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Abstract
The purpose of this study was to examine unaccompanied children experience of their
integration in society. 2015, 35 369 refugees arrived to Sweden which have created a debate
about the subject. The refugee wave created a need of effective receiving and integration. This
study aimed to give the unaccompanied children a voice and increase the knowledge of their
view of integration. This study evaluate the question: How do unaccompanied children
experience their opportunity to integration in society? Qualitative methods were used to
achieve the studies purpose and answer the research question. With help of semi-structured
interviews which focused on language, school and culture, interviewees were given the
opportunity to put words on their experience of integration. The interviews showed that the
participants in this study had difficulty in establishing contacts and experience lack of
opportunity for natural meeting with Swedes. Many of the interviewees were disappointed in
the authorities because they had been replaced several times in short period of times. The
result was analyzed with the concept social identity, social capital and inclusion/exclusion. A
conclusion of this study is that unaccompanied children are in need of stability to find the will
to integrate and have trust in their future.
Keywords: Integration, Unaccompanied children, Social capital, Social identity,
Inclusion/exclusion
Sammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande barns upplevelser av deras
integration i samhället. År 2015 kom det 35 369 ensamkommande barn till Sverige vilket har
skapat en debatt kring ämnet. Genom flyktingvågen skapades ett behov av ett fungerade
mottagande och integration. Studien syftar till att de ensamkommande barnens röst ska bli
hörd och således öka förståelsen för deras syn på möjlighet till integration i samhället. Denna
forskning utvärderar huvudfrågan: hur upplever ensamkommande barn sin möjlighet till
integration? För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågan har kvalitativ metod
använts. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer där fokus låg på språk, skola och kultur
gavs intervjupersonerna möjlighet att själva sätta ord på sina upplevelser gällande integration.
I intervjuerna framkom det att deltagarna i studien hade svårt att skapa kontakter med
svenskfödda men också att man inte upplevde att det gavs möjlighet för naturliga möten med
svenskfödda. Många av intervjupersonerna var också besvikna på myndigheter då dem blivit
omplacerade flera gånger under korta tidsperioder. Resultatet analyserades med hjälp av
begreppen social identitet, socialt kapital och inkludering/exkludering. En slutsats är att
barnen behöver stabilitet i livet för att ha viljan att integreras och se ljust på sin framtid.
Nyckelord: Integration, Ensamkommande barn, Socialt kapital, Social identitet,
Inklusion/exklusion
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1. Inledning
Vår ekonomiska situation var inte bra. Vi hittade ingen bra mat. Vi kunde inte gå i skolan. Nu
går jag i skolan här, och äter bra mat. Det känns bra här.” 1 I världen idag är totalt 28
miljoner människor på flykt och att människor flyttar från ett land till ett annat beror på olika
skäl. Flytten kan innebära nya möjligheter men också problem då olika åsikter och kulturer
ställs emot varandra. En del av människorna som flyr kommer till Sverige där ett nytt liv
börjar då de ska anpassa sig till en ny kultur, lära sig svenska, få ett arbete och bo i Sverige
samtidigt som man ska behålla sin kulturella identitet. Integrationen i det nya landet är inget
som sker automatiskt utan kräver ökad förståelse och samarbete mellan olika grupper och
individer i samhället. Integrering handlar inte enbart om att invandrare måste assimilera och
lära sig förstå det nya samhället utan samhällsmedborgare i mottagarlandet måste också vara
välkomnande. Segregation är ett ord som är motpol till integration. Att leva i ett segregerat
samhälle innebär att det i samhället finns en rad olika grupper av människor men dessa
grupper av människor möts inte. Ett exempel i Sverige kan vara invandrare och svenskfödda.
Ett segregerat samhälle leder till olika problem för samhället exempelvis ökar kriminalitet och
konflikter. Samtidigt får barn olika förutsättningar i skolan då undersökning visat att barn till
utlandsfödda som bor i segregerade områden får sämre betyg.2 Begreppet integration är
vanligt förekommande i studier om migration för att förstå de processer som exempelvis
utlandsfödda går igenom när de blir delaktiga i samhället dem migrerat till. Exempel på
delsystem man kan studera när man studerar integration är arbete, bostad, socialt, kulturellt
och politiskt liv. Definitionen av begreppet är bred3 och en närmare definition av vad
begreppet syftar till i denna studie finns under rubrik 2.1.
Sverige är idag ett ledande land när det kommer till att ta emot flyktingar och år 2015 kom en
flyktingvåg till landet, varav 35 369 var ensamkommande barn.4 Att vara flykting kan
innebära att individen upplevt kriser såsom förlust av anhöriga, att inte längre få bestämma
själv i många frågor, förlust av språk, skolmeriter, yrkesstatus, kontaktnät, identitetsförlust
1

