänsten i berörd kommun som beviljar kontaktpersoner och det 

viktigaste kriteriet är personlig lämplighet (Linköpings kommun, 

socialförvaltning, 2015). 
 

3. BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras bakgrundsfakta kring ensamkommande barn som 

grupp samt ett antal lagar kring mottagande och skola vad gäller 

ensamkommande barn.  
 

3.1 Bakgrund kring gruppen ensamkommande barn  
En flykting är en individ som flytt sitt land på grund av exempelvis rädsla för 

förföljelse med anledning av exempelvis en bestämd politisk uppfattning eller 

tillhörighet till en samhällsgrupp, nationalitet, ras eller religion. Individen 

befinner sig inte längre i det land hen har flytt från och kan eller vill heller inte 

återvända (UNHCR, 2015). Benämningen ensamkommande barn är individer 

som är under 18 år gamla och som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina 

föräldrar eller annan vuxen person som trätt in i föräldrarnas ställe (SOU, 2011). 
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Brunnberg, Borg och Fridström (2011) redogör för att en av de första 

beskrivningarna om ensamkommande barn finns från 1830-talet. Beskrivningen 

handlar om ensamma barn som migrerade från England till Australien eller 

Kanada på grund av fattigdom. Barnen åkte i syfte att arbeta. Under andra 

världskriget var det också många barn som skickades från de krigsdrabbade 

länderna utan sina föräldrar. Till Sverige kom till exempel många från Finland 

under den tiden. Mellan åren 1939-1945 kom ca 70 000 barn till Sverige. Det 

som ensamkommande barn idag har gemensamt med ensamkommande barn från 

förr är att de alla gjort uppbrott från sin familj, sociala nätverk samt från sin 

invanda miljö (ibid). 
 

I början av år 1990 tog Sverige emot cirka 1 500 ensamkommande barn från 

Balkan. Efter mitten på 90-talet sjönk antalet ensamkommande barn i Sverige. 

Fram till år 2006 kom cirka 400 ensamkommande barn per år. Sedan år 2006 har 

antalet stadigt ökat. År 2013 sökte 3 852 ensamkommande barn asyl i Sverige. 

År 2013 var prognosen för ensamkommande barn för åren 2014-2017 ungefär 4 

100 barn per år. År 2014 sökte 7 049 barn asyl i Sverige. År 2015 har 35 369 

ensamkommande barn sökt asyl i Sverige (se Figur 1) (Migrationsverket, 2016). 

Sverige är ett av de länder i världen som är stora mottagare av ensamkommande 

asylsökande barn (Brunnberg et al., 2011).  
 

Kvinnorna i denna studie har bott i Sverige mellan tre till sju år. Samtliga 

kvinnor kom till Sverige innan de fyllt 18 år och var då ensamkommande 

flickor. Idag är kvinnorna 18 år eller äldre. Vidare i uppsatsen kommer samtliga 

deltagare i studien att benämnas som unga kvinnor/kvinnor. 
 

3.2 Lagar och bestämmelser 
Enligt 2 § Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) är det 

Migrationsverket som har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande och 

för att driva förläggningar. Enligt 3 § andra stycket LMA ska Migrationsverket 

anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn (SOU, 

2011). Det finns tre olika typer av boenden för ett ensamkommande barn i 

Sverige; familjehem, jourhem och HVB-hem. Det är Socialtjänsten i respektive 

kommun som genomför placeringen, men varje barn ska ges möjligheten att 

framföra sin åsikt och önskan kring frågor som rör hen (11 kap. 10 § i SoL). Det 

är HVB-hemmet där barnet/ungdomen blir placerad som ansvarar för omsorgen 

av barnet/ungdomen. (IVO, 2015). En god man, utsedd av socialtjänsten, står för 

det juridiska ansvaret för barnet/ungdomen (SKL, 2015).  
 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) har publicerat 

riktlinjer för hur beslut kring barn ska fattas för att barnets behov ska 

tillgodoses. Best interest determinations (BID) används när en utredning ska 

göras och situationen kräver strikta procedurer på grund av att formella beslut 
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fattas. BID är en formell beslutsprocess som rör barn som flytt och som bör ingå 

i samhällets skydd för ensamkommande barn. Utöver formella beslut ska alla 

som i sin profession har med barnet att göra besitta de kunskaper som krävs för 

att kunna göra en bedömning av vad som är för barnets bästa (UNHCR, 2011). 

För att lösningen för ett ensamkommande flyktingbarn ska bli så bra som 

möjligt krävs en avvägning mellan en mängd olika faktorer. Olika beslut om 

exempelvis bosättning och integrering kan i längden ha en grundläggande 

påverkan på barnet. Därför är det av stor vikt att ansvariga ser till barnets bästa 

när tidpunkt och lösning för vad som ska genomföras väljs ut. Skulle det inte 

vara möjligt att bedöma den bästa lösningen går det att ordna med tillfälliga 

lösningar under maximalt ett år (UNHCR, 2011). 
 

I 7 kap. 2 § Skollagen (2010:800) finns beskrivet att alla barn som är bosatta i 

Sverige har skolplikt. Enligt 7 kap. 2 § tredje stycket och 29 kap. 2 § Skollagen 

gäller inte skolplikten de barn som söker asyl, personer som har beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd. Detta trots att de enligt 29 kap. 2 § första stycket Skollagen vid 

tillämpning av lagen ska anses vara bosatta i Sverige. Dessa personer anses 

istället ha rätt till utbildning, förskoleverksamhet och dylikt (SOU, 2011). I FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter (Förenta nationerna, 2011) beskrivs hur 

alla har rätt till kostnadsfri utbildning på grundnivå samt att denna elementära 

utbildning skall vara obligatorisk.  
 

Från första januari år 2016 är Sveriges skolor enligt Skollagen (2010:800) 

skyldiga att göra en kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Detta ska ske 

genom tre steg: Steg 1 är språk och erfarenheter, steg 2 gäller litteracitet och 

numeracitet, steg 3 är ämneskunskaper. Bedömningen ska utföras så att eleven 

inom loppet av två månader från inskrivning på skolan kan placeras i en klass 

utifrån kartläggningen, ålder samt övriga förhållanden. Kartläggningen ska även 

ligga till grund för elevens undervisning och hur tiden delas upp mellan de olika 

ämnena (Skolverket, 2016). 
 

4. TEORETISK REFERSENRAM 
Avsnittet teoretisk referensram innehåller inledningsvis en redogörelse för hur 

arbetet med att hitta tidigare forskning har gått till. Därefter presenteras tidigare 

forskning samt relevant angränsande forskning. I avsnitten med tidigare och 

angränsande forskning finns även en rapport från Socialstyrelsen. Rapporten 

används för att väga upp bristen på tidigare forskning vad gäller 

ensamkommande barn i Sverige. Slutligen redogörs för de begrepp och teorier 

som valts ut för studien. 
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4.1 Tidigare forskning/angränsande forskning  
För att hitta tidigare forskning har databaserna UniSearch, Scopus och 

PsychInfo använts. Sökningarna gjordes under oktober månad år 2015. I 

databaserna har sökorden “ensamkommande flickor”, “ensamkommande barn”, 

“unaccompanied children”, “flyktingflickor”, “refugee girls”, “refugee women”, 

“flyktingströmmar”, “forced migration”,”refugee flows”, “varför migrerar 

människor”, “why do people migrate”, “refugees and work”, “refugees and 

education”, “importance of work”, ”education and self-actualization” “work and 

self-actualization” samt “self realization” använts.  
 

Det visade sig tidigt att forskning för gruppen ensamkommande flickor i Sverige 

är begränsad. För gruppen hittades inte en enda studie gjord i Sverige. På 

sökordet “refugee girls” hittades 435 träffar. Sökning på forskning om kvinnor 

som flytt gav cirka 9 000 träffar, dock handlade träffarna främst om olika 

hälsoaspekter gällande psykiskt mående och graden av depression, post 

traumatiskt stressyndrom och liknande i förhållande till män som flytt. Det här 

tyder på att det finns en kunskapslucka om kvinnor som flytt. För att uppnå en 

bred sökning och för att se vad som finns gjort i Sverige breddades sökningen 

till ensamkommande barn överlag, både nationella och internationella studier. 

Sökningen på engelska gav drygt 5 000 träffar. Sökningen på svenska gav 80 

träffar. Vidare gjordes sökningar på flyktingströmmar i stort. Sökningen gav 

drygt 6 000 träffar på engelska sökord, dock med blandad forskning i olika 

kontexter. En sökning gjordes även på flyktingar i förhållande till arbete och 

utbildning. Sökordet ”refugees and work” gav drygt 1 000 träffar och sökordet 

“refugees and education” gav cirka 350 träffar.  
 

Av de artiklar som hittats har en gallring gjorts genom att läsa abstrakt på cirka 

70 artiklar. Sedan har de artiklar som varit relevanta i kontexten för denna studie 

valts ut. Eftersom studien syftar att förstå hur unga kvinnor som kom till Sverige 

som ensamkommande flickor resonerar kring sin framtid gällande utbildning 

och arbete har fokus bland tidigare forskning lagts på ensamkommande barn, 

kvinnor som flytt samt invandrare i relation till utbildning och arbete i de land 

de flyttat till. Annan typ av forskning gällande flyktingar har i linje med studien 

valts bort. Eftersom ensamkommande flickor tillhör gruppen ensamkommande 

barn har tidigare forskning gällande ensamkommande barn valts utifrån ett 

bredare perspektiv, det vill säga inte endast i förhållande till arbete och 

utbildning. Forskning gällande kvinnor som flytt är begränsad. De artiklar som 

tagits med i den här studien om kvinnor som flytt har valts ut i syfte att kunna 

visa på skillnaden mellan män och kvinnor som flytt. Forskning gällande 

invandrare i övrigt har begränsats av studiens syfte till utbildning och arbete. 
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4.1.1 Människor och migration  

En individ kan uppleva ett tvång att fly sitt land på grund av rädsla för 

förföljelse, på grund av exempelvis en bestämd politisk uppfattning eller 

samhällsgrupp, nationalitet, ras eller religion (UNHCR, 2015). Med anledning 

av att internationella migrationsströmmar ökat genomförde European 

Commission och Eurostat (2000) en studie som undersökte de push och pull 

faktorer som påverkar migrationsströmmar. Med push faktorer menas olika 

anledningar för att en individ lämnar sitt hemland. Faktorerna för flykt kan 

exempelvis vara rädsla, fattigdom eller miljökatastrofer. Begreppet pull hänvisar 

till en vilja att flytta som beror på faktorer som att hitta nya möjligheter, arbete, 

frihet etcetera (Emigration, 2016). Målet med studien European Commission 

och Eurostat (2000) genomförde var att öka kunskapen kring faktorerna bakom 

migrationsströmmarna till EU för att bland annat bättre kunna förutse framtida 

migrationsströmmar samt för att utveckla politiska instrument för att hantera 

dem. Data för undersökningen hämtades främst från migranter som kommit från 

östra och södra medelhavsområdet och från Afrika söder om Sahara till Italien 

och Spanien. I rapporten visas att oavsett från vilket land migranterna kommer 

finns det vissa gemensamma drag. De flesta migranter är män som migrerat i 

tjugo eller trettio-års åldern, en stor del av dem är singlar och har fram till 

flykten bott med sina föräldrar. Anledningen till migrationen är ofta ekonomiska 

aspekter eller flykt på grund av förföljelse. Ett undantag är invandrande kvinnor 

som ofta är gifta när de migrerar. Kvinnor migrerar även oftare i samband med 

familjeinvandring än vad män gör. I västerländska länder har ofta migranter som 

invandrar lägre utbildning än icke-migranterna i landet. Undantag finns dock för 

invandrare som migrerat till Turkiet, Egypten och Ghana där migranterna har 

högre utbildningsnivå än icke migranterna. Av männen från samtliga länder som 

ingick i undersökningen har majoriteten arbetat innan migrationen, vilket tyder 

på att det inte bara är arbetslöshet som får människor att migrera, trots att 

arbetslöshet tycks vara en av faktorerna till varför folk migrerar. I samtliga 

länder är det fler av männen som migrerat som var arbetslösa innan migrationen 

jämfört med män i de länder de kommit till efter migrationen. I undersökningen 

ombads även hushåll att uppmäta sin ekonomiska situation och många familjer 

kunde innan migrationen knappt få ihop ekonomin så de klarade sig, trots att de 

inte var arbetslösa. Detta tyder på fattigdom som en faktor till migration (ibid).  
 

Krig har stor påverkan på ökad migration till vissa länder och likaså på 

bromsning av migration till länder. En betydande faktor för spridningsmönstret 

på migrationsströmmarna är det geografiska avståndet till destinationsländerna. I 

stort föredrar de flesta människor att flytta till ett specifikt land på grund av 

ekonomiska skäl, ändå är det familjeskäl som avgör vilket land individer väljer 

att migrera till (European Commission & Eurostat, 2000). 
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4.1.2 Barn som emigrerar 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det flera olika anledningar till att barn flyr 

sitt hemland utan sin familj. Barnets kännedom om Sverige varierar också, 

precis som vem som bestämt om barnet ska fly eller inte. En sak har barnen 

gemensamt: de söker trygghet och möjlighet till ett bättre liv. En inriktning för 

internationell forskning är just varför barn emigrerar ensamma (ibid). Hur barns 

situationer innan flykt skiljer sig har Thomas, Thomas, Nafees och Bhugra 

(2004) granskat i en studie om hur ensamkommande flyktingbarns situation såg 

ut före flykten. Det som framkommer är att förföljelse eller familjemedlemmars 

dödsfall är den vanligaste anledningen till flykt. Resultatet baseras på de 3 460 

ensamkommande barn som kom till Storbritannien under år 2000. I studien är 

det också många av ungdomarna själva som blivit utsatta för våld. Med studien 

vill forskarna visa på vikten av att ensamkommande barn måste få hjälp med att 

hantera bland annat posttraumatiskt stressyndrom samt förlust och sorg (ibid). 
 

4.1.3 Kvinnor som flytt 

Vad gäller forskning gjord på kvinnor som flytt handlar det främst om 

hälsoaspekter av olika slag (Bell, Lori, Redman & Seng, 2015; Bartolomei, 

Eckert & Pittaway, 2014; Baird, Williams Domian, Mulcahy, Mabior, Jemutai-

Tanui & Filippi, 2015; Salman & Resick, 2015; Tobin, Napoli & Wood-

Gauthier, 2015). Shin och Lee (2015) undersökte kvinnor som flytt från 

Nordkorea till Sydkorea eftersom många av dem led av mental ohälsa så som 

posttraumatiskt stressyndrom, depression och psykosociala problem. I studien 

lyftes bland annat att kvinnor som flytt påverkas mer än männen när de gäller 

mental hälsa. Att kvinnorna påverkas i större utsträckning beror på att de är 

sämre utbildade och kan ha upplevt mer diskriminering på grund av hur 

könsnormerna ser ut i deras hemland. På grund av kvinnornas bakgrund kan de i 

sitt nya land få svårt att få jobb. Kvinnorna kan då bli tvungna att gifta om sig 

eller prostituera sig för att klara sig både under tiden de flyr och efter att de 

kommit fram. Det sociala stigma som kommer med könsnormerna och som följt 

med dem från Nordkorea kan göra dem mer mottagliga för mental ohälsa av 

olika slag. I studien framkom att den mentala hälsan hos kvinnorna som flytt 

från Nordkorea är dålig och professionell hjälp behöver erbjudas för att förbättra 

kvinnornas mentala hälsa och göra deras socialisering i det nya landet enklare 

(ibid).  
 

En annan studie inom samma område genomfördes av Sundquist, Johansson, 

DeMarinis, Johansson och Sundquist (2005) i Sverige. Gruppen som studerades 

var 163 bosniska kvinnor vars psykologiska symptom undersöktes 3-4 år efter 

att de flytt till Sverige. En jämförelse gjordes med 392 svenskfödda kvinnor. Det 

framkom i studien att de kvinnor som flytt från Bosnien i högre grad än de 

svenskfödda riskerar att få symptom på ångest, depression och psykisk ohälsa. 

Även här, liksom i studien av Shin och Lee (2015), visar resultatet på att det 
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behöver göras en förändring för att tackla den psykiska ohälsan bland kvinnor 

som flytt (Sundquist et al. 2005). 
 

Vidare genomförde Özgen (2014) en studie av de konsekvenser som kvinnor 

upplever av påtvingad migration. Studien baserades på upplevelser av 13 

kvinnor som intervjuades. Dessa kvinnor hade flytt i en oorganiserad 

tillströmning från landsbygden till städer i Turkiet mellan åren 1990 och 2000. 

Migrationen resulterade i sociala traumatiska upplevelser för samtliga som var 

med om processen. I studien visar forskarna på att kvinnor påverkas i större 

utsträckning av att tvingas fly än män på grund av att kvinnorna i Turkiet är mer 

kopplade till hemmen än vad männen är. Studien lyfter fram att påtvingad 

migration innefattar mer än bara att en grupp förflyttas från ett ställe till ett 

annat. Flykt får även följderna social, ekonomisk och kulturell förödelse för de 

inblandade, vilket i sin tur kan leda till ytterligare kaos. Exempelvis kan 

kvinnorna som flytt från landsbygden till städer i Turkiet inte längre försörja sig 

på samma sätt de gjort innan. I och med att kvinnorna är outbildade och inte har 

någon erfarenhet av att arbeta är risken stor att de utnyttjas när de ska börja 

arbeta. Det finns även risk för utanförskap till följd av kulturella olikheter, som 

kan leda till isolering (ibid).  
 

4.1.4 Flyktingar i förhållande till jobb och utbildning 

Enligt Spiegel (2015) blir flyktingar som har en hållbar försörjning och/eller 

som behållit eller utvecklat sin kompetens bättre rustad för motgångar och 

framtida utmaningar. Sienkiewicz, Mauceri, Howell och Bibeau (2013) avsåg 

med sin studie att belysa förståelsen av flyktingars förväntningar på 

sysselsättning och hur verkligheten ser ut i deras nuvarande arbetssituation. 

Studien gjordes i USA med hjälp av tio flyktingar. Det framkom att samtliga 

deltagare i studien hade förväntat sig att det skulle vara relativt lätt att hitta 

arbete inom sina områden. I verkligheten är de istället arbetslösa eller arbetar 

med någonting de egentligen är överkvalificerade för. Slutsatser som drogs 

utifrån detta är att bland annat förbättringar av sociala nätverk samt fokus på en 

utveckling av språket i det land människor migrerat till potentiellt kan ha en 

positiv påverkan för sysselsättning för nyanlända flyktingar (ibid). 
 

Vidare har Diedrich och Styhre (2008) i en studie redogjort för att det i Sverige 

finns en politisk och offentlig oro för att statliga myndigheter och kommunala 

organisationer misslyckats med att integrera flyktingar på ett framgångsrikt sätt. 

I studien undersöktes hur de olika systemen i Sverige arbetar för att stödja 

migranter på vägen till arbete. Det framgår att som en del av organiseringen av 

introducerande aktiviteter för nyanlända flyktingar i Sverige placeras 

flyktingarna i olika roller hos olika organisationer och myndigheter baserat på 

etnicitet, färdigheter och kompetens, ockupation eller typ av finansiellt stöd. 

Rollerna är “flyktingen som en migrerande”, “flyktingen som behövande”, 
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“flyktingen som student” och “flyktingen som arbetssökande”. För en nyanländ 

flykting som inte känner till det svenska samhället är det en stor utmaning att 

spela dessa roller på ett framgångsrikt sätt för att de ska hjälpa individen i 

samhället. Vidare kastas nyanlända flyktingar emellan dessa roller beroende på 

vart de för tillfället ska vända sig istället för att få en klar väg för hur de bäst ska 

gå tillväga för att komma in i samhället (ibid).  
 

I en studie av Chadderton och Edmonds (2015) utforskades yrkesutbildning, 

flyktingar och likabehandling i förhållande till varandra för att belysa hur politik 

kring yrkesutbildning påverkar jämlikhet mellan olika etniciteter i Europa. 

Författarna av studien menar att en betydande faktor för hur flyktingars 

upplevelser av och tillgång till yrkesutbildningar formas är rasistiska strukturer 

som finns integrerade i kapitalistiska samhällen. Ett exempel är hur invandrare 

porträtteras i media. Författarna i studien lyfter etnicitet som en av 

anledningarna till att flyktingar är underrepresenterade inom yrkesutbildningar, 

tillsammans med exempelvis bristande kännedom av samhällssystem, 

flyktingstatus, arbetsmarknaderna etcetera. Studien belyser hur bristen på stöd 

och flexibilitet kring flyktingars näst intill exkludering från yrkesutbildningar i 

kapitalistiska samhällen kan kopplas till strukturer där det är privilegier för vita 

som kopplas till föreställningar om arbetstagare och arbete i Europa (ibid). I 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Förenta nationerna, 2011) beskrivs 

att alla har rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet liksom lika rätt till 

yrkesutbildning och teknisk utbildning.  
 

4.1.5 Bemötande av ensamkommande barn 

Flyktingar som kommer till Sverige anländer, efter registrering på 

migrationsverket, först till ett transitboende, detta gäller även ensamkommande 

barn. Transitboenden är till för att tillgodose de grundläggande behoven för 

nyanlända flyktingar under deras första tid i Sverige. Ambitionen är att 

transitboendet ska vara ett kort första stopp. Eftersom det är platsbrist på 

boenden i kommunerna är det dock inte ovanligt att ett barn kan bli kvar på 

transitboendet i upp till ett år (Stretmo & Melander, 2013). Den 1 januari 2014 

trädde en ny lag i kraft som innebär att Migrationsverket inte behöver särskilda 

skäl för att placera ett barn i en kommun som inte uppfyller kraven för ett 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Syftet med de nya 

bestämmelserna är att Migrationsverket ska kunna placera ensamkommande 

barn i samtliga kommuner i hopp om att minska tiden på transitboenden. På 

Socialstyrelsens dialogmöte år 2012 framkom att de som bor på transitboende 

påverkas negativt av oro och ångest till följd av ovisshet (Socialstyrelsen, 2013). 

Ovissheten förekommer även bland ensamkommande barn som är i en 

asylprocess och bor på ett HVB-hem. Känner sig barnet/ungdomen inte sedd 

som kompetent eller om andra barn/ungdomar avviker från HVB-hemmet utan 

att personal vet vart de tar vägen ökar oron på hela boendet (Socialstyrelsen, 
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2013). Det är viktigt att barnen/ungdomarna upplever en känsla av 

medbestämmande i sitt vardagsliv eftersom de inte har något inflytande över 

många andra delar av sina liv (exempelvis asylutredning, regler på HVB-

hemmet, anvisning av HVB-hem) (Socialstyrelsen, 2013). Utformandet av 

medbestämmandet varierar från boende till boende (Nilsson, 2010). I Göteborg 

genomfördes år 2008 en informationsinsamling gällande ensamkommande barn 

och deras boendesituation. Vid informationsinsamlingen framkom att flickor i 

större utsträckning än pojkar blir placerade på HVB-hem med vårdinriktning. 

Vid informationsinsamlingen visade det sig även att flera av flickorna är bosatta 

i en egen lägenhet (Stretmo & Melander, 2013).  
 

Fälldin och Strand (2010) menar att barnets god man är central i både 

mottagandet och under barnets tid som asylsökande. God man ska fungera som 

ett viktigt led mellan barnet och olika myndigheter och alltid se till barnets bästa 

(ibid). Det är enligt ensamkommande barn och myndigheter riskfyllt för ett barn 

om barnets god man är oengagerad eller om barnet helt förlorar stödet från sin 

god man (Gunnarsson, 2008). Socialstyrelsen (2013) har i samtal med 

barn/ungdomar, boenden och gode män visat på att många gode män gör mer än 

vad som innefattas i uppdraget. Att de gör mer beror på att de upplever ett behov 

hos barnet/ungdomen av en person som kan vara en nära relation, någon som 

bryr sig om dom och någon att bilda en social kontext med (ibid). 

Nätverksskapandet belyses i en studie av Hessle (2009) som visar på att nätverk 

har stor betydelse för en individs lyckade etablering i det svenska samhället. 
 

Kjølseth Bræin och Johnsen (2012) visar på att stabila relationer till vuxna där 

en bestående omsorg tar plats är viktigt för att barnen/ungdomarna ska vara 

välmående och i framtiden kunna ta hand om sig själva. Trygghet, skolgång och 

fritid som upplevs meningsfull är viktigt. Det behöver synliggöras hur ett barn 

hanterar sin omgivning och sätta den hanteringen i förhållande till barnets 

strukturella ramar som både möjliggör och begränsar barnets mående (ibid). 

Flickors utsatthet behöver synliggöras likväl som deras behov (Munier, Malmros 

& Stretmo, 2013). UNICEF har genomfört ett projekt om flickor som flytt. I 

projektet framkom att ensamkommande flickor ofta är obekväma med manlig 

personal och manliga tolkar samt att de upplever kränkningar från pojkar på 

samma boende (ibid). 
 

Ensamkommande barn/ungdomar har flera vuxna stödpersoner runt sig i flera 

olika sammanhang. Ändå lever de i paradoxen av att oroa sig över att ingen 

har/tar det övergripande ansvaret för dem (Munier et al., 2013). En 

överhängande risk enligt Eide och Broch (2010) är att ensamkommande barn ses 

på som en homogen grupp och uppfattas som vårdkrävande och traumatiserade 

istället för att ses som individer med olika behov (ibid). Vid forskning där ett 

barnperspektiv antas är ambitionen att barnets/ungdomens förmågor och resurser 
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ska lyftas fram samt att undvika att ge barnet en “offerroll” (Watters, 2008). 

Wallin och Ahlström (2005) argumenterar för att barnet/ungdomen behöver 

insatser både för självständiggörande och omsorg utifrån individuella behov.  
 

Kohli och Mitchell (2007) skriver att ensamkommande barn har svårt att skilja 

myndighetspersoner från varandra, vilket resulterar i att den information barnet 

ger om sig själv och sin bakgrund till olika myndighetspersoner är ofullständig. 

Kohli och Mitchell (2007) använder sig av begreppen trygghet, tillhörighet och 

succés för att undersöka hur ensamkommande barn har det på sikt. Succés syftar 

på hur ett barn lyckas få permanent uppehållstillstånd, tillgodose sig en 

utbildning och förvärva förutsättningar för ett fullvärdigt liv. Kohli och Mitchell 

(2007) har arbetat fram en modell som förutsätter emotionellt engagemang för 

barnet över tid och där praktisk assistans, terapeutisk omsorg och socialt 

sammanhang erbjuds. Med praktisk assistans menar Kohli (2006) att kunna se 

barnets förutsättningar för att ta sig fram i ett nytt samhälle. Med socialt 

sammanhang menas det stöd ett barn behöver för att bilda en ny kontext och få 

hjälp med sina framtidsvisioner (ibid). För att hjälpa ett ensamkommande barn 

att blicka framåt behövs kontakt mellan dåtid och nutid genom att engagera 

personer från andra platser i barnets nätverk. Det är av vikt att barnet upplever 

att hen har möjlighet att påverka sitt vardagsliv och få stöd av vuxna med bland 

annat utvecklingen av sin skolgång. Som nämnt ovan behövs ett mottagande där 

barnet ses för sina möjligheter och sin kompetens och inte bara som ett “offer 

för omständigheter” (Watters, 2012). Ensamkommande barn som får upprätta 

långvariga förtroendefulla relationer känner en större delaktighet och förmåga 

att påverka sin situation snarare än att vara passiva i en kontext (Kohli, 2006). 

Enligt Liden, Eide, Hidle, Nilsen & Waerdahl (2013) präglas dock ofta 

mottagandet av praktisk hjälp i större utsträckning än att bygga nära relationer 

och ge omsorg. 

 

I Socialstyrelsens (2013) kartläggning av ensamkommande barn och ungas 

behov beskrivs att förståelsen för ensamkommande barn ofta skapas mot både 

uttalade och outtalade förväntningar på barnet utifrån barnets ålder, kön, klass, 

sexuell läggning samt ursprung. Det beskrivs även om vikten av att möta 

individers behov utifrån varje individs förutsättningar för att gynna 

framtidsutsikten hos det barnet (ibid). Rasism och fördomar är något som 

påverkar individen som stöter på det negativt. Fördomar och rasism påverkar 

barnets/ungdomens självbild och kan även påverka hur hen ser på sina 

framtidsmöjligheter (Stretmo & Melander, 2013). Att ge barnet/ungdomen ett 

bra mottagande både i skola och där barnet bor där hens tvärkulturella identitet 

respekteras ger utrymme för barnet att gå vidare och kunna bygga en ny framtid 

(Munier et al., 2013).  
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4.1.6 Skolgångens betydelse för ensamkommande barn 

Både Lundqvist (2010) och Bunar (2010) visar på att en lyckad skolgång är den 

starkaste faktorn för en fördelaktig utveckling som kan leda till högre utbildning 

och arbete. De ensamkommande barnen som grupp är studiemotiverade 

samtidigt som de får arbeta hårt för att nå önskade studieresultat (ibid). För att 

skapa sig ett nytt liv är skolgång och att tillgodose sig en utbildning centralt. Det 

är därför avgörande att skolan erbjuder det stöd nyanlända elever behöver (Kohli 

& Mitchell, 2007). Nilsson (2010) menar att det krävs av skolan att erbjuda både 

det stöd och den handledning som behövs men att även ge nyanlända elever 

tillgång till studievägledning och läxhjälp. 
 

Ensamkommande barn har rätt till utbildning, sjukvård och tandvård precis som 

alla barn i Sverige enligt Skollagen (2010:800) och Lag (2008:344) om hälso- 

och sjukvård åt asylsökande. God omsorg och trygghet är avgörande faktorer för 

att motverka dåligt psykiskt mående hos ensamkommande barn (Kjølseth Bræin 

& Johnsen, 2012). Ensamkommande flickors hälsobesvär uppmärksammas inte 

lika mycket som ensamkommande pojkars. Hälsobesvär är någonting som kan 

påverka skolgången eftersom det skapar större frånvaro (Munier et al., 2013). 

Internationell forskning visar på hur skolmiljön och skolans roll är betydelsefull 

för främjandet av ensamkommande barns hälsa (Eide & Broch, 2010). Att 

barnet/ungdomen får gå i skola med andra barn/ungdomar är en faktor som 

motverkar dåligt psykiskt mående hos de barn/ungdomar som är i asylprocess. 

Skolan är en plats att lära på, en plats för trygghet, för att bygga relationer samt 

en naturlig mötesplats för barn och ungdomar (Andersson, Ascher, Björnberg & 

Eastmond, 2010). Pastoor (2015) visar på att det vid pedagogiskt arbete med 

ensamkommande barn i asylprocess ställs krav på pedagogen att ha en förståelse 

för asylprocessen då den kan påverka barnets skolgång och psykiska välmående. 

I fokus för hur ensamkommande barn upplever sin skolgång är huruvida lärare 

och skolpersonal har tid, engagerar sig och följer upp barnet i hens 

grundskoleutbildning.  
 

Att gå i skola och att utbilda sig är utifrån ovanstående resonemang inte enbart 

till för möjligheten att påverka sin framtida karriär och arbete. För barn och 

ungdomar i en asylprocess är skola och utbildning också en trygghet som skapar 

vardag och är normaliserande (Lundqvist, 2010). Däremot är resursbrist, till 

exempel brist på användning av tolk eller att inte kunna läsa in ämnen på sitt 

modersmål (Stretmo & Melander, 2013), och segregation inom skolan två 

aspekter som motverkar tillgodogörandet av kunskap (Bunar, 2010). Forskning 

visar att elever med utländsk bakgrund ofta har högre utbildningsambitioner än 

andra elever men ändå inte är representerade i lika hög grad på eftergymnasiala 

utbildningar (Lundqvist, 2010). Beroende på det ensamkommande barnets 

ursprungsland, klasstillhörighet och ålder kommer hens skolbakgrund att 

variera. Vissa ensamkommande barn kan ha gått många år i skola medan andra 
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kanske inte har lärt sig läsa. Av de barn som kommer till Sverige är gruppen 

ensamkommande barn de som generellt sett har mest bristfällig skolbakgrund. 

Till följd av övergripande migrationsmönster kommer skolan ställas inför olika 

utmaningar för att ett ensamkommande barn ska hinna lära sig ett nytt språk och 

få godkänt i åtta till tolv ämnen innan det fyllt tjugo. Efter en kartläggning över 

barnets kunskaper bestäms vilken typ av klass barnet börjar i. De olika typerna 

av klasser är introduktionsklass eller “vanlig” klass i grundskola eller, om de är 

äldre, i ett av gymnasieskolornas fem introduktionsprogram. Hjälp med 

information angående utbildning och arbete är någonting som efterfrågas av 

ensamkommande barn som är boende på HVB-hem. Läxhjälpens utförande 

varierar på olika HVB-hem (Socialstyrelsen, 2013).  
 

Skolinspektionen framförde år 2012 till socialstyrelsen, utifrån en 

kvalitetskontroll som genomfördes 2009, att ensamkommande barn inte får den 

utbildning de har rätt till. Särskilt stöd för ensamkommande barn är bristfälligt 

och inkonsekvent och studiehandledning saknas helt. Ett annat 

bekymmersområde är att skolorna skiljer de nyanlända eleverna från resten av 

skolans elever, vilket motverkar gemenskap och kontakt mellan nyanlända 

elever och övriga elever (Socialstyrelsen, 2013). 
 

4.1.7 Efter att ungdomen flyttat från HVB-hemmet  

När en ungdom flyttar från HVB-hemmet och in i en egen lägenhet, oavsett om 

lägenheten tillhör HVB-hemmet eller om ungdomen skaffat sitt eget boende, 

behöver ungdomen stöd. Stödet bör primärt komma från HVB-hemmet i form av 

kontinuerlig kontakt med personal, hjälp med myndigheter, läxhjälp och så 

vidare. Stödet behövs för att ungdomens integration in i det vuxna samhället ska 

präglas av samma möjligheter som andra ungdomar har. Det är också viktigt att 

ungdomarna har en givande fritid som bidrar till inkludering och utveckling av 

ungdomens egenskaper även efter utflytt från HVB-hemmet (Munier et al., 

2013). I ett dialogmöte mellan Socialstyrelsen och ensamkommande barn år 

2012 framkom att de ungdomar som har flyttat till eget boende inte upplever att 

de förberetts tillräckligt bra för att klara sig själva i samhället. Det framkom 

också att ungdomarna hade blivit erbjudna stöd och läxhjälp men inte alls i den 

utsträckningen de själva hade önskat (Socialstyrelsen, 2013).  
 

Munier et al. (2013) redogör för vikten av ett långsiktigt förhållningssätt i 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det är av vikt att kunna 

tillgodose barnets/ungdomens behov av boende och stöd tills det att ungdomen 

är minst 20 år gammal. Efter att ungdomen har lämnat HVB-hemmet ska stöd, 

hjälp och uppföljning ske. Under övergången ska ungdomen ges en social 

kontext för att övergången ska bli så säker som möjligt (Watters, 2008; Wallin 

& Ahlström, 2005). 
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4.1.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på bristande kunskap gällande kvinnor som flytt. Den 

forskning som finns handlar framförallt om mental hälsa och visar på att det är 

ett större problem bland kvinnor som flytt än män. Redovisad forskning samt 

rapporter poängterar vikten av att bemöta ensamkommande barn som 

kompetenta och talangfulla samt att inte tilldela dessa barn en offerroll. Vikten 

av stabila relationer har också belysts och problematiken som uppstår när barnet 

upplever att det inte finns någon bestående vuxen i hens liv som har ett 

övergripande ansvar. För att skapa trygghet och stabilitet för barnet visar 

tidigare forskning och rapporter på vikten av att hjälpa barnet skaffa sig ett nytt 

nätverk och nytt sammanhang. Skolans roll för ensamkommande barn har 

belysts och visar på den starka påverkan skolan har både för barnets nutid, det 

vill säga trygghet och sammanhang, och för barnets framtid, det vill säga 

möjligheter i sitt kommande vuxenliv. Tidigare forskning och rapporter visar 

även på vikten av fortsatt stöd för den unge vuxne efter utflytt från HVB-hem 

för ökade möjligheter. 
 

4.2 Vald teori  
I kommande stycke presenteras utvald teori för studien. Teorin har valts i syfte 

att förklara studiens resultat samt öka förståelsen för gruppen som är i fokus för 

studien. 

4.2.1 Trygghet 

Inom anknytningsteori beskrivs tre olika typer av anknytning: trygg, otrygg 

ambivalent och otrygg undvikande. Bowlby (1958) argumenterar för att barnet 

under sitt första år knyter an till sin primära vårdnadsgivare för att sedan under 

sitt andra levnadsår utöka och skaffa sig fler anknytningsrelationer. Broberg, 

Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) menar istället att ett barn 

under sitt första år skaffar sig flera anknytningsrelationer parallellt. Ett centralt 

begrepp inom anknytningsteori är trygg bas. Begreppet trygg bas myntades av 

Mary Ainsworth (då Mary Salter) och är fortfarande aktuellt (Salter, 1940). 

Begreppet trygg bas avser beskriva hur tryggheten inom anknytning är 

avgörande. Ett barn som upplever trygghet hos sin vårdnadshavare vågar 

utforska världen då hen har en säker hamn att fly till vid behov. Ett barn som 

inte upplever trygghet i sin anknytning eller en ambivalent trygghet vågar inte i 

samma utsträckning utforska världen då det inte finns en trygg hamn att ta skydd 

vid om fara uppstår (Broberg et al., 2006). Bowlby (1958) beskriver hur det är 

vårdnadshavarens tillgänglighet som eftersträvas med barnets anknytning och 

inte endast en fysisk person (Broberg et al., 2006). Trygg bas är en del i en 

anknytningsrelation som ger barnet emotionellt stöd för att våga utforska sin 

omgivning och en lyhördhet från vårdnadshavaren på barnets signaler. 

Begreppet lyhördhet har utvecklats och skapat begreppet sinne-i-sinne. 

Begreppet avser förklara hur vårdnadshavaren reagerar på barnets signaler med 
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en lyhördhet som präglas av empati, att se på situationen ur barnets perspektiv 

och att ha en mentaliserande förmåga. Lyhördhet för barnets signaler samt att 

bemöta signalerna med empati och en förståelse för barnets perspektiv ger 

barnet möjlighet att utforska världen utifrån en trygg anknytning och trygg bas 

(Broberg et al., 2006). Anknytningsrelationer är inte begränsat till barn - 

vårdnadshavare, utan finns även mellan vuxna människor. Den största 

skillnaden mellan barn - vårdnadshavare och två vuxna i en anknytningsrelation 

är att när det gäller två vuxna är relationen symmetrisk, båda parterna både ger 

och får trygghet (Broberg et al., 2006).  
 

I struktureringsteorin skriver Giddens (2003) hur individer präglas av sociala 

strukturer och av en påverkan mellan struktur och individ. Giddens (2003) 

menar på att människor behöver en grund av tillit och trygghet i sin omgivning 

för att klara olika situationer med god struktur. Utan tillit och trygghet kan 

individens beteende bli radikalt och påverka individen under en längre period. 

Upplever en individ att hens beteende i ett sammanhang är oönskat leder detta 

till en förhållandevis drastisk förändring. Med tillit och trygghet kan förändring 

ske med struktur. En grund av trygghet och tillit i individens omgivning leder till 

att eventuella hot eller faror kan hanteras på ett önskvärt sätt (ibid). Giddens 

(1996) menar vidare att det i det moderniserade samhället råder en reflexivitet, 

vilket innebär att det ligger en stark betoning på individen. Det reflexiva 

samhället leder till att det skapas ett tvivel hos oss. Tvivlet påverkar hur vi 

uppfattar risker och tillit både på det institutionella planet och på det 

existentiella. Då en individ ställs inför flera valmöjligheter är tilliten till ett 

system eller en annan person avgörande för att valet ska kunna tas. På så sätt är 

tillitsrelationer av största vikt för en individs utveckling. Enligt Giddens (1996) 

är begreppet tillit nära kopplat till det han kallar för ontologisk trygghet. 

Grunden för den ontologiska tryggheten skapas redan hos spädbarnet i dess 

relation med föräldrarna. Exempelvis finns det flera positiva rutiner som barnet 

associerar till mamman. Om barnet är hungrigt skriker hen och får mat till 

exempel. Giddens (1996) menar att barnets tillit till föräldrarna leder till 

kommer att ställas inför samt skapar en förutsättning för utveckling. Den 

ontologiska tryggheten ligger på så vis till grund för vår identitet och bidrar till 

att vi litar på de abstrakta system som vi möter i vardagslivet. Tilliten till dessa 

system fungerar inte som en ersättning till personliga relationer, men de blir en 

nödvändig del av våra liv (Giddens, 1996). Ett exempel på abstrakta system är 

olika samhällssystem såsom sjukvården, försörjningsstöd, skola etcetera som 

finns till hjälp för vår överlevnad och kan hjälpa till att öka vår känsla av 

trygghet. Trots den trygghet som systemen ger oss människor behöver vi 

fortfarande de sociala relationerna samt vetskapen om att vi har någon att vända 

oss till för att må bra. Giddens (1996) menar att om en person är omringad av ett 

starkt nät av ontologisk säkerhet har hen goda möjligheter att utveckla en stabil 

självidentitet (ibid). 
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4.2.2 Identitet 

Med begreppet spegeljaget avser Cooley (1902) förklara hur en individ bygger 

sin identitet utifrån hur hen tror att andra uppfattar hen. Ett Jag skapas utifrån 

denna uppfattning. I interaktionen med andra människor skapar individen en 

uppfattning om hur hen tror att andra ser på hen och utifrån denna uppfattning 

byggs identitet och självkänsla upp. Upplever individen att dennes omgivning 

uppskattar och värderar hen så främjas känslor av stolthet. Upplever istället 

individen att omgivningen inte uppskattar eller värderar hen så främjas känslor 

av skam. Cooley (1909) skriver om en individs primärgrupp och menar att den 

främsta grunden för en individs socialisation samt uppbyggandet av självkänsla 

skapas inom denna grupp. Primärgruppen präglas av gemenskap och består av 

långvariga konstellationer där individerna står varandra nära och har tät kontakt. 