UR skola. Ensamkommande flyktingbarn. 2011. http://urskola.se/Produkter/164569Ensamkommande-flyktingbarn-Reza-Mortaza-och-Hadi (Hämtad 31-03-17)
2
Capensis förlag AB. Integration. u.å.
http://www.capensis.se/ShGrund/Sh%20Gruv%20Integration.pdf (Hämtad 25-03-17)
3
Nationalencyklopedin, integration. u.å http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integration
(hämtad 2017-05-11)
4
Migrationsverket. Statistik. 2017. https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Statistik.html (Hämtad 31-03-17)
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samt förlust av samhälle och landskap där man växt upp. Sverige står inför en utmaning att
arbeta för att integrera och skapa goda livsvillkor för människorna som tagit sig hit.5 En viktig
aspekt är dock att inte fokusera allt för mycket på de händelser barnen varit med om innan de
kommit till Sverige. Snarare att arbeta med deras framtid så att de kan bygga ett bra liv här.6
Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism är något man kan bli utsatt för i det nya
landet. Kategoriseringar av människor är vanligt och framförallt pratar man ofta om vi och
dem. I Sverige är det vanligt att man gör en skillnad mellan invandrare och svenskar och trots
att man bott i Sverige en längre tid är det svårt att bli accepterad som svensk. Länge har
Sverige präglats av främlingsfientliga strömmar som kännetecknas av rädsla och
misstänksamhet mot det/dem som är avvikande.7
1.2 Sociologisk relevans
Studien kommer fokusera på två centrala teman varav ett av dessa är livsvillkor. Tidigare
studier har visat att ensamkommande barn löper större risk att hamna utanför i samhället,
exempelvis visar statistik att utrikesfödda i större utsträckning är arbetslösa och drabbas oftare
av psykisk ohälsa.8 Detta kombinerat med bristande forskning där ensamkommande barns
egna berättelse om ämnet är i fokus gör ämnet sociologiskt relevant att studera i relation till
temat livsvillkor. Ytterligare ett tema som kommer vara centralt i studien är social
sammanhållning. Det sistnämnda temat är relevant då Sverige står inför en utmaning att
arbeta för att integrera och skapa goda livsvillkor för människorna som tagit sig hit. Det är av
vikt att arbeta med att motverka utanförskap och exkludering men också skapa goda
möjligheter till social sammanhållning i samhället.

1.3 Syfte och frågeställningar:
Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande barns upplevelser av deras
integration i samhället. År 2015 kom det 35 369 ensamkommande barn till Sverige vilket har
skapat en debatt kring ämnet. Genom den flyktingvåg som kom skapades ett behov av ett
fungerade mottagande och integration. Studien syftar till att de ensamkommande barnens röst

5

Franzen, C, Elsie. 2005.
Barnrättsdagarna. Integration av ensamkommande barn. 2015.
http://www.barnrattsdagarna.se/kunskapsbanken/2015/04/16/integration-av-ensamkommande-barn/
(Hämtad 25-03-17)
7
Franzen, C, Elsie. 2005.
8
Wimelius, E, Malin. Mfl. 2017.
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ska bli hörd och således öka förståelsen för deras syn på möjlighet till integration i samhället.
Studien kommer kretsa kring en huvudfråga och en underfråga.
Huvudfråga
•

Hur berättar ensamkommande barn om sin integration i det svenska samhället?

Underfråga
-Vilka positiva och negativa sidor upplever barnen med att bo och anpassa sig till ett liv i
Sverige?