Primärgruppen förändras inte i samma takt som andra typer av relationer och 

grupperingar. Inom primärgruppen skapas en vi-känsla, det är i den 

gruppkonstellationen individen känner sig hemma. Inom primärgruppen vågar 

individen vara sig själv och till exempel berätta om personliga saker. I sin 

primärgrupp har individen en självklar och villkorslös tillhörighet. En individs 

viktigaste sociala sammanhang bildas i primärgruppen (Cooley, 1909). Exempel 

på en primärgrupp kan vara en familj eller en långvarig vänskapskrets.  
 

4.2.3 Social kontext 

Centralt för hur Bourdieu (1999) ser på mänsklig samvaro är att vi ständigt 

strävar efter att bli bekräftade eller erkända. Vi använder oss av olika former av 

kapital för att visa vår tillhörighet i samhället. Tre olika slags kapital görs 

skillnad på. I ekonomiskt kapital ingår materiella tillgångar och pengar. Det 

sociala kapitalet avser sådana tillgångar som en individ får till följd av de 

kontakter hen har. Kontakterna kan vara släkttillhörighet eller andra slags 

grupper och nätverk. Kulturellt kapital är en tredje form där bland annat 

utbildning ingår, men även sätt att prata, vilken slags litteratur en individ läser 

etcetera. Bourdieu (1999) talar även om en fjärde typ av kapital, det symboliska 

kapitalet. Det symboliska kapitalet är inte en egen kapitalform, utan ett läge som 

de andra kapitalformerna hamnar i då de erkänns som rättmätiga i den situation 

som de för tillfället befinner sig i. Ett visst attribut kan med andra ord användas 

som ett symboliskt kapital i en viss social situation, medan det i en annan typ av 

situation nödvändigtvis inte behöver göra det (ibid). Exempel på symboliskt 

kapital kan vara att det för en kvinna i Sverige anses vara åtråvärt att ha en 

högskoleutbildning, här fungerar det alltså som ett symboliskt kapital. För en 

kvinna i ett annat land av världen kanske det anses vara fel att ha en 

högskoleutbildning och därför räknas det där inte alls som ett symboliskt kapital. 

Bourdieu (1999) redogör för att dessa resurser kan användas av en grupp i 

samhället för att hävda sig i relation till en annan grupp. 
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Vidare talar Bourdieu (1990:2) om begreppet habitus. Habitus är det tillstånd 

genom vilket individer uppfattar, tolkar, och handlar i världen. Smak och livsstil 

är betydande delar i en persons habitus och påverkas av det habitus som råder 

inom den grupp individen tillhör. Habitus har en selektiv funktion som bidrar till 

att individer avgränsar sig från andra grupper än den de själva tillhör då 

individer tenderar att dras till likasinnade som bekräftar de egna 

uppfattningarna. En individs habitus skapar ett gemensamt sätt att se på sig själv 

och sin omgivning, det bidrar till en realitetsuppfattning i vilken individen ges 

en bild av sina egna förmågor och begränsningar. En person strävar således inte 

efter någonting som inte eftersträvar hen tillbaka (Bourdieu 1990:2, sid. 54-55). 

Realitetsuppfattningen skulle till exempel ha som följd att en person som under 

sin uppväxt fått höra “du som är så smart, du kommer bli något stort” ställer 

högre krav och har “större” mål med sitt liv än någon som istället fått höra “du 

har inte så lätt för dig i skolan, men det finns annat som är viktigt också”. Den 

senare personen kanske inte försöker i samma utsträckning som hen hade gjort 

ifall hen hade fått mer stöttning. Omedvetet bestämmer sig individen således för 

att skolarbetet inte är någonting som hen vill eftersträva. I samhället finns enligt 

Bourdieu (1990:1) så kallade fält, vilka kan förklaras som nätverk där individers 

sociala positioner kan urskiljas. Olika typer av kapital och habitus är rådande 

inom varje fält (ibid). Exempel på fält kan vara grupperingar i en skola eller 

klass. Bourdieu (1990:1) menar vidare att de olika fälten även är hierarkiskt 

ordnade och interagerar med varandra. Varje fält har sin egna doxa. Med doxa 

menas att det finns gemensamma föreställningar på det fält man tillhör om vad 

som är bra och dåligt, rätt och orätt, hur man ska bete sig. De flesta av dessa 

“regler”, normer, är så pass självklara att de är osynliga, man talar inte om dem 

(ibid). 
 

Bauman (2001) menar att vi idag lever i en värld där det är upp till var och en att 

klara sig i livet, du lyckas ensam och du misslyckas ensam. Individualiseringen 

är inte ett val, människor tvingas att anpassa sig efter den. Är en individ 

arbetslös är denne det på grund av att hen själv inte har ansträngt sig nog för att 

bli anställd. Är en individ sjuk är denne det för hen inte försökt bli frisk nog och 

är en individ ensam är hen det till följd av att hen inte lyckats göra rätt intryck 

på människor. Då påståenden som dessa är vad människor hör blir det även vad 

människor tror och individer börjar bete sig och tänka därefter (Bauman, 2001). 

Effekter som individualiseringen kan ha på en individ kan exempelvis vara 

upplevelser av press på att utbilda sig och skaffa jobb och att hela tiden prestera 

för att skapa ett bra liv för sig själv. Den upplevda pressen kan även ha uppstått 

ur en vilja att inte vara en av de som inte ansträngt sig tillräckligt och på så vis 

är en “börda” för andra. Bauman (2001) gör skillnad på de som har 

individualiseringen som sitt öde och de som har individualiseringen som ett 

verktyg för att hävda sig och han menar att glappet mellan de två ständigt ökar. 

Klasstillhörighet avgör i viss mån hur kollektiv en individ är. Är individen 
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resurssvag i sin ensamhet behöver hen ansluta sig till en grupp för att nå större 

makt (ibid). 
 

Vår värld är idag globaliserad enligt Bauman (2001). Ekonomi, handel och 

människor rör sig landsöverskridande på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. Makt 

och bestämmande över ett land ligger inte endast inom landet utan även utanför 

det. Globaliseringen är en del av det moderna samhället. Globalisering som 

begrepp syftar främst till att förklara de processer som sker på global nivå i det 

moderna samhället. Processerna är oberäkneliga, det vill säga att de inte går att 

varken förutse eller koppla dem till någon maktfaktor driven av organisationer i 

världen. Oförutsägbarheten leder till att handlingsplan och ansvar kring dessa 

processer är nästintill obefintliga. I globaliseringen har ordningen ersatts av 

förändring och spontanitet. På individnivå skapar detta en oro och otrygghet då 

människor i det moderna samhället får svårt att greppa nuet. En förmåga att 

kunna röra sig snabbt, effektivt och med kort varsel är den globaliserade 

världens önskan och krav. Att värna om/behöva ordning, bofasthet och 

framförhållning ses som tecken på underordning och maktlöshet. Bauman 

(2000) använder sig av begreppen turist och vagabond som en del av att 

beskriva det moderna globaliserade samhället. I det moderna samhället är 

individer rörliga och ständigt “på väg”. Vagabond är en individ som tvingats till 

rörlighet medan en turist frivilligt gör sig rörlig. En vagabond har det sämre 

socialt ställt och reser för överlevnad. En turist har en starkare social position 

och reser för sitt eget nöje eller för att nå sina drömmar. Exempel på vagabond 

är en individ som flytt sitt hemland till följd av krig medan en turist är en individ 

som exempelvis valt att byta land för nya arbetsmöjligheter. Rörligheten och det 

snabba tempot, valt eller påtvingat, är oundvikligt i det moderna samhället 

(ibid). 
 

4.2.4 Utbildning 

Bourdieu och Passeron (1990) redogör för utbildningssociologi och driver en tes 

om att förutom pedagogiska funktioner bidrar även skola såväl som universitet 

till en sorteringsfunktion i samhället. Med begreppet reproduktion menas att 

skolan bidrar till att fylla på med kulturellt kapital till de som redan har mycket 

av det, vilket i sin tur leder till att ojämlikheter som råder i samhället bibehålls. 

Skolan ger möjligheter åt de barn som kommer från resursstarka familjer att 

fortsätta få en hög utbildning och vidare hamna i samhällets toppskick, då 

skolan förutsätter att dessa barn redan ligger på en relativt hög nivå 

utbildningsmässigt. Barn från resurssvaga familjer måste istället hävda sig i en 

större utsträckning och ständigt kämpa emot sin bakgrund. Genom Bourdieu, 

Passeron, Saint Martin, Baudelot och Vincents (1994) undersökningar av 

franska universitetsstuderande visas att det finns ett starkt samband mellan 

studenters familjebakgrund och chansen att göra akademisk karriär. Elever från 

mindre priviligerade familjer möter ett större motstånd att klara av den 
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akademiska världen än elever från mer priviligerade familjer. Vidare påvisar 

Bourdieu et al. (1994) huruvida lärarens och elevens habitus är liknande eller 

inte är avgörande för om eleven lyckas med sina studier eller inte. I lärares 

bedömning av sina elever urskiljs mönster av hur elever från mindre 

privilegierade familjer beskrivs som exempelvis “nogrann” och “flitig”. Medan 

elever från de högre samhällsklasserna i betydligt högre utsträckning beskrivs 

som till exempel “självständig”, “briljant” eller “säker” av lärarna. Lärarnas syn 

på eleverna projiceras på eleverna, vilket gör att de själva ser på sig själva 

genom “samma ögon” som lärarna. På så sätt kan konsekvensen bli att de elever 

som får feedback som “briljant” blir uppmuntrade att fortsätta på en 

framgångsrik bana i skolan. Medan de som får mindre stark och positiv 

feedback av läraren villigt accepterar att hen kanske inte var menad för en 

akademisk bana i livet (Bourdieu et al., 1994). 
 

5. METOD  
I följande del förklaras i vilka vetenskapliga grunder studien tar ansats, vilka val 

som gjorts och hur studien har gått till. Validitet - och reliabilitetsaspekter 

diskuteras samt hur etiska aspekter har behandlats. 
 

5.1 Författares relation till informanter  

En av författarna av denna studie har tidigare haft en timanställning på de två 

HVB-hemmen där de informanter som intervjuats i studien bor eller tidigare har 

bott. På arbetsplatsen jobbade denne författare sporadiskt vid sidan av sina 

studier under cirka två och ett halvt år men jobbar inte där idag. Denne författare 

har inte haft någon kontakt med de kvinnor som bott eller bor på HVB hemmen 

efter att hon slutade arbeta där. De informanter som har intervjuats har alla en 

viss relation till denna författare från dennes tid som personal på de två HVB-

hemmen i och med att de alla har träffat henne tidigare. Att författaren arbetat på 

HVB-hemmet har bidragit till att författarna har haft god tillgång till kunskap 

och förförståelse kring gruppen som är i fokus för studien. Arbetsbakgrunden 

hos den ena författaren har även bidragit till en god förståelse för 

intervjupersonernas situation, vilket har bidragit till möjligheten att genomföra 

intervjuerna på ett sätt där de som intervjuades kunde känna sig bekväma. 

Viktigt att poängtera är att även då den av oss författare som har jobbat där bär 

med sig en större förförståelse in i uppsatsen har hon aldrig haft en behandlande 

relation till någon av informanterna. En av författarnas relation till 

informanterna kommer diskuteras vidare i ett senare avsnitt. 
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5.2 Vetenskapliga grunder  

5.2.1 Hermeneutik  

Den vetenskapliga ansatsen i studien är hermeneutik. Hermeneutiken lämpar sig 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2011). De 

hermeneutiska vetenskaperna använder tolkning som sitt främsta redskap och 

strävar efter att hitta möjliga innebörder och meningssammanhang hos 

studieobjekten, vilka bland annat studeras som språk (Ödman, 2007). I och med 

att hermeneutiken använder sig av tolkning för att bland annat förstå en 

människas livssituation (Wallén, 1996) var hermeneutiken en passande grund att 

utgå från i denna studie. I studien har strävan varit att nå en förståelse för 

informanternas berättelser, vilket har skett genom tolkning av materialet. 
 

Existentiella dimensioner som känslor är i praktiken omätbara men genom att 

förhålla sig till dem hermeneutiskt är det möjligt att komma åt dessa 

dimensioner (Gustavsson, 2004). Vattimo (1996) redogör för hur hermeneutiken 

är en vetenskap som tar sig an världen där det som finns att tillgå är tolkningar. 

Hermeneutiken är ett vetenskapligt förhållningssätt genom vilket det blir möjligt 

att nå fram till en förståelse för hur det är att vara en individ i en viss kontext 

(Gustavsson, 2004). I denna studie har önskan varit att få fram upplevelser om 

det valda ämnet. Språket är centralt inom hermeneutiken då förmågan att 

uttrycka oss och förstå varandra språkligt är grundläggande för mänsklig 

samlevnad (Gustavsson, 2004). Hermeneutiken strävar efter att hitta innebörder 

hos sina studieobjekt, vilka tolkas just som texter och språk (Starrin & Svensson, 

1994). 
 

5.2.2 Hermeneutik i förhållande till Positivism 

Andersson (2014) beskriver relationen mellan positivism och hermeneutik. Där 

positivismen har ett naturvetenskapligt forskningsideal har hermeneutiken ett 

socialvetenskapligt forskningsideal. De två synsätten kan ses som motsättningar 

men också som komplement till varandra. Att använda båda perspektiven kan ge 

en nyanserad helhet av en grupp eller ett fenomen (Andersson, 2014). I denna 

studie har strävan varit förstå och tolka upplevelser hos informanterna. Studien 

skulle alltså i förlängningen kunna byggas vidare på och kopplas ihop med 

annan naturvetenskaplig forskning, exempelvis positivistisk forskning, för att ge 

en mer nyanserad bild av området. 
 

5.2.3 Hermeneutisk arbetsprocess  

Inom hermeneutiken anses en viss förförståelse vara nödvändig, den ligger till 

grund för att vi ska kunna förstå någonting (Gustavsson, 2004). Båda författarna 

av denna studie har haft en förförståelse då vi båda är människor som tänker och 

existerar. Den ena författaren har dessutom en tidigare relation till 

informanterna, vilket har bidragit till en ökad förförståelse. Enligt Gustavsson 

(2004) finns det fyra huvudmoment i en hermeneutisk arbetsprocess. 
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Huvudmomenten är tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Det är i 

tolkningen forskarens förståelse av betydelser och innebörder i materialet läggs 

fram. Förståelse i sin tur kan förklaras som ett moment av insikt. Förförståelsen 

bygger på tidigare erfarenheter, upplevelser, känslor och lärdomar. 

Trosuppfattningar och föreställningar ingår också i förförståelsen, vilket gör att 

den inte kan vara neutral, utan har en viss riktning. I och med att förförståelsen 

inte är neutral fungerar den både som en tillgång och som ett hinder för 

människor då vi försöker förstå någonting. Förförståelsen medverkar till att 

bestämma vad vi ser ett fenomen som. Förklaring är det fjärde och sista 

momentet i den hermeneutiska arbetsprocessen. Förklaring är nära besläktat med 

tolkning, tolkningar innehåller ofta förklaringar, vi måste förklara för att kunna 

förstå och vice versa (Gustavsson, 2004). 
 

Förförståelse är en stor del av och en förutsättning för den hermeneutiska 

arbetsprocessen (Gustavsson, 2004). Viktigt att tänka på är dock att 

förförståelsen görs medveten och artikuleras (Wallén, 1996). Gadamer (1989) 

framhäver hur forskare, för att kontrollera sina förutfattade meningar, ska sträva 

efter att hålla sig så förutsättningslösa och öppna som möjligt inför sitt material 

(ibid). I denna studie har det funnits en strävan efter att ständigt ha med 

förförståelsen i åtanke både vid utformandet av intervjuguiden, i 

intervjusituationerna och i tolknings - och analys processen. I studien har syftet 

varit att använda förförståelsen och att se den som en tillgång under 

förutsättningen att den har använts medvetet. Gustavsson (2004) menar att inom 

den hermeneutiska processen skiftas fokus mellan del och helhet, på så vis 

belyses delarna av helheten och tvärtom. Stegvis utvecklas vårt perspektiv och 

därmed vår förförståelse, vilket leder till att vi utifrån en ny utgångspunkt kan gå 

vidare med materialet (ibid). Användandet av del och helhet skedde i analysen 

av studiens material och författarna växlade mellan de två delarna för att tolka 

det transkriberade materialet. Mer om analysen kommer senare i detta kapitel. 
 

5.2.4 Ontologisk och epistemologisk ståndpunkt  

Patel och Davidson (2011) beskriver två skilda riktningar inom ontologin, 

realism och idealism. Den ontologiska realismen hävdar att världen existerar 

oberoende av om den upplevs eller observeras av människan. Inom den 

ontologiska idealismen framhålls istället motsatsen, att världen främst existerar 

genom vårt medvetande. Uppfattningen är oftast att världen finns utanför vårt 

medvetande, men att det enbart är genom våra subjektiva upplevelser av ett ting 

eller fenomen som vi kan nå någon form av kunskap (Patel & Davidson, 2011). 

Då hermeneutik har använts som vetenskaplig grund i denna studie, där avsikten 

har varit att få fram ett resultat och nå kunskap med hjälp av förförståelse och 

subjektiva upplevelser, valdes ontologisk idealism som ontologisk ståndpunkt i 

studien. 
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Vidare skriver Patel och Davidson (2011) om kunskapsfilosofins, det vill säga 

epistemologins, två motpoler. Dessa är rationalism och empirism. Med 

rationalism menas att kunskap är någonting medfött, starkt kopplat till en 

individs förnuft, där en individs begreppsapparat eller förmågor är 

förutsättningar för att ge en erfarenhet mening. Med empirismen menas att 

kunskap förvärvas genom upplevelser och intryck. Det är via erfarenheter som 

mening skapas inom empirismen. Inom empirismen beskrivs problematiken av 

att verklighet-sinnesintryck- erfarenhet inte endast går åt ett håll. En individs 

tidigare erfarenheter påverkar dennes fokusering vilket påverkar vilken typ av 

kunskapsförvärv som ges störst utrymme. Empirism är en använd epistemologi 

inom kvalitativ forskning och avser att förstå individer inom deras kontext (Patel 

& Davidson, 2011). Den kvalitativa forskaren bör därför gå bortom 

intervjusituationen där och då även ha fokus på den kontextuella 

tolkningshorisont som informanter förmedlar genom sin historia och tradition 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie antogs en empirisk epistemologisk 

ståndpunkt då uppfattningen var att informanterna i studien erfarit sin kunskap 

genom erfarenheter och uppfattningar. Valet gjordes även på grund av att vi som 

intervjuare, genom tolkningen av intervjuerna, erfor kunskap om informanterna 

vid mötet med dem samt genom att lyssna på deras tankar och upplevelser kring 

det valda ämnet. Empirismen har även varit användbar vid användandet av 

förförståelse då det har gått att koppla till empirismens syn på tidigare 

erfarenheter och hur det påverkar en individs kunskap. 
 

5.3 Metodologi 

5.3.1 Kvalitativ metod 

Inom kvalitativ forskning ingår ofta ostrukturerade frågeställningar och 

ambitionen är att nå informationen på djupet samt att försöka hitta innebörder 

och tolkningar (Olsson & Sörensen, 2007). I den här studien har en kvalitativ 

metod använts i enlighet med den hermeneutiska forskningsansatsen. Studien 

har präglats av en strävan efter kunskap kring informanternas erfarenheter och 

upplevelser kring sin framtid vad gäller arbete och utbildning, vilket gjorde 

kvalitativ metod till det mest lämpliga tillvägagångssättet. En fördel med 

kvalitativa metoder är att det ger en helhetsbild. Helhetsbilden kan bidra till en 

bättre bild av ett aktörsperspektiv, med andra ord, den enskildes livssituation. 

Likaså kan helhetsbilden underlätta för en större förståelse för diverse 

sammanhang och sociala processer, ett så kallat systemperspektiv. 

Systemperspektivet skapar ett bra utgångsläge för teorikonstruktion (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997). En styrka som finns med kvantitativ forskning 

är att det är generaliserbart på en större del av en befolkning (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997). För denna studie var det dock mer intressant att nå en 

djupare förståelse hos informanterna än att resultatet skulle vara generaliserbart 

på ett ytligare plan. För att få en bild av hur unga kvinnor som kom till Sverige 

som ensamkommande flickor har för erfarenheter och upplevelser kring jobb 
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och utbildning valdes därför några få djupgående intervjuer istället för 

exempelvis ett stort antal enkäter. Ytterligare någonting som kännetecknar 

kvalitativ metod är att forskaren är subjektiv och har haft kontakt med 

informanten/informanterna under en längre tid, vilket bidrar till mer djupgående 

intervjuer (Olsson & Sörensen, 2007). Inom kvalitativ forskning bygger 

resultatet på att forskningsföreteelsen upptäcks och tydliggörs stegvis (ibid). 

Studiens planering bör präglas av en öppenhet hos författarna för ny förståelse 

och kunskap (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Öppenheten är någonting 

som har präglat denna studie då det på förhand inte funnits en klar bild av vad 

studien skulle få fram. Avsikten i studien har varit att se vad som växer fram 

under arbetets gång. 
 

5.3.2 Induktiv ansats 

Den induktiva ansatsen innebär att författarna genomför intervjuerna för att i 

nästa skede, utifrån rådatan, söka regelbundenheter, nyanser och mönster. 

Författarna kopplar sedan till relevant teori (Wallén, 1996). Då syftet i studien 

inte har varit att undersöka en hypotes eller prova en teoris hållbarhet, vilket är 

ett deduktiva sätt att arbeta. Utan istället har präglats av att utforska det valda 

område och nå ny kunskap, har studien haft en induktiv ansats. En intervjuguide 

med öppna frågor har använts och första analysen skedde på varsitt håll av 

författarna. Den valda teorin tillkom först efter slutförd analys i enlighet med 

induktiv ansats. 
 

5.4 Urval 
Gruppen unga kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor är 

svåråtkomlig och den svåråtkomligheten har påverkat urvalet. Trots 

svåråtkomligheten har vissa kriterier vidhållits för att skydda de tilltänkta 

informanterna och samtidigt skapa en kunskapsgenererande studie. Sammanlagt 

intervjuades fem kvinnor mellan 18-21 år. De informanter som valdes ut är alla 

18 år eller äldre på grund av etiska skäl. Det är utifrån valet att informanterna 

skulle vara minst 18 år som studien har riktat sig till unga kvinnor som kom till 

Sverige som ensamkommande flickor istället för ensamkommande flickor. 

Viktigt att nämna är att samtliga informanter i studien var i tidiga tonåren när 

kvinnorna kom till Sverige och då ingick i gruppen ensamkommande flickor. 

Informanter som med god förmåga kan uttrycka sig på svenska eller engelska 

valdes ut och tillfrågades. Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet berodde dels på begränsad tillgänglighet 

till informanter och dels på att ambitionen för studien var att göra en mer 

ingående analys snarare än att sträva efter representativitet. Samtliga 

informanter har bott eller bor idag på ett av de två HVB-hemmen som en av oss 

har jobbat på. Dessa boenden ligger bredvid varandra, drivs av samma kommun 

och har samma föreståndare. Anledningen till att just denna grupp valdes ut var 

att det var dessa boenden och informanter författarna av studien fick tillgång till 
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men även på grund av att den relation som en av författarna har till 

informanterna har setts som gynnsam för studien.  
 

5.5 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har till syfte att upptäcka okända egenskaper, företeelser 

eller innebörder. Den kvalitativa intervjun förutsätter också att frågorna ska vara 

utformade så öppna som möjligt till en början (Svensson & Starrin, 1996). Med 

semi-strukturerad intervju menas att forskaren har en lista över olika teman som 

ska tas upp under intervjun, en så kallad intervjuguide (Bryman, 2011). I 

enlighet med hermeneutisk forskningsansats lämnas stort utrymme till 

informanterna att prata fritt kring sina erfarenheter (Patton, 2015). Intervjuerna 

som genomfördes i den här studien var djupgående och semi-strukturerade. 

Intervjuguiden utfördes efter de olika områden författarna syftade att beröra i 

studien. Intervjuguiden hade olika teman och frågor som under intervjuerna 

vidareutvecklades beroende på de intervjuades svar. Till exempel “ Vad gör du 

en vanlig dag?” och “Hur tänker du kring högre utbildning?” (se bilaga 1). 
 

Intervjuerna utfördes en och en där det var informanten, de två författarna av 

studien och i vissa fall informantens barn närvarande. Intervjuerna ägde rum i 

informantens hem eller på HVB-hemmet där informanten tidigare bott. Ett val 

gjordes att den författaren med en tidigare relation till informanterna ställde de 

flesta frågorna i samtliga intervjuer. Valet gjordes i syfte att bidra till att 

informanterna skulle känna sig mer avslappnade och trygga under intervjun. 

Den författaren som ställde frågorna hade även fokus på att uppmärksamma hur 

informanten verkade reagera på frågorna för att undvika negativa effekter. Den 

andre författaren hade fokus på att frågorna skulle ge mättande svar och lade till 

följdfrågor vid behov. 
 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en intervjustudie vinner på att lägga ner 

rikligt med tid på förarbete och analys istället för att genomföra fler intervjuer. 

Att begränsa antalet intervjuer är även av intresse för att kunna få en god 

överblick av det insamlade materialet. Då antalet intervjuer var begränsat, på 

grund av gruppens svåråtkomlighet, har längre och mer djupgående intervjuer 

kring det valda ämnet ägt rum för att få ut så mycket material som möjligt. 

Intervjuerna som genomfördes var 60-90 minuter långa och gav ett transkriberat 

material på totalt 163 sidor. Empirin har getts stort utrymme i studien och 

redovisas med många citat. Genom att empirin har fått ta stor plats är önskan att 

de unga kvinnornas röster blir framträdande och att ny kunskap kring gruppen 

genereras utifrån kvinnorna själva.  
 

5.6 Intervjugruppen  
Nästintill samtliga informanter i studien har barn och alla har permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Som tidigare nämnts har alla kvinnor som deltagit i 
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studien bott i Sverige mellan tre till sju år. Nästan alla informanter har gått i 

skola i sina hemländer, dock skiljer det sig i hur länge och vilken typ av 

utbildning som förvärvats. Informanterna kommer alla från olika länder. Idag 

studerar samtliga informanter, dock på olika nivåer. Gruppen unga kvinnor som 

kom till Sverige som ensamkommande flickor är en liten grupp och generellt är 

de inte angelägna om att bli intervjuade.  
 

5.7 Hermeneutisk analys 

Ett kännetecken för en kvalitativ studie är att strukturering av den insamlade 

datan till stor del sker efter att insamlingen är gjord, vilket gör analysdelen till 

en stor del av studien arbetsmässigt (Magne Holme & Kronh Solvang, 1997). 

För att få ut maximalt av studiens data samt för att uppnå en struktur och lyckas 

med att tolka resultaten på ett för författarna önskvärt sätt har en hermeneutisk 

analys av intervjuerna genomförts. 
 

Sättet författarna i en studie analyserar och tolkar präglas av deras förförståelse 

och det valda området. Inom hermeneutiken anses det omöjligt att sätta 

förförståelsen i sin helhet åt sidan och hur den påverkar studien behöver 

problematiseras (Ödman, 2007). Centrala hermeneutiska drag i en analys är 

växlandet mellan tolkning som del och helhet samt uttolkarens inställning. 

Inställningen innebär att den som tolkar texten inte sätter sig själv åt sidan och 

blir helt objektiv, men att hen samtidigt måste släppa sin förförståelse ibland och 

heller inte vara ständigt subjektiv. Aspekter i en hermeneutisk uttolkning som 

tolkaren alternerar mellan består av tolkningens helhet, vad som blir tolkat, 

mikroprocesser inom tolkningen samt hur tolkaren relaterar till tolkningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Till exempel går det i tolkningsprocessen att 

börja med att skapa sig ett första intryck av materialet, för att sedan växla till att 

se på bara vissa delar från materialet, och undersöka vad som visas då. I 

tolkningsprocessen är det då också möjligt att växla mellan att försöka vara 

objektiv och sätta sin förförståelse åt sidan. För att sedan låta subjektiviteten, 

förförståelsen, ta över och se ifall materialet då skiljer sig på något sätt 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Förförståelsen hos författarna har varit en viktig 

del i denna studie och kommer problematiseras längre fram i uppsatsen. 
 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) bör tolkningsmönstret vara konsistent, 

det ska göra enskilda delar i texten förståeliga samt innehålla fakta från 

tolkningsföremålet. Föremålet för tolkningen är en text, fakta framgår ur denna 

text genom tolkningsprocessen. Vad som ses som fakta påverkas av den 

situation uttolkaren själv befinner sig i. Genom att omvandla sina referensramar 

kan ny fakta göras synlig. Ett sätt att synliggöra fakta är att sätta in texten i dess 

sammanhang, som miljö och social situation. Som hermeneutiker använder sig 

forskare av frågeställningar till texten utifrån förförståelse och “lyssnar”, det blir 

som en dialog. Frågorna utvecklas och ändras sedan under processens gång. 
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Under tiden formuleras även ständigt deltolkningar, vid avgörandet av dem 

läggs olika bakgrundsföreställningar in (ibid). Vikström (2005) skriver om att 

det är viktigt att ha en förkunskap för innehållet som tolkas. Alla bär på en viss 

förförståelse i form av sina egna erfarenheter och sin bakgrund, vilket är till 

hjälp för att kunna ställa relevanta frågor till en text (ibid).  
 

Det är viktigt att hermeneutiska forskare inte feltolkar eller övertolkar sina 

informanter. Att inte feltolka eller övertolka kan vara en svår balansgång, den 

som blir tolkad utsätts trots allt för en granskning av den som gör tolkningen. 

Det är viktigt att tolkningen utförs aktsamt (Gustavsson, 2004). Enligt Ödman 

(2007) kan det vara svårt att undvika att feltolka eller övertolka då det från 

början finns en viss förförståelse, någonting som är näst intill omöjligt att 

komma ifrån (ibid.). Att inte övertolka är någonting som har funnits i åtanke då 

tolkningarna i studien gjorts. Författarna har strävat efter att förhålla sig 

objektiva, för att inte riskera att övertolka eller vantolka materialet. 

Analysprocessen var tidskrävande och krävde ofta påminnelser för författarna 

att bortse från delar av sin förförståelse. Strategin i denna studie var att 

medvetandegöra både för oss själva och för varandra när det var risk att tolka 

resultatet feltolkades utifrån någon av författarnas förförståelse och genom detta 

lyckats hålla oss mer objektiva. Någonting som motverkade övertolkning var 

bland annat att vi började tolkningen av materialet var och en för sig. Trots detta 

går det inte att bortse från att vi i denna studie i viss mån varit subjektiva i 

tolkningsarbetet. Subjektiviteten har också hjälpt oss att få fram vårt resultat och 

som tidigare nämnt går detta i ton med att studien har en kvalitativ metod och 

hermeneutisk forskningsansats. 
 

Tolkningsarbetet i studien har utgått från hermeneutiken på följande sätt: Till att 

börja med gick var författare igenom materialet för sig. Materialet lästes igenom 

flera gånger, i det här stadiet var tanken att förhållningssättet skulle vara så 

öppet som möjligt och att en preliminär förförståelse av helheten skulle skapas. 

Sedan påbörjades analysen, fortfarande var och en för sig, detta skedde genom 

att leta kodord och ställa frågor till texten för att upptäcka olikheter och 

regelbundenheter i materialet. De båda analyserna jämfördes sedan med 

varandra för att se vad som framkommit, vad som var likt och vad som skiljde 

sig åt. Denna jämförelse var värdefull då författarna som tidigare nämnt skiljer 

sig i hur mycket förförståelse som finns sedan innan. Frågorna som ställdes till 

texten har därför varit olika i sin karaktär. Författaren med mindre förförståelse 

för gruppen som studerades hade ställt mer grundläggande frågor till texten vid 

analysen till skillnad från författaren med mer förförståelse som i många fall 

redan visste eller åtminstone hade en bild av vad svaren på de mer 

grundläggande frågorna kunde vara och därför ställde lite djupare frågor. 

Tanken med att börja analysen var och en för sig var även att det kunde fungera 

som en kontroll för att förförståelsen hos den ena författaren, som visste mycket 
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sedan innan, inte skulle ha påverkat tolkningen för mycket. Dessa kodord som 

togs ur varje intervju bildade delar, som till exempel “tid”. Delarna sattes i nästa 

skede ihop tillsammans med kodorden ur de andra intervjuerna, vilket skapade 

helheten, exempelvis “många önskar att de hade mer tid till skola, träning och 

umgänge”. Däremellan gjordes sedan ett växlande fram och tillbaka och ett 

försök att se vilka delar ur intervjuerna som kunde sammanföras till teman 

gjordes. Ett exempel på tema är “tidsbrist”. Förhoppningen här var att få fram 

teman ur texten, även teman som det inte uttryckligen hade frågats om i 

intervjun, det var alltså här studien var induktiv. Det var sedan dessa teman som 

skapade resultatet. Exempel på teman som visades var ensamhet, 

kunskapsluckor och vilja att hjälpa andra. För att förklara resultatet kopplades 

temana ihop med relevant teori samt med tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet för att förklara de resultat som visade sig. 
 

5.8 Validitet och reliabilitet  
Om studiens reliabilitet ställs frågan ifall resultatet skulle förändras ifall en 

annan forskare ställde frågorna till en annan, men likvärdig, grupp vid ett annat 

tillfälle. Ett problem som kan uppstå med reliabiliteten är att exempelvis tonfall 

kan påverka sättet på vilket en fråga ställs och därmed tolkas. Dock kan det ändå 

vara värt att inte lägga allt för stor vikt på reliabiliteten om det finns en risk att 

det kan påverka kreativiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns möjlighet 

att replikera den här studien till stor del, med tanke på att en liknande grupp kan 

studeras vid ett annat tillfälle med samma frågor. Svårigheter med replikering 

finns dock med hänseende till att samhälleliga aspekter som påverkar 

informanterna kan förändras över tid samt att ett utmärkande drag i denna studie 

är att en av författarna har haft en relation till informanterna, vilket eventuellt 

kan ha påverkat studiens resultat. Påverkan kan ha gjort att informanterna kände 

sig bekväma i större utsträckning i intervjusituationen och därmed gav mer 

utförliga svar än om det hade varit en främling som genomfört intervjun. Eller 

att informanterna istället tänkte igenom sina svar noggrannare och hade svårare 

att vara ärliga i och med att det var en person de har haft en relation till genom 

HVB-hemmet de bott eller bor på. En liknande studie skulle därför behöva göras 

av forskare med en liknande relation till sina informanter som funnits i denna 

studie för att en replikering skulle bli så lik som möjligt. 
 

Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att validiteten i en studie handlar om till 

vilken grad ett yttrande är sant samt styrkan i yttrandet. Validiteten rör frågan 

ifall metoden i studien faktiskt undersöker vad den utger sig för att undersöka. 

Validiteten är beroende av hur väl underbyggda studiens teoretiska antaganden 

är samt hur pass väl intervjudesignen och intervjumetoden passar 

undersökningens syfte och frågeställning. Kvaliteten på själva intervjuerna 

räknas även in som validitetsaspekter. Till mätningen av validiteten räknas även 

vad som är en korrekt översättning från muntlig till skriftlig analys och hur pass 
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väl en redovisning av resultatet ger en trovärdig redogörelse för 

undersökningens huvudresultat. Det finns inga fasta regler för hur validiteten 

kan fastställas i en kvalitativ studie. Det gäller istället att analysera och 

medvetandegöra möjliga källor som potentiellt skulle kunna göra studiens 

resultat ogiltig (ibid). För att försöka fastslå validiteten i denna studie har 

författarna belyst och lyft fram olika aspekter av studien som eventuellt skulle 

kunna ha en negativ inverkan på validiteten, som till exempel val av 

forskningsansats, forskningsdesign och forskarnas egen påverkan. Valet gjordes 

att använda en intervjuguide, att noggrant transkribera allt material och lyssna 

igenom intervjuerna samt att läsa materialet. Vikt lades även på att 

medvetandegöra den förförståelse som funnits i analysen samt att präglas av en 

medvetenhet om eventuell påverkan som författarna kan ha haft på 

informanterna under intervjuerna. Genom dessa val har förhoppningen varit att 

tolkningen av resultatet blivit så valid som möjligt. Genom det medvetna valet 

att påbörja analysen var och en för sig, vilket bidrog till att blottlägga den 

påverkan våra olika förförståelse haft, var tanken att det ska ha ökat 

tillförlitligheten i studien. 
 

5.9 Forskningsetik 

5.9.1 Generell forskningsetik  

Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2005) redogör för hur forskare etiskt bör 

resonera då de vill genomföra forskning. Det gäller att väga individskyddskravet 

mot forskningskravet. Individer som medverkar i forskning ska skyddas från 

kränkning och skada. Om det är angeläget för samhället att forskningen bedrivs 

finns en etiskt motiverande uppmaning att genomföra forskningen (Gustafsson 

et al., 2005). Hur övervägningen gjorts i den här studien redovisas senare i detta 

avsnitt. 
 

Wallén (1996) skriver om begreppet ansvarsetik. Det räcker inte att i forskning 

ha goda avsikter utan forskarna bör även ha en viss kunskap kring 

forskningsområdet och informanterna. Inom all forskning ska de fyra 

forskningsetiska kraven, samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppfyllas (Codex, 2015:2). 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för dem. Informanterna ska också 

informeras om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att när som helst 

avsluta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att samtycke från deltagarna 

ska inhämtas. Konfidentialitetskravet hänger nära samman med sekretess. 

Känsliga uppgifter från informanterna har de som bedriver forskningen 

tystnadsplikt kring. Informanterna ska heller inte kunna identifieras av 

utomstående. Nyttjandekravet hänvisar till att de uppgifter som samlats in för 

forskning inte får användas för något annat än just forskning (Codex, 2015:2). I 

denna studie har samtyckeskravet och informationskravet uppfyllts genom att 
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information gick ut i pappersform till alla tillfrågade cirka en vecka innan första 

intervjun. Informationen rörde studiens syfte, varför informanternas deltagande 

efterfrågades samt vart de kan vända sig om frågor uppstod före eller efter 

studien. Informationen gick ut genom personal och föreståndare på de två HVB-

hemmen. I omgångar kontaktades alla tillfrågade med hjälp av personal på de 

två HVB-hemmen och föreståndaren för dem. Initial kontakt med samtliga 

tillfrågade skedde genom personal från HVB-hemmen och deras föreståndare i 

linje med deras sekretess samt för att undvika risken att kvinnorna skulle känna 

sig pressade att delta. I informationen som gick ut informerades de tillfrågade 

om att studien är helt frivillig och att de deltagande har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det i 

informationen som skickades ut stod om hur inspelningarna skulle användas och 

av vilka. Rådatan har endast författarna av studien och deras handledare haft 

tillgång till. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att inga individer ur 

gruppen beskrivs enskilt. Detta resulterar bland annat i att det inte finns någon 

tabell över informanterna var och en för sig, vilken utbildningsnivå de har, hur 

de bor eller om de har barn. Gruppen beskrivs just endast som en grupp för att 

skydda de deltagande från att kunna pekas ut i studien. Det är få som intervjuats 

och en redovisning av var och en ansågs vara för riskabelt med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Vidare har alla citat skrivits på svenska trots att några av 

intervjuerna genomfördes på engelska. Vissa citat har även formulerats om och 

karaktäristiska ord och uttryck har tagits bort. 
 

5.9.2 Strävan efter en bekväm intervjusituation 

För att studiens informanter skulle känna sig trygga och bekväma under 

intervjun genomfördes intervjuerna i deras hem eller i en av HVB-hemmets 

lokaler. Frågor som författarna ansåg skulle kunna upplevas som känsliga av 

informanterna undveks för att motverka en negativ påverkan. Samtliga 

informanter gick dock självmant in på ämnen som enligt författarna räknas som 

känsliga. Det var ämnen som att de upplevde stress under sin första tid efter 

ankomsten till Sverige, att de kände sig ensamma eller att de upplevde 

segregation i skolan. Uppfattningen författarna fick med sig efter intervjuerna 

var att informanterna uppskattade att få göra sin röst hörd. Till exempel kom 

samtliga informanter med konkreta exempel på viktiga aspekter att tänka på 

eller områden som kunde förbättras då den avslutande frågan “Har du någonting 

att tillägga?” ställdes. Samtliga av informanterna kom också in på ämnen som 

det inte ställts frågor. Att intervjuerna lett till ett så pass stort material visar 

också på att de uppskattade att dela med sig. 
 

5.9.3 Beredskap för eventuella effekter hos informanterna av intervjuerna 

Utifall att deltagandet i intervjun hade skapat en negativ påverkan på en eller 

flera av informanternas mående var det i första hand HVB-hemmet och dess 

personal som i sådana fall skulle samtala med informanten. Dessa farhågor 
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visade sig inte stämma, se vidare i metoddiskussion. De som bor på eller tillhör 

ett av HVB-hemmen har tillgång till personal dygnet runt. De som inte längre är 

skrivna på HVB-hemmet, det vill säga tre stycken, har alla en relation och 

koppling till HVB-hemmen och dess personal. Därför hade även de möjlighet att 

vända sig dit om behovet hade uppstått. En överenskommelse om detta gjordes 

med HVB-hemmens föreståndare. Informationen delgavs de som intervjuades i 

god tid innan intervjuerna genomfördes i enlighet med informationskravet 

(Codex, 2015:1). 
 

5.9.4 Etiska överväganden 

Författarna anser att vikten av att nå kunskap kring unga kvinnor som kom till 

Sverige som ensamkommande flickor och hur de ser på sin framtid har vägt upp 

mot de etiska risker som tagits. Forskning gällande kvinnor som flytt är 

begränsad. Det är ett relativt outforskat område och ensamkommande 

flyktingbarn är en grupp som stadigt ökar i Sverige (Migrationsverket, 2016). 