2. Bakgrund
Detta kapitel syftar till att förklara centrala begrepp som berör forskningsområdet. Ytterligare
delar som presenteras är definitionen av ensamkommande barn samt anländandet och
mottagandet i Sverige.
2.1 Centrala begrepp
Integration- När en människa anpassar sig till en ny kultur genomgår människan en process
som kallas integration. Att integrera en person i svensk kultur betyder att få en plats i
samhället, det vill säga lära sig svenska, få ett arbete och bo i Sverige samtidigt som man
behåller sin kulturella identitet.9
Flykting- En person som vistas utanför sitt hemland och har en befogad rädsla för att bli
förföljd, på grund av ras, nationalitet, kön, religion eller politiska åsikter. Juridiskt sett kallas
denna person en flykting.10
Ensamkommande barn- Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan förälder eller
vårdnadshavare definieras som ensamkommande barn.11
HVB boende- Ett HVB står för vård eller behandling i förening med boende och är en
verksamhet inom socialtjänsten. Ett HVB hem kan ta emot ensamkommande barn där
syftet är att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran.12

9

Nationalencyklopedin. Integration. u.å.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration (Hämtad 31-03-17)
10
Unicef. Barn på flykt i Sverige. 2016. https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt-i-sverige (Hämtad 31-0317)
11
Halmstad kommun. Ensamkommande barn och unga. 2016.
https://www.halmstad.se/omsorgstod/integration/faq/ensamkommandebarnochunga.16125.html
(Hämtad 22-03-17)
12
Inspektionen för vård och omsorg. HVB och stödboende för ensamkommande barn. 2015.
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/ (Hämtad 22-03-17)
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Stödboende- Ett stödboende tar emot personer i ålder 16-20 år i ett eget boende med
individanpassastöd och är en verksamhet inom socialtjänsten.13
2.2 Att vara ett ensamkommande barn
En flykting, juridiskt sett innebär en människa som vistas utanför sitt hemland och som har en
befogad rädsla att återvända dit. Idag är totalt 28 miljoner människor på flykt och barnen som
lever på flykt kan ha blivit sexuellt utnyttjade, tvångsrekryterats till beväpnade styrkor,
förföljts eller trakasserats på grund av att de tillhör minoritetsgrupper.14 Ett av de länder i
världen som får mest asylsökningar av ensamkommande barn är Sverige. Majoriteten av de
som söker asyl är killar i åldrarna 13-17 och ungefär 75 procent av de som söker får
permanenta uppehållstillstånd. Som tidigare nämnt kom det 2015, 35 369 ensamkommande
barn till Sverige15 och siffran har ökat oavbrutet sedan 2006.16 Personer som räknas till
kategorin ensamkommande är barn och ungdomar som kommer till Sverige utan förälder eller
annan vuxen förmyndare. Majoriteten av de barn som kommer till Sverige beskrivs som en
utsatt och sårbar grupp.17 När barnen väl anländer till ett nytt land står de inför en utmaning i
mötet med en helt ny kultur, de talar inte svenska och sällan heller engelska.18
2.3 Vid anländandet till Sverige
De ensamkommande barnen hamnar vid anländandet till det nya landet direkt under
kommunens omsorg genom socialförvaltningen. Genom kommunen får man hjälp att ordna
boende och de alternativ som finns är HVB-boende, familjehem eller bosättning hos
släkting.19 När man sedan söker om att få uppehållstillstånd i Sverige kan man söka dels som
flykting, av humanitära skäl eller som familjeåterförening. Något problematiskt med Sveriges
asylprövningar är att det ofta tar lång tid vilket bryter ner barnen både psykiskt och fysiskt. 20

13

Inspektionen för vård och omsorg. HVB och stödboende för ensamkommande barn. 2015.
http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/ (Hämtad 22-03-17)
14
Unicef. Barn på flykt i Sverige. 2016. https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt-i-sverige (Hämtad 31-317)
15

Migrationsverket. Statistik. 2017. https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Statistik.html (Hämtad 31-03-17)
16
Migrationsverket. Om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. 2015.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Ensamkommandebarn.html (Hämtad 23-03-17)
17
Wernesjö, Ulrika. Unaccompanied asylum-seeking children: Whose perspective?
18
Fälldin, Kerstin. & Strand, Görel. 2010.
19
Halmstad kommun. Ensamkommande barn och unga. 2016.
https://www.halmstad.se/omsorgstod/integration/faq/ensamkommandebarnochunga.16125.html
(Hämtad 22-03-17)
20
Unicef. Barn på flykt i Sverige. 2016. https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt-i-sverige (Hämtad 31-317)
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När barnen väl kommer till Sverige är det socialförvaltningens uppgift att ta emot dem och
erbjuda ett tryggt boende. I socialförvaltningens uppgifter ingår det att se till att barnen får en
lämplig skolgång samt tillgång till tand och sjukvård.21 De som arbetar med barn och
ungdomar i Sverige arbetar efter barnkonventionens grundprinciper som innebär att ingen får
diskrimineras, barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet, barn har rätt att uttrycka sin
åsikt, alla barn har rätt till liv och utveckling och för att utvecklas behöver barn trygghet samt
möjlighet till lek.22