Hur unga kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor ser på sin 

framtid, vad de önskar, vad de räds och hur de ser på sina möjligheter och hinder 

är av vikt för samhället för att kunna utveckla hur skola, HVB-hem och dess 

personal samt medborgare förhåller sig till och bör behandla ensamkommande 

flickor. De etiska risker som funnits har noggrant diskuterats och försökt 

reduceras till minsta möjliga. Författarnas ambition har varit att genomföra 

intervjuerna med ett empatiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, genom att 

undvika känsliga frågor och vara lyhörda inför hur informanterna reagerar under 

intervjun och därmed minimera risken för negativ påverkan hos informanterna. 

Inga kvinnor under 18 år ombads delta i studien på grund av att samtliga 

informanter skulle vara vuxna nog att förstå vad de tackade ja till. 
 

6. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit ur intervjuerna 

genom analysen som genomfördes. Avsnittet är uppdelat i tio olika teman. 

Frågeställning ett i studien, gällande hur kvinnorna talar om sin framtid i 

förhållande till arbete och utbildning, besvaras i tema 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.8 samt 6.9. Frågeställning två, vilken handlar upplevelser av utbildning i 

Sverige, besvaras i tema 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.8.1 samt 6.8.2. 

Frågeställning tre, som rör ämnet upplevelser av arbete i Sverige, besvaras i 

tema 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 samt 6.8.2. Tema 6.10 besvarar inte någon av studiens 

frågeställningar utan framkom utanför det valda ämnet för studien.  
 

6.1 Skolmotivation och arbetsmoral 

”det var min dröm att jobba” (IP 5) 

 

http://www.vr.codex.se/
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“innan, kom jag till Sverige så trodde jag liksom att ja men jag är bara en tjej och en tjej är 

att vara hemmafru och ingenting i framtiden, men nu har jag en framtid och nu har jag ett 

mål...de här gör att man blir jätteglad över...personer som ställt upp för mig och sagt hela 

tiden till mig att du är värd...och då känner jag liksom att jaa, jag är en människa, jag kan om 

jag vill” (IP 4) 

 

Samtliga informanter uppger att de har som mål att ta en högskoleexamen. Att 

utbilda sig ter sig mycket viktigt och enligt kvinnorna direkt avgörande för deras 

framtid. Hos flera informanter uppkommer även ett resonemang av att då 

kvinnor får utbilda sig och arbeta i Sverige är det viktigt att ta den möjligheten. 

Att skolan får mycket fokus beskrivs i följande två citat: “Och sen på helgerna bara 
pluggar, pluggar, pluggar” (IP 4) “det som jag tänkte var att jag måste läsa någon 

högskoleförberedande utbildning på gymnasiet så jag kan vidareutbilda mig” (IP 2) 

 

I intervjuerna beskrivs även vikten av självförtroende och självvärde för att 

skapa och bibehålla skolmotivation hos kvinnorna. Samt hur självförtroende och 

självvärde byggs upp genom uppmuntran och stöd från boende och 

skolpersonal. “Då var jag på HVB-boendet och då gick det jättebra för mig (i skolan), för 

jag fick hjälp allt [...] och personalen, dom flesta, uppskatta mig hela tiden...det gjorde att jag 

utvecklade mig på ett bra sätt” (IP 4)  

 

Några informanter uttrycker att det är viktigt för personal och skola att motivera 

nyanlända ensamkommande flickor att gå i skolan, samt att bygga upp deras 

självförtroende. Framförallt är det viktigt med tanke på att många kommer från 

länder där flickor och kvinnor inte går i skola eller arbetar.  
 

“ [...] de beror på vilken person, ibland kan dom ha utbildning, sen dom stannar hemma, 

jobbar inte [...] aa de beror på deras man, kanske deras kultur som de kommer ifrån, kvinnan 

får inte jobba” (IP 5) 

 

Hos en del av informanterna finns en mentalitet att det är upp till tjejen själv att 

vara skolmotiverad, hos andra framkommer hur viktigt stöd och uppmuntran 

från omgivningen är för att skapa motivation. Studien visar på att brist på stöd 

eller avsaknad av tro på dessa kvinnor från deras omgivning minskar deras 

motivation och ambition för framtiden, vilket visas i följande citat:  
 

“för mig så tror jag inte riktigt att dom kan göra så mycket för mycket bygger på att tjejerna 

ska vara motiverade själv och jag vet inte riktigt hur man kan.. för man kan ju inte tvinga dom 

plugga i så fall blir det tvärtom istället.. så kanske dom blir mer skoltrötta om man tvingar 

dom” (IP 2) 

 

Samtliga informanter har vid ett eller flera tillfällen blivit hjälpta att söka 

sommarjobb under två veckors tid i kommunen de bor i. Hjälpen har de antingen 

fått genom HVB-hemmet eller skolan. Sommarjobbet har varit en positiv 

upplevelse för samtliga och flera uttrycker att de gärna hade sommarjobbat mer.  
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”när vi får jobb får vi typ två veckor, så man får inte så mycket erfarenhet som man behöver 

ha när man till exempel ska gå ut och du letar efter.. ett jobb [...] som att du går och letar 

efter ett jobb och dom frågar dig hur länge har du jobbat och du bara liksom jag har bara 

jobbat två veckor på sommaren [...] två veckor bara, två veckor, det är som oj, två veckor, det 

är som att du inte har så mycket erfarenhet” (IP 1) 

 

“i allafall så kände jag att jag ville jobba och tjäna ihop lite pengar för att.. ja pengar kanske 

inte var det viktigaste utan jag ville jobba och.. få lite arbetserfarenheter” (IP 2) 

 

6.1.1 Resursbrist i skolan 

“hon vill hjälpa mig, men, rektorn sa nej” (IP 3) 

Som tidigare nämnt uttrycker informanterna ett stort intresse för skolan och för 

att lära sig. Hjälp med läxor beskriver alla informanter att de har fått vid 

förfrågan under sin tid på HVB-hemmet. Av de som flyttat ut är det några som 

uttrycker att de inte längre har någon att fråga om hjälp med läxorna utanför 

skolan. I skolan ser det lite annorlunda ut. Vissa av informanterna har frågat om 

mer hjälp i skolan. Vissa av dem har också fått det. Andra har fått det men bara 

för ett tag, sedan har de fått klara sig på egen hand, vilket visas i följande citat.  
 

“Jag fråga hur jag skulle, vad jag kunde göra för att för att ha mitt modersmål som modernt 

språk och så skulle dom lösa det och sen så tog det ett år och fortfarande inte hört något från 

dom och sen så sista året så börja dom äntligen ta tag i saken och tillslut så fick jag skriva 

prov och få betyg [...] eftersom det blir lite svårt att läsa ett till språk typ franska eller tyska” 

(IP 2)  

 

“Första året fick vi (hjälp) jag hade sån här studiehjälp, studietid menar jag [...] men det här 

året har vi tyvärr inte och jag gick till rektorn så sa han att första året fick ni hjälp bara för 

att dom tyckte ni behövde det men inte denna året, ni får nu klara er [...] man behöver hjälp 

med kanske bara orden eller att förstå uppgiften eller så” (IP 4) 

 

En del av informanterna är mycket nöjda med den hjälp de har fått i skolan, 

medan några upplever att de hade behövt mer stöd och hjälp. I de flesta fall har 

dessa kvinnor även efterfrågat mer hjälp av skolan, men inte kunnat få det. Detta 

har enligt informanterna berott på resursbrist. Följande citat syftar på då en av de 

unga kvinnorna efterfrågat att läsa sitt modersmål i skolan som tredjespråk: “ ja 
det fanns ingen möjlighet att läsa på modersmål” (IP 2) 

 

6.1.2 Brist på fritid 

“Komma hem klockan sex ungefär sen laga middag, göra läxor och sova” (IP 2) 

I intervjuerna framkommer en önskan om en aktiv fritid. Att utöva en sport, gå 

en kurs i dans eller gå på gym. Det som hindrar dem är att skolan är främsta 

fokus och tar mycket tid. För de som har barn ska tiden även räcka till för dem, 

som följande citat beskriver:  
 

“jag kommer hem från skolan, hämtar mitt barn, leker med mitt barn, ibland ehh om mitt barn 

somnar lagar jag mat [...] jag vill gå på gym, läsa böcker, jag vill lära mig svenska, jag vill 

studera mer svenska” (IP 3) 
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Flera av kvinnorna som bor i egen lägenhet uppger att de deltog i olika 

aktiviteter när de bodde på HVB-hemmet, och uppskattade det mycket, men 

sedan de flyttat har det inte blivit några aktiviteter, vilket framgår av följande 

citat: “När jag bodde i HVB-hemmet, där jag, där jag gjorde med tjejerna, när jag bor själv 

jag inte gjort den (aktiviteter)” (IP 5) 
 

6.2 Ensamhet 
Det framgår att de unga kvinnorna känner sig ensamma och har svårt att uppge 

vem de kan vända sig till. Upplevelsen av att ha stöd i vardagen skiljer sig åt hos 

informanterna. I stort tycks det som att stöd är någonting som är bristfälligt och 

som efterfrågas mer. Flera av kvinnorna uttrycker att det inte har någon nära 

relation:“ jag är mest rädd för att jag är ensam...jag har inte så eh, personer som står 
verkligen, som är riktigt nära så” (IP 4) 

 

Många av informanterna har också svårt att ange någon person som är ett 

självklart val i fråga om guidning i skola och arbete eller någon att prata med. 

Samtidigt uppger flera av kvinnorna att de har både kontaktperson, 

studievägledare, lärare, boendepersonal och andra relationer runt sig. Upplevd 

känsla av att ha personer att fråga om praktiska saker i livet, som råd om 

utbildning och arbete skiljer sig mellan kvinnorna. Vissa uttrycker att de inte vet 

vem de skulle vända sig till samt att de är osäkra på vem som kan svara på vilka 

frågor.“ jag kommer behöva fråga men jag vet inte, vem som hjälper mig med det [...] det är 

det problemet jag oroar mig över [...] det är det problemet jag är rädd för nu” (IP 1)  

 

Andra informanter har istället en klar bild av vilka personer som kan ge dem 

svar och råd.“aa nu, vänder jag mig till [Namn] som jobbar i kommun [...] jag kan komma 

till hen, hen vill gärna hjälpa mig nu, innan jag eh fått hjälp som ah kontaktperson” (IP 5) 

 

Generellt är författarnas intryck att flera av kvinnorna har flera ytligare 

bekantskaper men ingen nära och stabil relation till någon.  
 

6.3 Integration  
“Du kan inte språket, du vet ingenting [...] det var inte lätt men jag vande mig vid det, 

systemet, situationen” (IP 1) 

För flera av de intervjuade är det främsta målet just nu att lära sig svenska 

tillräckligt bra för att få gymnasiebehörighet, klara av gymnasiestudier och/eller 

för att kunna skaffa arbete. Gemensamt för dem är att de alla anser att kunna 

behärska det svenska språket är vägen till integration och det svenska samhället, 

som beskrivs i följande citat: “Klarar jag språket så klarar jag allting” (IP 4) 

 

Några av informanterna har inte gått i skolan under en period på grund av att de 

varit mammalediga eller väntat på dagisplats. De har istället fått undervisning i 



36 
 

svenska på HVB-hemmet två gånger i veckan. De flesta av dem hade önskat att 

läraren kunde komma oftare under den tiden eftersom de vill lära sig mer.  
 

“kanske hon kommer två gånger i veckan kanske för hon är upptagen andra dagar, hon har 

annat jobb som gör att hon är upptagen [...] ja jag skulle vilja det (att svenska läraren 

kommer oftare) för ibland har vi såna bokade tider (vilket gör att de missar svenska)” (IP 1)  

 

Att känna delaktighet i det svenska samhället genom utbildning och arbete är 

någonting studien visar att kvinnorna eftersträvar och har en önskan om att göra.  
 

“Jag vill lära mig det, svenska.. efter det kanske allt blir lättare [...] jag vill lära mig allt [...] 

först vill jag studera, studera bra.. efter det vill jag jobba.. när man har familj, om jag 

behöver nåt till mitt barn så vill jag fixa det själv” (IP 3) 

 

Några informanter har begränsad kunskap om hur det fungerar i Sverige med 

utbildning och arbete. De skulle vilja lära sig mer, men är osäkra på vem de kan 

vända sig till och var de kan få tag på informationen. De som har lärt sig mer om 

hur det fungerar att söka arbete och utbildningar uppger att de har frågat 

personal på HVB-hemmet och vänner hur det går till och sedan sökt på internet. 

Genom intervjusvaren framkommer även en mentalitet av att vara tacksam för 

allt Sverige gjort samt att sträva efter att vara en “funktionell” invandrare som 

bidrar till samhället och är ”lyckad”. “Och jag vill visa att invandrare faktiskt kan 

också bli framgångsrika” (IP 2) 

 

6.3.1 Segregation 

”på grundskolan så upplevde jag att det var många små grupper” (IP 2)  

Majoriteten av informanterna uppger att de upplever eller har upplevt en 

uppdelning av svenskfödda och invandrare i skolan vilket framgår av följande 

citat: “alla går på samma skola men olika liksom delar” (IP 4). 

 

 

Av de informanter som beskriver den upplevelsen har även de flesta gjort försök 

att närma sig svenskfödda och ta kontakt, men inte fått någon, alternativt, en 

negativ respons. Efter kontaktförsöken har dessa kvinnor sedan slutat anstränga 

sig för att bli vän med svenskfödda. “Dom svarar aldrig när jag till exempel säger 

hej[...]sen slutade jag också att säga hej till dom” (IP 1) “visst kan man känna ibland att 

vissa är lite.. otrevliga mot eller var lite otrevliga mot mig men det var inget stort som jag… 

aa brydde mig om” (IP 2) 

 

Vissa av kvinnorna uppger att de har spenderat mycket tid helt ensamma i 

skolan. Vidare uttrycker även dessa informanter en oro inför framtida 

arbetsplatser. Oron består i att de ska bli behandlade annorlunda på grund av sin 

bakgrund. 
 

“när jag pratade med en av mina kompisar så sa hon till mig att på jobbet, när man jobbar, 

så är det ännu mer [...]två personer klickar jättebra[...]å pratat samman med varandra, men 
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inte med den andra som är ny och har en helt annan bakgrund[...]ja de e klart att man blir 

orolig” (IP 4) 

 

Ämnet segregation i skolan kom på tal i dessa intervjuer utan att frågan ställdes. 

Därför nämnde några informanter inte någonting om uppdelning i skolan 

eftersom att de själva inte kom in på ämnet. 
 

6.4 Kunskapsluckor 

“jag är lite rädd för framtid...hur ska det här gå till och så” (IP 4) 

De kunskapsluckor som framkommer sträcker sig över både arbete, utbildning 

och boende. Några informanter uttrycker att de inte förstår processerna kring 

beslut som tas om bland annat deras skolgång och boendesituation. De personer 

som uttrycker detta har inte heller någon konkret långsiktig plan.  
 

“Jag ser framemot att göra det, men, jag vet inte mycket om det (högskoleutbildning) [...] jag 

vill göra, men jag vet inte om det finns här (en typ av utbildning) [...] jag vet faktiskt inte om 

jag ska fortsätta på gymnasiet eller folkhögskola, jag vet faktiskt ingenting om det [...] jag vet 

inte hur gammal man kan vara innan stop (innan man flyttas över till folkhögskolan)” (IP 1) 

 

Frågor om hur det ser ut vid sökning till högskoleutbildning och vad som krävs 

för att komma in, när en person är för gammal för att läsa in på gymnasiet och 

istället vänder sig till folkhögskolan, hur sökning till folkhögskolan går till, vart 

det går att se vilka lediga arbeten som finns och hur tillvägagångsättet för att 

söka arbete går till var frågor som informanterna ställde till oss som intervjuade 

under intervjuerna. “jag vet inte ens hur man gör när man vill ha ett jobb, jag måste fråga, 
jag vet inte processen [...] jag kan inte mycket om systemet i Sverige” (IP 1) “jag vet inte hur 

man, förut fyllde jag i ett formulär.. den gången.. nu vet jag inte” (IP 3) 

 

Några av informanterna har inga kunskaper om vad som händer efter gymnasiet 

eller hur det går till med att söka arbete och högre utbildning. Andra vet enbart 

hur det går till vid antagning till ett universitet eller högskola, alternativt hur 

arbete söks. För några av dessa består kunskapsluckan av att ingen har förklarat 

för dem och att de heller inte vet vem de kan fråga. För andra består den delvis i 

att ingen har berättat. Kunskapsluckan består också i att de själva inte har tänkt 

så långt, men att de ändå tror sig veta var de kan hitta informationen den dagen 

de behöver det. “(om högre utbildning) jaa det måste jag, plugga vidare, men först ska jag 
läsa på på gymnasiet [...] sen jobba lite, aa efter sparar jag pengar, sen försöker jag” (IP 5) 

 

Gemensamt för de som vet hur processen med arbete/högskola ser ut är att de 

själva har frågat personal på HVB-hemmet, vänner, lärare eller studievägledare 

eller själva sökt efter information på internet. “jag är ganska självständig ändå så det 
mesta har jag inte riktigt velat be om hjälp utan jag känner att det finns google så kan man 

bara googla och få svar haha” (IP 2) 
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En större del av informanterna uttrycker att det skulle vara bra för 

ensamkommande flickor som kommer till Sverige att antingen HVB-hemmet 

eller skolan ser till att information om hur arbete och högskola söks går ut till 

samtliga flickor. De tycker även att det är bra om det sker avsett om frågan ställs 

eller inte, vilket beskrivs i citatet nedan.  
 

“jaa dom måste berätta för oss hur man gör [...] om du blir klar i gymnasiet så måste dom 

berätta för oss vilka kurser som finns.. och säga om du tar den här kursen kan du bli det här, 

du kan bli det här, så liksom [...] det är så dom kan förebereda oss för högre utbildning [...] 

dom måste berätta till exempel i skolan att om du vill till universitetet så finns det poäng man 

måste ha, som man måste klara… nåt sånt” (IP 1) 

 

6.5 Barn  
“egentligen är det två barn som bor tillsammans...och det ena lite äldre” (IP 4) 

De flesta av kvinnorna som intervjuades har barn, som de fått i tonåren. Många 

av mammorna menar på att det är svårt att få tiden att räcka till då det kan vara 

svårt att få hjälp med barnpassning. Samtliga har, eller är på väg att få, en 

kontaktperson genom Socialtjänsten som kan hjälpa till ibland. De flesta 

uttrycker dock att de skulle behöva mer hjälp för att få tid över till exempelvis 

läxor och träning. Att få tid för umgänge är också viktigt. De flesta träffar i sin 

vardag enbart de personer som är i skolan, resten av tiden är de ensamma 

hemma med sina barn. Några uttrycker även en oro inför att kunna ta sig till en 

högskoleutbildning och sina drömyrken ifall de inte kan få mer hjälp med 

avlastning, då de inte tror att de kan klara av det tidsmässigt. Hur mycket hjälp 

från papporna till barnen dessa kvinnor får varierar, men för samtliga är det de 

själva som bär huvudansvaret för sina barn. ”Eftersom jag har mitt barn så, så är det 

svårt” (IP 3) 

 

“jag tror inte att jag kan göra själv, sen e jag utan barn är det andra saker, men nu behöver 

jag mycket hjälp.. utan hjälp kan jag inte klara mig, det är tungt för mig” (IP 5) 

 

6.6 Drivna 

”jag vill veta allt… jag vill göra för mig själv” (IP 1) 

De flesta av informanterna uttrycker en strävan efter självständighet och vikten 

av att försörja sig själv. Som tidigare nämnt har alla ett mål om en 

högskoleutbildning och om att jobba. De flesta uppger även att de kan tänka sig 

att jobba med vad som helst ifall de inte skulle lyckas att ta sig till drömyrket 
“[...]Om jag inte går till universitetet, kan jag plugga svenska, om jag har ett jobb kan jag, 

jag kan jobba var som helst” (IP 3). 

 

Att kunna försörja sig utan försörjningsstöd och utan att behöva ta lån uppger 

flera av kvinnorna är av vikt inför framtiden och en stor drivkraft för att klara av 

skolan och arbeta. Några av kvinnorna har fått tips från vänner och personal på 

HVB-hemmen hur de lättare kan få arbete, som att skriva ett cv och skaffa 

körkort. De som fått tipsen har även sett till att följa dem.  
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“jag ville få jobb lättare och så var det personalen och människor runtomkring, kompisar och 

sånt, fick jag höra att om du tar körkortet så blir det jättelättare att få jobb. Och det har jag 

gjort faktiskt, jag har tagit mitt körkort” (IP 4) 

 

Dessa kvinnor har sedan sökt extrajobb medan de fortfarande utbildar sig, dels 

för att få känslan av att veta att de klarar av det och dels för att så snabbt som 

möjligt sluta vara i behov av försörjningsstöd. Några av dem har även lyckats få 

extrajobb: 
 

“för att ibland när jag går till social, de frågade mig, varför jobbar du nu? för att du ska få 

pengar från oss nu, ja sa neej, jag vill inte ha den, du kan ge den till nån annan som behöver 

den [...] för ja kan jobba” (IP 5) 

 

Att tjäna egna pengar och inte behöva bidrag, att ha tillräckligt med pengar och 

tid att hjälpa andra, att ha möjlighet att bo i hus och äga en bil är några av de 

exempel som visar vad kvinnorna tycker är viktigt i framtiden och värt att 

kämpa för. Samtliga kvinnor har drömmar och mål de jobbar mot. 
 

6.7 Hjälpa andra, ge tillbaka  
“Om jag jobbar och får pengar vill jag stötta andra människor också.. att hjälpa gamla 

människor [...] dom som inte har nånting att äta och så” (IP 1) 

Under samtliga intervjuer framkommer en önskan hos informanterna att hjälpa 

andra. Hur denna hjälp ska se ut skiljer sig men för alla är det en del av deras 

framtidsplanering. Att hjälpa andra i behov är en drivkraft och en önskan som 

har en påverkan på hur de intervjuade väljer att tänka och prioritera i sin framtid 

och val av utbildning och arbete “...för att hjälpa människor, för att jag tycker om att, 
eh, hjälpa andra, som behöver hjälp [..] det är viktigt för mig (att hjälpa andra)” (IP 5). 

 

Många av informanterna beskriver en vilja att ge tillbaka till samhället för den 

hjälp de själva har fått, genom att utbilda sig, arbeta och hjälpa andra. En känsla 

av tacksamhet för den hjälp de själva har fått, som uttrycks i att “ge tillbaka”, 

framkommer hos majoriteten av kvinnorna, visat av följande citat: “[...] och 
såklart bli en bra.. människa.. till samhället [...] och så vill jag som sagt tidigare, ge tillbaka 

allt stöd och hjälp, allt som jag har fått” (IP 4) 

 

6.8 Anknytning/sociala sammanhang/familjär känsla  
“hon är snäll men jag har inte kommit jätte jättenära henne...när jag har problem med 

någonting och sånt så vågar jag liksom inte ta telefonen och kontakta henne” (IP 4) 

Av de som har flyttat från HVB-hemmet bor nu alla ensamma, alternativt 

tillsammans med sina barn. De flesta beskriver det som att de har ett ganska tunt 

kontaktnät samt att de flesta av de personer som finns runtomkring mest är 

ytliga kontakter. För vissa gör bristen på fritid det svårare att knyta nya 

kontakter. Behovet av nära relationer är enligt många av kvinnorna någonting 

viktigt och som är bristfälligt men som eftersträvas. En familjär känsla i en stabil 
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relation för stöd, hjälp och guidning efterfrågas av majoriteten av kvinnorna och 

bristen på det skapar just en känsla av ensamhet och isolering där motivation 

och ambition kan bli lidande. 
 

6.8.1 Engagemang från personal 
“Jag har lite svårt att beskriva det men man kan verkligen märka att hon hade, att hon 

verkligen engagera sig i jobbet...det är ändå trevligt för oss tjejer att känna att hon verkligen 

tyckte om oss och brydde sig om oss...för andra är det mest att det här är mitt jobb och jag 

kommer hit för att utföra en viss uppgift och sen åker jag hem, och det märker man på vissa 

personal och då blir det inte så bra kanske” (IP 2) 

 

Centrala drag från intervjuerna är att engagemang från boendepersonal är av stor 

vikt. Det är viktigt att personal bryr sig om, uppskattar och engagerar sig i var 

och en av tjejerna och att de inte favoriserar. Informanterna uttrycker att det är 

bra om personal utför sitt jobb med hjärta istället för utifrån måsten. För att öka 

trivseln för de som bor på HVB-hemmet är det också till hjälp om personal gör 

att boendet blir mer som ett hem än en arbetsplats, vilket framgår av följande 

citat:“ vi som bodde där såg ju boendet som vårt hem medan några såg det som jobbplats, då 

blir det ju lite konstigt” (IP 2) 

 

En uppfattning av att det finns många regler på boendena är någonting som 

återkommer i flera av intervjuerna. “det var inte lätt alla gånger… ibland om du inte 

följde dom som var de som att du måste göra det här och du måste göra det där och jag bara 

herregud” (IP 1). 

 

Samtliga av kvinnorna förstår att det behövs regler på ett boende. Vissa av dem 

har dock inte alltid förstått varför vissa regler fanns, vilket ibland har lett till 

konflikter. “och dom kom och liksom, nej nu får du gå och sova, alltså lägg dig och sov. 
Och när jag, jaa jag skulle vara lite taskig men sen ja.. för jag.. för då visste jag inte regler 

och lagar i Sverige.. att ett barn måste gå och lägga sig lite tidigare och så” (IP 4) 

 

Personal på skolan är av betydande roll för hur självförtroendet kring studierna 

utvecklas. Informanterna uppger att personal på både boende och skola har varit 

stöttande, vilket har hjälpt för studiemotivationen och självförtroendet. “jag hade 
ett väldigt speciellt schema [...] att skolan verkligen ville hjälpa mig till.. så jag kunde få 

gymnasiebehörighet” (IP 2) 

 

Några av kvinnorna uppger att det även finns personal som i större utsträckning 

fokuserat på hinder. För de informanter som upplever detta har det inneburit att 

de blir osäkra på sin egen förmåga att lyckas med sin utbildning och nå sina mål. 
“när jag pratade med min mentor så sa hon till mig att det kanske är svårt att komma in på 

universitetet med mina betyg[...]så sa hon till mig att det är svårt och du kanske inte kan och 

sånt” (IP 4), “dom bara säger hela tiden, vi vet att det är svårt med det här språket [...] har 

du inte språket så äre tufft [...] dom bara ser det här språket” (IP 4) 
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6.8.2 Stöd efter utflytt 
“ dom får inte, släppa nån” (IP 4) 

Då många av informanterna har ett begränsat kontaktnät har flera av dem 

uppgett att viktiga personer för dem har blivit vissa av personalen på HVB-

hemmet där de bott sin första tid i Sverige. Vissa av informanterna har sedan de 

flyttat från HVB-hemmet upplevt att stödet från dess personal och från HVB-

hemmet i stort hastigt försvunnit, vilket har lett till att de känner sig ensamma. “ 
jaa det blir väldigt tungt ibland för mig [...] nej inget (stöd) från HVB-hemmet, för jag bor 

inte där längre” (IP 5) 

 

I vissa fall har de unga kvinnorna också börjat ifrågasätta hur genuint personalen 

egentligen brydde sig om dem, och ifall personalen mest bara såg det som sitt 

jobb att finnas där för dem. “det här gör att man tänker den där tanken att okej, det här 
är det jobbet som de har, dom jobbar bara för att dom, dom måste” (IP 4) 

 

Stödet och hjälpen kvinnorna upplevt på HVB-hemmet uppger flera att det 

försvunnit vid utflytt utan att de vet vilka de istället kan vända sig till. För de 

som har barn innebär även stödförlusten att de har väldigt liten eller ingen 

avlastning alls vad det gäller deras barn. Bristen på avlastning går bland annat ut 

över skolarbete och tid för att jobba när inte förskolan har öppet.“jag vill läsa 
böcker, jag vill lära mig svenska, jag vill plugga [...] det nej, du vet, så svårt för mig med 

barnet” (IP 3) 

 

Av de informanter som upplever brist på stöd föreslår några att det skulle vara 

bra att hålla kontakten även efter utflytt, fram tills dess att de känner att de har 

byggt upp ett nytt kontaktnät där de kan finna stöd och avlastning. De flesta av 

kvinnorna beskriver att de efter utflytt från HVB-hemmet blivit tilldelade en 

kontaktperson via Socialtjänsten, som kan hjälpa till med barnpassning. 

Kvinnorna uttrycker dock att de inte känner att de kan höra av sig till 

kontaktpersonen så ofta som de skulle behöva. Vissa av kvinnorna uttrycker 

även att förhållandet mellan dem och kontaktpersonen inte känns tryggt, då 

förhållandet än så länge är på ett väldigt ytligt plan.“ min kontaktperson, hon e 
jättesnäll.. men hon har inte så mycket tid.. å vi har inte kommit varandra så nära så” (IP 4) 

“.. sen får jag eh, kontaktperson.. den kan inte hjälpa mig [...] inte så mycket.. de e ibland 

[...] jag kan inte ringa hela tiden” (IP 5) 

 

6.9 Önskan om det lugna livet 
“det är inget märkvärdigt det är bli klar med utbildningen, hitta ett jobb och sen så kanske 

skaffa familj och barn då jag har en stabil ekonomi” (IP 2) 

I intervjusvaren framkommer att alla kvinnorna drömmer om ett lugnt och 

stabilt liv. Ett jobb de trivs med, familj, hus, bil och att kunna hjälpa bättre 

behövande. Som nämnt tidigare har samtliga kvinnor ambitionen att skaffa sig 

en högskoleutbildning. Utbildning är viktigt för att de ska lyckas få det arbete de 

önskar, men arbete är inte allt. Utöver arbete hoppas de på en framtid präglad av 

lugn och familjerelationer. Att kunna resa är också en dröm för några av 
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informanterna. “skaffa utbildning, skaffa högre utbildning, och få jobb.. haha köpa bil [...] 

köpa hus, skaffa jobb, hjälpa fattiga” (IP 1) 

 

6.10 Minns inte första tiden 

“jag minns inte så detaljerat eftersom allting var nytt...jag minns inte så mycket för jag var 

väldigt väldigt ensam då” (IP 2) 

Många av kvinnorna i studien har svårt att minnas den första tiden i Sverige och 

berättar att de var väldigt stressade till en början. Studien visar att under den 

första tiden tar deras tankar kring sin egen säkerhet och trygghet mycket tid. 

Andra händelser under den första perioden har kvinnorna svårt att minnas.  
 

“allt är fridfullt, allt är tyst här [...] när jag kom första gången mådde jag dåligt du vet, utan 

familj[...]när man kom och man var stressad och hade lämnat sitt land [...] innan jag kom 

tänkte jag mycket, allt var svårt i början” (IP 3) 

 

Kvinnorna uppger att de var stressade och att flera av dem bara ville vara 

ensamma den första tiden i Sverige samt att de inte minns mycket annat. De 

uttrycker även att stressen tog upp mycket av deras energi. “när jag först kom var 
jag så stressad, man har för mycket.. oro och.. stress, och tankar du vet [...] det tar upp 

mycket kapacitet av din utbildning och så” (IP 1) 

 

6.11 Sammanfattning resultat 
Resultatet visar på att de unga kvinnorna i studien är drivna och har höga 

ambitioner inför framtiden. Samtliga har en önskan att skaffa sig en högre 

utbildning och arbete. Flera av kvinnorna upplever dock en informationsbrist. 

Vissa kunskapsluckor ter sig finnas gällande hur kvinnorna ska kunna få 

information och i vissa fall även brist på kunskap kring vem de kan få 

informationen från. I intervjuerna framkommer att någonting som ibland står i 

vägen för målet att utbilda sig och arbeta är en brist på tid i vardagen. 

Tidsbristen är för flera av informanterna en följd av att de inte har tillräckligt 

mycket stöd i vardagen. Vidare framkommer i intervjuerna att många av 

informanterna upplever en känsla av ensamhet samt en brist på nära relationer. 

De flesta av de unga kvinnorna saknar någon som stöttar dem mot att uppnå sina 

mål att utbilda sig, arbeta, hjälpa andra och ha tid för familj. För de unga 

kvinnorna i studien är bristen på nära relationer någonting som särskilt gäller 

efter att de flyttat ut från HVB-hemmen. Att försöka knyta band till andra är 

någonting som de eftersträvar. Informanterna uttrycker även en strävan efter att 

få bli en del av det svenska samhället genom att lära sig språket, utbilda sig och 

arbeta. Segregation är dock någonting som många av dem har upplevt och som 

skapar en viss oro inför framtida utbildningar och arbetsplatser. De av flesta 

informanterna berättar även att de har svårt att minnas sin första tid i Sverige 

samt att de under den tiden har varit mycket påverkade och stressade på grund 

av sådant som skett innan de kom till Sverige. 
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7. DISKUSSION  

Denna del av studien inleds med en metoddiskussion som präglas av ett kritiskt 

förhållningssätt till studiens utförande. Sedan analyseras och förklaras studiens 

resultat med hjälp av teorier, begrepp och tidigare forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Författarnas förförståelse 

En problematisering och medvetenhet kring hur relationen mellan en av 

författarna och informanterna ser ut har varit nödvändigt i denna studie. Det vill 

säga hur denne författare tolkar det som sägs mot bakgrund av sin förförståelse 

av informanterna. Denna författare har behövt sätta en parentes kring en del av 

sin tidigare kunskap och förståelse och främst lyssna till och tolka det som sägs i 

intervjun. Författaren har i så hög grad som möjligt behövt vara medveten kring 

sin förförståelse och hur den kan ha påverkat tolkningen. Att den andre av 

författarna inte har känt till informanterna sedan innan anser vi har balanserat 

upp förförståelsens påverkan. Studien har präglats av en medvetenhet kring 

författarnas förförståelse och förförståelsen har setts som en tillgång istället för 

som ett hinder. Uppfattningen är att den påverkan den författare som har jobbat 

på HVB-hemmet innan har haft vid intervjuerna är att informanterna har varit 

avslappnade. Att informanterna upplevts som avslappnade kan ha berott på att 

de kände en viss trygghet till den av författarna som ställde frågorna i och med 

att de vet vem hon är. De delar även en tidigare gemensam kunskap. Den 

gemensamma kunskapen gjorde att förkortningar, kunskap kring 

boendesituation, skolor, lärare, boendepersonal, deras barn med mera inte 

behövde förklaras och ges inblick till. Den tidigare relationen upplevdes 

generera att “det ytliga” inte krävde någon plats utan lämnade stort utrymme för 

det mer djupgående, det vill säga upplevelser och erfarenheter kring det valda 

ämnet. Det går dock inte att bortse från att informanterna kan ha upplevt att de 

stod i beroendeställning till den av författarna som de har en relation till sedan 

innan. Beroendeställningen kan ha påverkat hur de talat om HVB-hemmet, hur 

de valde att framföra kritik samt vad de valde att säga. För att minska risken att 

beroendeställningen skulle påverka höll sig författaren endast till ämnet under 

intervjuerna, var noggrann med att poängtera att hon inte längre jobbar kvar 

eller kommer komma tillbaka till arbetsplatsen, att uppsatsens syfte är att dra 

lärdom från informanterna samt att allt som sägs är konfidentiellt. Någon större 

påverkan var ingenting som uppmärksammades av författarna under 

intervjuerna. De flesta av informanterna bor inte längre på något av HVB-

hemmen, vilket kan ha varit till hjälp på grund av att de inte i samma 

utsträckning står i beroendeställning till boendet längre. 
 

Initiala analyser gjordes var och en för sig av författarna för att öka studiens 

validitet. Genom enskilda analyser minskades risken att en av författarnas 
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förförståelse skulle ges större utrymme än den andra. Båda författarnas analyser 

lades ihop i ambitionen att få ett bättre helhetsgrepp över det transkriberade 

materialet vilket vi anser att detta förhållningssätt gav. 
 

7.1.2 Forskningsetik 

Att utforma intervjuguiden på ett sådant sätt att studien kom åt sitt syfte utan att 

skapa en negativ påverkan hos informanterna var för författarna mycket viktigt 

och påverkade flera av de etiska valen som togs. Problematiken grundades dels i 

att semi-strukturerade intervjuer valdes som intervjuform. Ambitionen med 

intervjuerna var att få fram informanternas upplevelser och erfarenheter och 

följdfrågor användes för maximal uttömning av frågan, vilket författarna ansåg 

att studien krävde. Problematiken grundades även i att informanterna kommer 

från olika bakgrunder och har skilda nuvarande livssituationer vilket gör olika 

frågor mer eller mindre svåra att prata om. Frågorna som ställdes rörde enbart 

ämnena arbete och utbildning på grund av att dessa ämnen enligt författarna 

anses vara mindre känsliga. Under intervjuerna krävdes av författarna att kunna 

uppmärksamma om en informant blev för påverkad av frågorna och i värsta fall 

avbryta intervjun, vilket dock aldrig behövdes. Intervjuerna krävde även av 

författarna att kunna avgöra hur följdfrågorna kunde se ut och hur uttömd frågan 

kunde bli. Genom valet av ett mindre känsligt ämne kunde mer djupgående 

frågor ställas som till exempel vad de hade för mål inför framtiden och hur de 

såg på sina möjligheter att nå de målen. Intervjuerna resulterade i att 

informanterna på eget initiativ kom in på känsligare ämnen så som segregation, 

ensamhet och hur den första tiden i Sverige är svår att minnas. Då informanterna 

började prata om ämnen som författarna ansåg skulle kunna vara av känslig 

karaktär ställdes inte följdfrågor på ämnet. Uppfattningen författarna fick med 

sig från intervjuerna var att samtliga kvinnor reagerade positivt på intervjuerna. 

Uppfattningen framkom ur en visad uppskattning från kvinnorna för att få 

berätta om deras situation och framtidsvisioner för att kunna förbättra för 

ensamkommande flickor i framtiden. Exempelvis har alla kvinnor vid 

intervjuernas slut haft egna förslag att tillägga om vad som kan vara viktigt att 

tänka på vad gäller ensamkommande flickor. Förslagen handlade bland annat 

om vad som kan göras för att motivera flickor i skolan, vad HVB-hems personal 

kan tänka på, saker som de tycker är viktigt att prata om etcetera. Förslagen gav 

författarna uppfattningen att kvinnorna uppskattade att göra sina röster hörda i 

sammanhanget samt att de upplevde en delaktighet kring debatten gällande 

ensamkommande flickor. Gruppen i stort är vana att bli intervjuade av olika 

myndigheter i olika sammanhang. Den här studien var någonting annorlunda än 

intervjuer från myndigheter och hade ett annat syfte där erfarenheter 

efterfrågades för att skapa förbättringar. På grund av syftet med studien 

upplevde författarna att det skapade en känsla hos informanterna att kunna 

påverka genom möjligheten att kunna dela med sig av sina erfarenheter för att 
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belysa förbättringsområden för hur ensamkommande flickor i framtiden ska 

omhändertas. 
 

Genom intervjuerna har studien lyckats påvisa kunskap kring gruppen unga 

kvinnor som kom till Sverige som ensamkommande flickor, någonting som det 

tidigare inte har skrivits så mycket om. Genom att använda rikligt med tidigare 

forskning kring ensamkommande barn att väga denna studies resultat mot har en 

ökad kunskap kring den valda gruppen främjats. Vi anser att studien har 

genererat användbar kunskap samtidigt som individskyddskravet har uppnåtts. 
 

7.1.3 Tillvägagångssätt 

I studien har användandet av tolk vid intervjuerna undvikits. Att kunna 

kommunicera direkt med informanterna skapade en närmre relation mellan 

författarna och det som informanterna uttrycker i intervjuerna. Att inte använda 

tolk innebar dock språkliga svårigheter. I urvalsprocessen var ett kriterie att 

informanterna kan uttrycka sig väl på svenska eller engelska, men det 

eliminerade inte utrymmet för missförstånd. Inom hermeneutiken är språket och 

tolkningen av språket en väsentlig del (Gustavsson, 2004). Skulle för svåra 

språkliga hinder ha uppstått vid intervjuerna hade det därför blivit problematiskt. 

Uppfattningen är att valet av att välja bort tolk var gynnsamt för studien även 

om det resulterade i färre intervjuer. En tolk hade inte bara påverkat svaren rent 

språkligt utan även riskerat att ord byts ut och tillskrivits en annan betydelse. 

Relationen mellan den av oss som har jobbat på HVB-hemmen och informanten 

tror vi inte hade gett samma gynnsamma effekt med en tolk emellan. Det hade 

även blivit vanskligt att jämföra svaren mellan intervjuerna utan tolk och de med 

tolk.  
 

Valet av hermeneutisk forskningsansats påverkade hur data tolkades och 

möjligtvis vad författarna såg i sitt material. Skulle exempelvis fenomenologi ha 

används, där fokus ligger på språket (Gustavsson, 2004) skulle möjligtvis andra 

aspekter av materialet ha visat sig. Men då fenomenologin i högre grad kräver 

en objektiv inställning från författarna där förförståelse inte ges samma utrymme 

kom hermeneutiken att användas som forskningsansats. Likaså inom till 

exempel positivistisk forskning hade sannolikt ett annorlunda resultat 

framkommit då tillvägagångssättet hade skiljt sig från det hermeneutiska. Inom 

positivistisk forskning bör författarnas inflytande minimeras så långt det går till 

fördel för studien (Kvale, 1997). I denna studie har det varit omöjligt att 

minimera inflytandet då det var en av författarnas tidigare relation till 

informanterna som gjorde att kontakt kunde tas med informanterna.  
 

Kriterierna i urvalet gällande ålder resulterade i att de informanter som använts i 

studien har bott i Sverige tre till sju år. Någonting att ta i beaktande är att tiden 

de spenderat i Sverige troligtvis har påverkat deras upplevda känsla av 
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integration och hur informanterna såg på frågorna under intervjun. 

Informanterna har kommit längre in i samhället än vad ensamkommande flickor 

har när de nyligen kommit till Sverige. Att det gått en viss tid kan ha påverkat 

hur kvinnorna minns sin första tid i Sverige. Någonting som informanterna har 

uttryckt är att det finns vissa minnesluckor från när de först kom till Sverige. 

Resultatet skulle därför eventuellt skilja sig om flickor som bott i Sverige en 

kortare tid eller som ännu inte fått permanent uppehållstillstånd blivit 

intervjuade. Å andra sidan tror vi att det har varit gynnsamt för studien att 

informanterna har bott i Sverige en lite längre tid och har uppehållstillstånd. 

Dessa aspekter kan ha gjort att de kommit längre in i integrationsprocessen och 

på så vis har större erfarenhet av utbildning och arbete i Sverige, vilket kan 

generera ett bredare perspektiv i förhållande till det valda ämnet.  
 

Studiens urvalsprocess resulterade i att samtliga informanter är 18 år eller äldre, 

kan uttrycka sig tillräckligt bra på svenska eller engelska samt att alla 

informanter kommer från de HVB-hemmen där den ena författaren arbetat (för 

att samtliga skulle ha ungefär samma relation till författarna). Urvalet 

genererade enbart fem intervjuer. För att styrka resultatet valde vi att göra 

djupgående intervjuer och använda oss av mycket angränsande forskning.  
 

7.2 Resultatdiskussion  
I denna del av diskussionen besvaras frågeställning ett, gällande hur kvinnorna 

talar om sin framtid i förhållande till arbete och utbildning, i del 7.2.1, 7.2.2 

samt 7.2.3. Frågeställning två, som handlar om upplevelser av utbildning i 

Sverige besvaras, i del 7.2.1 samt 7.2.2. Frågeställning tre, vilken rör 

upplevelser av arbete i Sverige, besvaras i del 7.2.3. 

7.2.1 Ensamhet och isolering 

Samtliga kvinnor i studien har en hög motivation för att utbilda sig och arbeta. 

De flesta av kvinnorna upplever samtidigt bristfälligt stöd i vardagen, för att 

klara av skola, arbete, barn och hem. Upplevd känsla av brist på stöd och 

ensamhet uppges vara en följd av att de inte har en stabil trygg anknytning till en 

eller till ett färre antal personer utan istället har lösare, skörare anknytningar till 

flera. Utan en trygg anknytning är det svårt att ta sig an och utforska världen 

(Broberg et al., 2006). Munier et al. (2013) visar i sin studie att 

ensamkommande barn har ytligare relationer till flera vuxna. Kjølseth Bræin och 

Johnsen (2012) visar i sin forskning på behovet av stabila vuxenrelationer för 

ensamkommande barn för att de ska vara välmående och kunna ta hand om sig 

själva i framtiden. Även Kohli (2006) visar på effekten av hur långvariga 

relationer för ensamkommande barn ökar barnets delaktighet och förmåga att 

påverka sin egen situation. Trots den tidigare forskningen som visar på 

ensamkommande barns behov av stabila relationer (Broberg et al., 2006; Munier 

et al., 2013; Kjølseth Bræin & Johnsen, 2012; Kohli, 2006; Kohli & Mitchell, 
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2007) visar Liden et al. (2013) att ensamkommande barn främst får praktiskt 

hjälp snarare än utrymme och möjlighet till anknytning (ibid). Det som 

framkommer i denna studie är hur de unga kvinnorna hanterar bristen på nära 

anknytningar. Vissa av kvinnorna uppger att de känner brist på stöd samtidigt 

som de uttrycker att de klarar sig själva och inte behöver någon hjälp. Broberg et 

al. (2006) talar om ambivalent och otrygg/undvikande anknytning (ibid). Det 

kan tänkas att då anknytningen är ambivalent eller otrygg/undvikande skapas en 

självständighet hos individen som skydd mot det avvisande en ambivalent eller 

otrygg/undvikande anknytning innebär. Andra av kvinnorna uppger att de 

“söker” anknytning i de vuxna de träffar. De ordnar med kontaktpersoner genom 

Socialtjänsten och försöker ha kontakt med personal från HVB-hemmet de bott 

på och söker stöd hos lärare. De är ständigt öppna för att skapa nya relationer 

och letar efter personer som de potentiellt kan skapa en trygg anknytning till. Att 

en god man utgör ett stöd och en trygg relation är av stor vikt för 

ensamkommande barn (Fälldin & Strand, 2010; Gunnarsson, 2008). Trots detta 

är det endast en av kvinnorna som nämner sin god man i intervjuerna. Samtidigt 

visar Socialstyrelsens (2013) rapport på att många gode män gör mer än vad 

som står i deras uppdrag då de upplever ett behov av en nära relation hos barnet 

(ibid). Att se på hur dessa unga kvinnor beter sig och hur de hanterar sin tillvaro 

utifrån begreppet anknytning öppnar upp för en djupare förståelse av de unga 

kvinnorna och hur bristen på en eller flera trygga anknytningar leder till upplevd 

känsla av ensamhet. Exempelvis genom att de unga kvinnorna skapar en 

självständighet för att skydda sig själva till följd av att deras anknytningar är 

ambivalenta eller otrygga/undvikande och hur det kan leda till en ensam tillvaro 

då kvinnorna på så vis “tar avstånd” från potentiella anknytningsrelationer. 
 

Begreppet anknytning kan kopplas till Cooley (1909) och hans begrepp 

primärgrupp. Utifrån Cooley (1909) och hans synsätt är det inom en individs 

primärgrupp som de flesta trygga anknytningarna finns. Resultatet av denna 

studie visar att då ett barn flytt och förlorat sin primärgrupp och dess 

anknytningar är det svårt att skaffa en ny primärgrupp i det nya landet. 

Framförallt om denna primärgrupp ska innehålla vuxna. Personal samt andra 

flickor på HVB-hemmet som barnet kommer till kan ses som det närmsta barnet 

kommer en ny primärgrupp i Sverige, men även dessa personer kommer barnet 

som ung vuxen att lämna. När den unga vuxna sedan flyttar till eget boende 

skapas upplevelser av ensamhet. Det är möjligt att upplevelsen även innefattar 

upplevelser av avvisande då det är andra gången individens primärgrupp går 

förlorad.  
 

Studiens resultat visar på att flera av de unga kvinnorna upplever en ensamhet, 

trots att det finns människor runt omkring dem. Genom begreppet 

struktureringsteorin beskriver Giddens (2003) hur individer präglas av sociala 

strukturer samt vikten av tillit och trygghet för individer. Giddens (1996) menar 
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även att tillitsrelationer är av stor vikt för att en individ ska utvecklas samt att 

den ontologiska tryggheten skapas i tilliten till våra vårdnadshavare. Tilliten gör 

att vi kan klara av att möta och lita på de abstrakta system vi möter senare i livet. 

Dessa system är en nödvändig del i våra liv, men fungerar dock inte som 

ersättning till personliga relationer (ibid). De unga kvinnorna i studien uttrycker 

att de i Sverige har personer runtomkring sig som hjälper dem med läxhjälp och 

dylikt. Systemen i samhället gör att de har vad de behöver för att “klara sig”, för 

att överleva. Kvinnorna får hjälp ekonomiskt, hjälp med boende etcetera. Flera 

av de unga kvinnorna i studien har nu i Sverige få nära relationer, i och med att 

de kom hit ensamma. De unga kvinnorna i studien uttrycker att bristen på nära 

relationer är någonting som påverkar dem negativt. Nära relationer kan vara 

extra viktigt för just kvinnor som flytt då det i tidigare forskning framkommit att 

psykisk ohälsa är vanligt bland kvinnor som flytt (Sundqvist et al. 2005; Shin & 

Lee, 2015). Sienkiewicz et al. (2013) menar att sociala nätverk har en positiv 

påverkan på sysselsättning för nyanlända flyktingar. Giddens (1996) menar att 

ett starkt nät av ontologisk trygghet bidrar till goda möjligheter att skapa en 

självidentitet, vilket idag är ett projekt som vi själva ansvarar för (ibid). De unga 

kvinnorna i studien har ett bristande kontaktnät, vilket kan ses som att de saknar 

en ontologisk trygghet. I och med vikten som den ontologiska tryggheten har i 

skapandet av självidentitet (ibid) kan därmed de unga kvinnornas skapande av 

självidentiteten bli lidande till följd av brist på nära relationer. Centrala delar i 

skapandet av en självidentitet kan exempelvis bestå av utbildning och arbete. Att 

en individ saknar en ontologisk trygghet, vilket i sin tur påverkar skapandet av 

individens självidentititet, kan ur detta perspektiv leda till att de inte klarar av att 

uppnå samma mål inom områden som utbildning och arbete som de hade gjort 

om de haft en ontologisk trygghet. Utifrån resonemanget belyses hur de unga 

kvinnorna i studien till följd av bristande nära relationer saknar den uppmuntran 

och stöd de behöver för större möjligheter att uppnå sina mål vad gäller arbete 

och utbildning. 
 

En aspekt som framgår av resultatet i studien är att majoriteten av informanterna 

upplever segregation i skolan, att det är svårt att få svenskfödda vänner. I 

tidigare forskning framkommer att rasism och fördomar är faktorer som 

påverkar en individ negativt. Upplevelser av segregation påverkar självbilden 

och kan även påverka hur hen ser på sina framtidsmöjligheter (Stretmo och 

Melander, 2013). Det har även tidigare visats att då en individ erbjuds ett bra 

mottagande i skola och boende där hens kulturella identititet respekteras leder 

det till utrymme för ungdomen att gå vidare och kunna bygga en framtid 

(Munier et al., 2013). Att gå i skola med andra barn och ungdomar kan vara en 

faktor som motverkar dåligt psykiskt mående. Skolan är inte bara en plats för att 

lära sig utan också ett ställe för trygghet, där relationer kan byggas och naturliga 

möten med andra barn och ungdomar skapas (Andersson et al., 2010). Det krävs 

av skolan att stöd och handledning erbjuds (Nilsson, 2010; Pastoor, 2015) En 
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individs skolgång påverkar även hens framtida karriär och arbetsplats. En lyckad 

skolgång är den starkaste skyddande faktorn för en fördelaktig utveckling som 

kan leda till högre utbildning och arbete (Lundqvist, 2010; Bunar 2010; Kohli 

och Mitchell 2007). Att utveckla sin kompetens bidrar även till att en flykting 

blir bättre rustad för motgångar och utmaningar (Spiegel, 2015). Hur en individ 

blir behandlad i skolan är viktigt att arbeta med och någonting som de unga 

kvinnorna i studien har haft negativa upplevelser kring. Exempelvis uttrycker 

sig en av de unga kvinnorna följande om svenska elever:“Dom svarar aldrig när jag 

till exempel säger hej” (IP 1). Vad kan detta bero på? Bourdieu (1990:2) talar om 

begreppet habitus som ett tillstånd genom vilket vi tolkar, uppfattar och handlar 

i världen. Habitus har en selektiv funktion som gör att individer drar sig till 

likasinnade och tar avstånd från individer med ett annorlunda habitus. Enligt 

Bourdieu (1990:1) rör vi oss i olika fält i samhället, med andra ord sociala 

nätverk där våra sociala positioner kan urskiljas. På olika slags fält råder olika 

slags kapital och habitus. Vidare har varje fält sin egna doxa, vilken är osagda 

självklara regler för hur individerna på fältet beter sig, vilka normer som råder 

och så vidare (Bourdieu, 1990:1). Det går att föreställa sig att den skolmiljö där 

de unga kvinnorna i studien rör sig i vardagen består av grupperingar där 

människor med liknande habitus dras till varandra. Vidare grupperar sig dessa 

elever på olika fält där doxor utvecklas. I förlängningen kan det habitus 

individen fått med sig, i och med att de vuxit upp på samma plats leder till att de 

samlas på ett och samma fält, i det här fallet en grupp i skolan eller klassen. I 

fältet eller gruppen finns även dess speciella doxa. Resonemanget tyder på att de 

elever som vuxit upp tillsammans upplever att de har mer gemensamt med 

varandra än med andra personer enbart på grund av att de är uppvuxna på 

samma ställe. Dessa elever drar sig till varandra snarare än till andra elever som 

har vuxit upp på ett annat ställe och därför uppfattas som personer de har mindre 

gemensamt med. Munier et al. (2013) framhåller att det är ett problem att 

skolorna skiljer nyanlända elever från resten av eleverna på skolan, vilket 

motverkar gemenskap mellan nyanlända elever och övriga elever (ibid). Många 

av de unga kvinnor som uttrycker att de har upplevt segregation i skolan har 

gjort försök till att bli vän med svenskfödda, men sedan slutat då de inte upplevt 

att de fått någon positiv respons. Istället umgås de mest med andra invandrare 

eller är ensamma i skolan. Vissa av kvinnorna uttrycker även oro inför att det 

kommer bli likadant på arbetsplatser i framtiden. Bourdieu (1990:2) talar om hur 

habitus ger individer en realitetsuppfattning om sig själva. Individer får en bild 

av vad hen kan uppnå och inte. I förlängningen bidrar ens habitus till att man 

inte eftersträvar någonting som inte eftersträvar en själv och avvisar det som 

avvisat en själv (ibid). Utifrån detta går det att se att skolmiljön i Sverige 

bidragit till skapandet av ett visst habitus för de unga kvinnorna i Sverige. 

Skolans specifika fält består eventuellt av ett annat habitus än vad de unga 

kvinnorna tidigare haft i sina hemländer. Med deras nuvarande habitus skapas en 

bild av vad som är uppnåbart och inte. Vid avvisande från svenskfödda elever 
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avvisar de i sin tur dem med och väljer att vara ensam eller umgås med andra 

invandrare, som åtminstone i egenskap av invandrare, delar deras habitus i viss 

mån. Segregation i skolan är ett ämne som är viktigt att lyfta. Segregationen 

påverkar trivseln för en individ, men också självbilden och därmed skolgången. 

Studiens resultat synliggör att skolor ytterligare behöver arbeta för att integrera 

invandrade elever med svenskfödda och hjälpa dem hitta fler gemensamma 

nämnare för att bidra till att de kan dela habitus i större utsträckning. I ett tidigt 

skede arbeta för att dessa två grupper närmar sig varandra kan ge gynnsamma 

effekter för samhället i stort. Genom att hitta gemensamma nämnare möjliggörs 

att kunskap kring grupperna emellan ökar och därmed konflikter grupperna 

emellan minskar. I och med detta kan en effekt även vara att segregation och 

fördomar minskar i så väl ungdomslivet som vuxenlivet. 
 

7.2.2 Socialt sammanhang 

Cooley (1902) syftar med begreppet spegeljaget att förklara hur identitet byggs 

upp utifrån en individs omgivning och bemötande (ibid). Genom begreppet 

förstås hur viktigt det är för dessa unga kvinnor i studien att bemötas som 

kompetenta och med möjligheter. Har kvinnan som ung inte bemötts på detta vis 

utan begränsats i sina möjligheter finns risken att kvinnans självkänsla blivit 

påverkad. Det behövs då ett bemötande som möjliggör för kvinnan att hon vågar 

drömma, skapa mål och utveckla sin identitet. Utifrån sina möjligheter kan 

kvinnan bilda en identitet i sitt nya land. Bemötandet behöver komma från både 

HVB-hem, skola och Socialtjänst. Tidigare forskning visar på behovet av att 

både HVB-hem och skola ger utrymme för ensamkommande barns 

tvärkulturella identiteter (Munier et al., 2013) samt att ensamkommande barn 

ska ses för sina förmågor och resurser och inte tilldelas en offerroll (Wallin & 

Ahlström, 2005; Watters 2008). Emellertid visar Eide och Broch (2010) att 

ensamkommande barn ofta ses på som en homogen grupp som är traumatiserade 

och vårdkrävande (ibid). I denna studie visas att självkänsla och identitet har 

skapats hos kvinnorna under deras tid på HVB-hemmen, vilket kan ses genom 

bland annat följande citat: “Då var jag på HVB-boendet och då gick det jättebra för mig 

(i skolan), för jag fick hjälp allt [...] och personalen, dom flesta, uppskatta mig hela tiden...det 

gjorde att jag utvecklade mig på ett bra sätt” (IP 4). Utvecklingen kräver fortsatt stöd 

från kvinnans vuxenrelationer. Efter utflytt, då kvinnorna upplevt minskat stöd 

och ökad ensamhet, vacklar självkänslan och identitetsskapandet då de 

fortfarande är i en process som kräver stöd och uppmuntran. Ett fortsatt stöd och 

kontaktnät skulle kunna ge kvinnorna möjligheten att fortsätta sitt 

identitetsskapande och stärka sin självkänsla vilket ökar deras upplevda känsla 

av möjligheter.  
 

Efter utflytt från HVB-hemmet är det viktigt att bevara en meningsfull fritid som 

främjar inkludering och utvecklandet av identitet och egenskaper hos den unge 

vuxna (Munier et al., 2013). I denna studie visar resultatet på att kvinnornas 
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åtkomst till en meningsfull fritid minskar och ensamhet ökar efter utflytt. 

Ensamheten kan påverka identitetsskapandet hos kvinnorna, vilket i sin tur 

påverkar hur de sätter upp mål för sin framtid. Möjliggörs identitetsskapande 

främjas även ett forum för kvinnan att våga utforska sin identitet, sina alternativ 

och sina möjligheter i framtiden. Mentala blockeringar kan minskas och större 

plast ges åt drömmar och målskapande genom en meningsfull fritid. Resultatet i 

denna studie visar på att kvinnorna under sin tid på HVB-hemmet fått ta del av 

flera olika aktiviteter och getts möjlighet till en meningsfull fritid där de har fått 

utforska sina egenskaper och talanger men att den möjligheten har minskat eller 

helt försvunnit när de flyttat från HVB-hemmet. Utifrån begreppet spegeljaget 

(Cooley, 1902) möts kvinnorna som individer med förmågor att utveckla under 

sin tid på HVB-hemmet och ges möjlighet att utforska detta och skapa identitet. 

Men möjligheten till skapande av identiteten är begränsad efter utflytt. Av detta 

följer att ett kontaktnät vid utflytt från HVB-hemmet skulle kunna ge kvinnorna 

möjligheten att ha en meningsfull fritid och fortsätta sitt identitetsskapande och 

stärka sin självkänsla, vilket ökar deras upplevda känsla av möjligheter. Genom 

detta främjas högre utbildning för gruppen ensamkommande flickor (naturligtvis 

även applicerbart på ensamkommande pojkar) som i förlängningen också 

främjar en högutbildad population i Sverige, någoting som är gynnsamt för 

samhället. 
 

Ytterligare en aspekt som framkommer i studien är att många av de unga 

kvinnorna har svårt att minnas sin första tid i Sverige samt att de upplevt mycket 

stress under den första perioden. Stressen resulterade i att några av 

informanterna höll sig för sig själva i början och att några av dem hade svårt att 

fokusera då stressen tog mycket energi och tankeverksamhet. Enligt Munier et 

al. (2013) behöver det synliggöras hur ett barn hanterar sin omgivning och sätta 

det i relation till barnets strukturella ramar, vilka både kan möjliggöra och 

begränsa barnets mående. Flickors utsatthet behöver synliggöras likväl som 

deras behov (ibid). Thomas et al. (2004) uppmärksammar i sin studie vikten av 

att ensamkommande barn måste få hjälp med att hantera bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom. Shin och Lee (2015) belyser i sin studie hur 

kvinnor som flytt kan vara påverkade av det sociala stigma som följt med dem 

från hemlandet, vilket kan göra dem mer mottagliga för mental ohälsa i det nya 

landet. Professionell hjälp kan behöva erbjudas för att underlätta socialiseringen 

in i det nya landet. Även Sundquist et al. (2005) och Özgen (2014) lyfter hur 

kvinnor som flytt löper en hög risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Både i 

studien av Özgen (2014) och Shin och Lee (2015) lyfts att kvinnor drabbas 

hårdare av flykt och därmed löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa samt 

att kvinnor har svårare att socialisera sig i det nya landet än vad män har. Utifrån 

ovanstående resonemang framgår att det är av vikt att se till att ensamkommande 

flickor som kommer till Sverige erbjuds professionell hjälp för att bearbeta sina 

tankar och erfarenheter. Vidare är det viktigt att de uppmuntras till att socialisera 
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sig. Ett antal informanter i studien anser att det är viktigt att motivera 

ensamkommande flickor att börja skolan så fort som möjligt efter att de kommit 

till HVB-hemmet. Många ensamkommande flickor, på grund av olika 

anledningar som stress och bakgrund, vill inte gå i skolan, lära sig ett nytt språk 

eller arbeta. Det är därför viktigt att motivera dem och lyfta deras 

självförtroende i detta skede för att de ska komma vidare. Enligt Giddens (1996) 

behövs en trygg anknytning för att kunna tala i förtroende till någon (ibid). Till 

exempel om de erfarenheter en individ bär med sig in i sitt nya land. Utifrån 

detta tycks en anknytningsperson vara av största vikt för att kvinnorna ska kunna 

bearbeta sina erfarenheter och ta sig vidare in i socialisationen och till tankar om 

skola och vad de vill bli i framtiden.  
 

I studiens resultat framkommer att stödet och engagemanget som de unga 

kvinnorna upplevt från skolpersonal under sin tid i svensk skola skiljer sig åt. 

Vissa kvinnor har många positiva erfarenheter från lärare som stöttat dem och 

uppmuntrat dem i deras skolarbete. Några av informanterna berättar om 

skolpersonal som istället fokuserat på de begränsningar som kunde finnas för 

dem vad gäller utbildning. Lärare som har stöttat mycket har främst haft en 

inverkan på informanter att de blivit motiverade till sitt skolarbete. För de 

informanter som kommit i kontakt med mindre stöttande och motiverande 

skolpersonal har detta i vissa fall bidragit till att de börjat tvivla på sin egen 

förmåga och vad som är rimligt för dem att åstadkomma i livet utbildnings - och 

arbetsmässigt. Upplevelserna som informanterna erfarit från lärare i skolan kan 

förklaras genom vad Bourdieu och Passeron (1990) menar när de talar om 

reproduktion inom skolan. Reproduktionen innebär att skolpersonal fyller på 

med kulturellt kapital hos de elever som redan har mycket av det, vilket hjälper 

till att behålla ojämlikheter i samhället. Skolan ger möjligheter åt barn från 

resursstarka familjer då det förutsätts att de är duktiga medan barn från 

resurssvaga bakgrunder hela tiden måste hävda sig och kämpa emot sin 

bakgrund (ibid). Detta resonemang styrks i en studie av Chadderton och 

Edmonds (2015) där de belyser hur brist på stöd kring flyktingars näst intill 

exkludering från yrkesutbildningar kan kopplas till strukturer som ger en bild av 

privilegier för vita i kapitalistiska samhällen (ibid). Reproduktion i skolan är 

viktigt att arbeta emot utifrån studier av både Lundqvist (2010) och Bunar 

(2010) vilka påvisar att en lyckad skolgång är av stor vikt för en fördelaktig 

utveckling för ensamkommande barn och kan leda till både högre utbildning och 

arbete. I denna studie har vissa informanter upplevt att de har någonting att 

bevisa på grund av sin bakgrund, vilket visas i citatet:“Och jag vill visa att 

invandrare faktiskt kan också bli framgångsrika” (IP 2). Att bevisa någonting på grund 

av sin bakgrund har fungerat som en motiverande faktor för att göra bra ifrån sig 

i skolan. Beteendet kan ses som ett svar på reproduktionen i skolan. Bourdieu et 

al. (1994) menar också att i den utsträckning som en lärares och elevs habitus 

liknar varandra avgör hur pass väl eleven lyckas i skolan. Hur lärarna ser på 
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eleven projiceras i sin tur på eleven själv, vilket gör att eleven ser på sig själv på 

samma sätt som läraren ser på eleven (ibid). Resonemanget är mycket likt 

begreppet spegeljaget (Cooley, 1902). Att några av de unga kvinnorna i studien 

har börjat tvivla på sin egen förmåga till följd av att personal i skolan uttryckt att 

det kan bli tufft för dom att lyckas tycks kunna generera konsekvensen att de 

unga kvinnornas målsättning för vad de vill bli i framtiden begränsas. 

Sammanfattningsvis tyder resonemanget på att hur skolpersonal och andra 

personer runtomkring de unga kvinnorna tror på deras förmågor eller inte kan ha 

konsekvenser för vad de gör upp för planer för sina liv, tror att de kan uppnå 

samt hur de sedan presterar.  
 

Individualiseringen (Bauman, 2001) visar sig i frågan om skolmotivation. I 

resultatet uttrycker de unga kvinnorna att det är upp till var och en att vara 

motiverad. De unga kvinnorna uppger att de anser att det är viktigt för 

skolmotivationen att skolpersonal och personal på HVB-hem stöttar och peppar 

dem i skolarbetet. Många av dem menar dock att personal inte kan hjälpa de 

flickor som inte själva vill. Den generella uppfattningen är att det är ”var kvinna 

för sig själv”, någonting majoriteten av kvinnorna i studien anser både om sig 

själva och andra i liknande situation som deras egen. Uppfattningen kan ses 

utifrån individualisering (Bauman, 2001) och hur starkt den påverkar individer 

både i en mer eller mindre utsatt situation. Vi kan här använda oss av Bourdieu 

(1999) och hans begrepp socialt kapital. För individer med stort socialt kapital är 

individualiseringen i större utsträckning en fråga om självförverkligande medan 

det för personer med mindre socialt kapital blir en fråga om överlevnad. Att 

använda sig av det individualiserade samhället för att framställa sig själv skiljer 

sig från att i det individualiserade samhället tvingas klara sig själv. 

Förhållningssättet att behöva klara sig själv infinner sig hos samtliga av studiens 

informanter vilket hos författarna framkallar tankar om hur det individualiserade 

förhållningssättet lärs in när flickan kommer till Sverige via skolan och HVB-

hemmen i ett tidigt skedde för de ensamkommande flickorna. Enligt Bauman 

(2001) är “klara sig själv” attityden ett västerländskt fenomen och alltså 

ingenting som sker uteslutande för ensamkommande flickor. De unga kvinnorna 

i studien kommer från icke västerländska samhällen. Inlärningen sker inte av 

HVB-hemmen och skolor men genom dem när de lär ut och visar på hur det 

svenska samhället ser ut, eftersom individualiseringen är en del av västerländska 

samhällen. 
 

7.2.3 Kunskapsluckor  

Ett genomgående drag i studiens resultat är att det finns flera olika typer av 

kunskapsluckor hos de unga kvinnorna. Kunskapsluckorna som studien visar på 

behöver klargöras för att bygga upp ett nytt sammanhang för individen. 

Chadderton och Edmonds (2015) visar att invandrare har bristande kännedom 

kring samhällsstrukturen i sina nya länder. Likaså visar en studie av Diedrich 
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och Styhre (2008) på att nyanlända flyktingar placeras in i olika roller som de 

får “spela” vid möten med olika myndigheter istället för att få en beskrivning av 

hur de lättast kommer in i samhället (ibid). Tidigare forskning har också visat att 

ensamkommande barn som blivit unga vuxna upplever att de inte fått tillräckligt 

med hjälp för att klara sig själva innan utflytt från HVB-hemmet. En önskan om 

och behovet av läxhjälp från ensamkommande barn har tidigare visats på 

(Socialstyrelsen, 2013). Behovet av hjälp med att leta boende, söka jobb, söka 

utbildning med mera har däremot inte framkommit lika tydligt. Behovet av stöd 

gällande arbete, utbildning och boende efterfrågas starkt av de unga kvinnorna i 

denna studie samtidigt som de flesta av dem inte vet var de kan vända sig för att 

få hjälp med dessa typer av frågor. Kunskapsbristen gällande arbete genererar en 

begränsad erfarenhet av arbete i Sverige. I denna studie uppger kvinnorna att 

den praktik och arbetserfarenhet de upplevt har varit positiv samt att de önskar 

förvärva mer arbetslivserfarenhet. Vissa av de unga kvinnorna hanterar 

kunskapsbristen genom att vara självdrivna och självständiga. De tar reda på det 

de behöver veta själva utan någon hjälp. Förhållningssättet kan ses som en 

reaktion på ambivalenta eller otrygga/undvikande anknytningar. 

Förhållningssättet kan också ses utifrån Bauman (2001) och hans begrepp det 

individualiserade samhället, som en direkt reaktion på just ett individualiserat 

samhälle. Det är upp till varje kvinna att klara sig och ta reda på vad hon 

behöver veta för att forma det liv hon vill ha, det görs inte med hjälp från någon 

annan. Genom att applicera Bauman (2000) och hans begrepp vagabond, där 

dessa unga kvinnor som vagabonder tvingats till rörlighet och dragits upp från 

sina rötter, som en effekt av globaliseringen, blir situationen mer komplex. Barn 

som tvingats till flykt förväntas att några år senare som unga vuxna klara sig 

själva och vara den drivande faktorn i utformandet av sina nya liv. Även om den 

unga vuxna ser till att ställa frågor, hur vet de vilka frågor de ska ställa? Hur ska 

de få grepp om sina möjligheter och alternativ om ingen ser till att redogöra de 

för dem? Studien visar att flera av de unga kvinnor som intervjuats har en 

bristfällig uppfattning om hur deras alternativ ser ut gällande möjligheter till 

högre utbildning och boende. Har kvinnorna konkreta frågor får de svar på dessa 

genom personal på HVB-hemmen och kontaktpersoner men vägen till 

utformandet av konkreta frågor är svår och fylld av kunskapsluckor.  
 

7.2.4 Sammanfattning resultatdiskussion 

Övergripande visar resultatet på att de unga kvinnorna under sin tid på HVB-

hemmen har påbörjat skapandet av en identitet i Sverige och gjort upp mål 

därefter. Framtidsmöjligheter har öppnats upp, stöd har erbjudits och 

anknytningar har skapats. Efter utflytt från HVB-hemmet skapas upplevelser av 

ensamhet, bristande stöd och kunskapsluckor. Detta leder till ett vacklande i 

tidigare mål och identitetsskapande vilket i förlängningen påverkar hur dessa 

kvinnor resonerar kring sin framtid. Hos de flesta av kvinnorna finns samma 

framtidsvision kvar men en större oro kring den har infunnit sig. För att fortsätta 
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stötta dessa unga kvinnor även efter utflytt behöver ett kontaktnät skapas för att 

de personer som de unga kvinnorna står nära inte försvinner abrupt när de ska bo 

själva. Studiens resultat visar även på att många av de unga kvinnorna har 

upplevt segregation i skolan, vilket påverkar skolarbetet och skapar oro inför 

framtida studier och arbetsplatser. Segregationen kvinnorna upplevt kan ses 

utifrån att de till synes inte delar habitus med svenskfödda elever. Att jobba med 

integrering och hjälpa eleverna för att hitta gemensamma grunder i skolan är 

utifrån resultatet någonting som är viktigt att arbeta för. Slutligen är ett 

kontaktnät och socialt sammanhang viktigt då behovet av stöd och hjälp behövs 

för att unga kvinnor ska klara av det de önskar att uppnå i livet samt för att få tid 

till att eftersträva dessa mål. 
 

8. SLUTSATSER  
Ambitionen med studien är att besvara tre olika frågor. Frågeställning ett, om 

hur kvinnorna talar om sin framtid gällande arbete och utbildning, visar på att de 

unga kvinnorna har höga ambitioner och förhoppningar för sin framtid. 

Samtidigt visar studien på att det existerar kunskapsluckor samt en upplevd 

känsla av ensamhet vilket begränsar kvinnorna i deras framtidsvisioner och 

tillvägagångssätt för att nå sina mål. Studiens resultat på frågeställning två, 

gällande upplevelser av utbildning i Sverige visar på vikten av stöd och 

engagemang efter utflytt till eget boende och den påverkan som upplevd 

segregation har i skolan. I frågeställning tre, vilken behandlar erfarenheter av 

arbete i Sverige, visar studiens resultat på kunskapsluckor för hur 

arbetserfarenhet kan förvärvas. Trygga relationer, omsorg och ett fungerande 

socialt kontaktnät är viktigt för skapandet av dessa unga kvinnors framtid och 

välmående. Utifrån studiens resultat kommer vi i detta avslutande kapitel ge 

möjliga förslag på hur dessa områden kan förbättras för ensamkommande flickor 

men även för ensamkommande barn överlag. 

 

Det som främst visas i studien är den ensamhet unga kvinnor som kommit till 

Sverige som ensamkommande flickor upplever när de flyttar från HVB-hem till 

eget boende. Studien visar på ett glapp i omsorgen mellan att bo på HVB-hem 

och bo i egen lägenhet. Studien belyser ensamhet präglad av såväl bristfälligt 

stöd och ambivalenta/otrygga/undvikande anknytningar efter utflytt från HVB-

hem. Studien belyser även segregation i skolan. Studien visar även på att 

kunskapsluckor finns hos de unga kvinnorna som en effekt av det bristande 

stödet efter utflytt från HVB-hemmet. Betydelsen av fortsatt stöd, trygga 

anknytningar och information om individens möjligheter och alternativ efter 

utflytt från HVB-hem (oavsett om det är till ett eget boende eller ett eget boende 

tillhörande HVB-hem) tydliggörs i studien. Genom studien visas hur 
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kunskapsluckorna sträcker sig över utbildning och arbete samtidigt som en stark 

vilja att utbilda sig för att få det önskade arbetet finns hos kvinnorna. Även här 

visar studien på hur fortsatt stöd efter utflytt och trygga anknytningar behövs för 

att hjälpa och möjliggöra för de unga kvinnorna att uppnå sina mål. De unga 

kvinnorna visar på en önskan och förhoppning att nå önskad utbildning och 

arbete samtidigt som de är medvetna om de hinder som finns och den oro det 

skapar. En önskan om stöd för att klara dessa hinder återfinns i studien. 
 

Att HVB-hem och kontaktpersoner inom Socialtjänsten jobbar aktivt med 

anknytning för att hjälpa individen att våga utforska sina möjligheter är en 

möjlig förbättring. Trygga stabila relationer där ett forum för att fylla igen de 

kunskapsluckor som finns kan då skapas. Rent konkret kan en möjlig förbättring 

vara att ta upp frågor som hur arbetssökning går till (hur att skriva ett cv går till, 

vart information om lediga arbeten finns), hur utbildning på högre nivå ser ut, 

hur det går till att bostad, hur räkningar betalas och så vidare. Frågorna kan tas 

upp i hela grupper så det blir en given information som alla boende tar del av. 

Att frågorna tas upp är viktigt för att informationen ska vara tydlig för individen 

när utflytt från HVB-hemmet är aktuellt. En möjlighet är också att HVB-

hemmen och Socialtjänsten själva arbetar nätverkande för de ensamkommande 

barnen på HVB-hemmen och bygger upp nätverk och forum för de boende att ta 

del av. Nätverkandet kan motverka de glapp som studien visar på finns efter 

utflytt från HVB-hem till eget boende. Det är ett större projekt men i 

förlängningen kan det innebära att de som flyttar ut har med sig ett starkare 

nätverk och socialt sammanhang vilket kan öka stödet, minska ensamheten, fylla 

igen kunskapsluckor och öka möjligheterna för dessa unga kvinnor. De unga 

kvinnorna som flyttar kanske till och med har hunnit skapa anknytning och ha 

en del av sin primärgrupp utanför HVB-hemmet innan utflytt och har då 

möjlighet till stöd och fortsatt vägledning när personal på HVB-hem inte längre 

ansvarar för det. 
 

Ett av studiens resultat är att flera av de unga kvinnorna har upplevt segregation 

i skolan. Att skolor jobbar aktivt för att nyanlända elever integreras i skolan och 

för att motverka grupperingar är utifrån denna studie av vikt för att öka 

ensamkommande barns välmående samt möjlighet till socialt sammanhang. 

Ökad delaktighet i skolan kan också ge effekten av minskad känsla av ensamhet. 

För att detta ska kunna äga rum kan en ökad kunskap kring nyanlända elever 

behövas. Att i största möjliga mån inte dela av nyanlända elever från resten av 

eleverna på skolan utan istället hitta tillfällen där elever med olika bakgrund kan 

mötas för att främja ökad kunskap och hitta gemensamma nämnare. Verktyg för 

kartläggning av nyanlända elevers kunskaper kan fungera främjande för att 

skolor att kunna placera nyanlända i “vanliga” klasser. Det viktiga är att 

synliggöra den segregation som finns för att hitta möjliga sätt att motverka den.  
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Som resultatet av denna studie visar på är det flera av kvinnorna som har svårt 

att minnas första tiden då de upplevde en stress och hade främsta fokus på sin 

egen säkerhet. Att en terapeutisk samtalskontakt ska finnas för flickan när hon 

först kommer till HVB-hemmet utöver initialt samtal med personal på HVB-

hemmet föreslås därför. En samtalskontakt där en av de första anknytningarna 

kan göras, där strukturerade samtal äger rum för att flickan ska få möjlighet att 

prata om sina upplevelser, bearbeta det som hänt och skaffa strategier för att 

hantera de känslor, och tankar hennes bakgrund framkallar. För att flickan i 

förlängningen ska vara välmående och ges möjlighet till ny framtid kan hon 

behöva ges utrymme att få ventilera de händelser hon varit med om i ett 

strukturerat forum hos en yrkesperson med lämplig kompetens. Enligt forskning 

av Kohli och Mitchell (2007) har ensamkommande barn svårt att skilja 

myndighetspersoner från varandra, vilket gör att informationen de ger om sig 

själva är ofullständig. Att ha en samtalskontakt, som inte är en 

myndighetsperson, att prata med kan mot bakgrund av presenterad tidigare 

forskning vara bra för barnet då det inte finns någon press på vad som ska delges 

i samtalet. Idag erbjuds ensamkommande barn en samtalskontakt genom 

flyktingmedicinskt centrum (regionostergotland.se, 2016). Därmed är det inte 

givet att det blir av att flickorna utnyttjar samtalskontakten då det innebär att de 

ska veta om att möjligheten finns, förstå vad det innebär och kan betyda för dem 

samt att de bör vara mottagliga för det. Att ha ambitionen att veckovisa samtal 

är normen för alla ensamkommande barn, dock aldrig påtvingat, anser vi därför 

är gynnsamt. Huruvida samtalskontakten är extern eller inom arbetsgruppen går 

att diskutera. Veckovisa strukturerade samtal gällande flickans bakgrund och 

mående äger rum skulle kunna gynna flickans förmåga att hantera sina känslor 

och tankar samt främja hennes förmåga att sätta upp mål och utforska 

framtidsmöjligheter. Det kan vara en fördel att samtalen äger rum på HVB-

hemmen för att det ska underlätta för flickan att använda sig av det, för att göra 

det så lättillgängligt som möjligt. I förlängningen kan en sådan insats bidra till 

ett samhälle med en välmående, utbildad och arbetande population. 

Ensamkommande barn och då även ensamkommande flickor är en grupp som 

kraftigt ökar i Sverige. För att hjälpa dessa barn till utbildning samt anställning i 

deras vuxenliv kan de behöva ett forum att bearbeta deras tidigare upplevelser 

för att främja välmående och där med också möjliggöra målsättning och 

långsiktig planering.  
 

Ett samarbete mellan HVB-hem och Socialtjänst finns sedan innan, det kan dock 

tänkas behöva vara tydligare för individen det berör hur det samarbetet ser ut. 

En längre utslussnings-fas där HVB-hemmet och kvinnans kontaktperson på 

boendet är involverade en period efter utflytt med kontinuerlig kontakt är en 

möjlig del till förbättring. En utslussning från HVB-hemmet parallellt med en 

inslussning med kontaktpersonenen utsedd av Socialtjänsten är en möjlig 

förbättring. Utslussningen ska ske för att förhindra att kvinnan det gäller inte ska 
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tappa kontaktnät och uppleva förlust av sin primärgrupp. Innan en relation 

upphör ska den nya ha infunnit sig. Förändringen från att vara boende på ett 

HVB-hem till att bo själv bör ske långsamt där personen det gäller får vara med 

och vara delaktig med det skyddsnät som personal på HVB-hemmet och 

Socialtjänsten utgör runt omkring sig.  
 

Gruppen denna studie riktar in sig mot är debatterade och de röster som ofta 

hörs är från individer som inte själva tillhör gruppen. I denna studie har 

kvinnornas, de ensamkommande flickornas, egna röst trätt fram. Studien har 

endast utgått från de unga kvinnorna själva. Personal varken på HVB-hem, skola 

eller Socialtjänst har varit delaktig i denna studie. Genom de unga kvinnornas 

röster framkommer i studien att det finns ett glapp i övergången från HVB-

boende till eget boende vilket skapar ensamhet samt att kvinnorna upplever 

kunskapsluckor som begränsar dem. Studien har tagit avstamp i den 

kunskapslucka som finns inom forskning gällande denna grupp och har som 

ambition att påbörja att fylla igen kunskapsluckan genom att lyfta dessa 

kvinnors röster. Genom ökade möjligheter för dessa kvinnor kan samtidigt 

möjligheterna för samhället öka.  
 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har problemformuleringar för vidare studier väckts. Denna 

studie har riktat in sig på unga kvinnor som har varit boende i Sverige minst tre 

år, men hur ser en flicka som inte varit i Sverige lika länge på sina möjligheter? 

Hur stor är kunskapen om Sverige och de möjligheter som finns här under det 

första året? Vad baseras en ensamkommande flickas uppfattningar om hennes 

framtid på? Även forskning om HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, 

hur de skiljer sig åt och vilka lärdomar de kan dra av varandra. Det finns flera 

intressanta ämnen att forska kring när det gäller gruppen ensamkommande 

flickor och mer kunskap kring gruppen som behöver lyftas fram i samhället. 
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