3. Tidigare forskning
I detta kapitel av studien presenteras fem vetenskapliga artiklar relaterade till områdena
integration, hälsa och ensamkommande barn.
3.1 Att förstå integration
Artikeln bygger på ett försök att definiera begreppet integration som ett vedertaget begrepp
med olika definitioner. Man pratar ofta om hur det kan främjas men inte om en definition.
Författarna Alastair och Strang undersöker definitionen av begreppet och vad som ligger till
grund för en framgångsrik integration. Man genomförde dels olika dokumentanalyser som
utmynnade i intervjuer med flyktingar. Genom en tvärsnittsstudie om flyktingar som
genomfördes parallellt med indikatorer för integrering gavs möjlighet till triangulering.
Resultatet visar att man kom fram till fyra olika domäner för att tala om integration. 1,
markörer och mening som handlar om bland annat sysselsättning som påverkar ekonomisk
självständighet, framtidsplaner, möte med andra människor vilket ger möjligheten till
anpassning. 2, stiftelsen som handlar om medborgarskap och rättigheter. 3, sociala
sammanhang där studien visar att flyktingarna värdesätter närhet till familjen, känslan av att
vara stadgad och att ha relation med liknande etiska grupper. Studien visar även att det är
viktigt för flyktingarna att få dem att känna sig välkomna i ett område. Att delta i aktiviteter
med olika människor ses som ett bra sätt för integration exempelvis sport, samhällsgrupper
och politisk verksamhet. Flyktingarna har på grund av sina omständigheter olika hinder i
samhället exempelvis språket samt låg tillit till omgivningen. Det krävs därför insatser från
både flyktingar och andra samhällsmedborgare för att öka jämställdheten gällande olika

21

Socialstyrelsen. Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. 2013. 3
https://www.halmstad.se/download/18.62d1763914f6f3a3d5029b90/1452498781935/socialtj%C3%A
4nstens+arbete+med+ensamkommande+barn.pdf (Hämtad 21-03-17)
22
Unicef. Barn på flykt i Sverige. 2016. https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt-i-sverige (Hämtad 31-3-17)
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tjänster. 4, kontaktpersoner vilket innefattar språkkompetens, kulturkompetens samt säkerhet
och stabilitet. Språket är en av de viktigaste grenarna för att kunna integreras. Det är viktigt
att samhället anpassar sig, exempelvis översätter viktig information till flyktingars språk.
Flyktingarna i studien har även yttrat sig om värdet att dela med sig av sin kultur för att
främja en ömsesidig förståelse och öka gemenskapen.23
3.2 Brister i mottagandet av ensamkommande barn
I artikeln undersöker och identifierar Malin Wimelius aktörerna i det svenska mottagandet av
ensamkommande barn. Forskaren intervjuar personer som arbetar med barnen exempelvis
socialarbetare, chefer, boendesamordnare och skolpersonal. Syftet med undersökningen var
att ta reda på hur man kan främja barnens integration och titta på de brister som finns i
processen. Tidigare studier har visat att ensamkommande barn befinner sig i riskzon för att
drabbas av psykisk ohälsa samt betonar vikten av att ha en vardag med fasta rutiner för att ha
en bra mental hälsa. Seder, kultur och religionen tas också upp som viktiga delar för att skapa
tillhörighet och sammanhang.
Resultatet av studien visar att det finns brister i mottagandet som försvårar integrationen. Det
finns inte tillräckligt samarbete mellan systemen eller så är det för svagt och myndigheter är
inte nog medvetna om varandras arbete. Skolan är den främsta mötesplatsen för integration
men även där finns det brister, de ensamkommande barnen placeras i andra lokaler och på
tider där naturliga möten med andra elever inte är möjligt.24
3.3 Större risk för ohälsa bland utlandsfödda
Charisse M Johnson har skrivit en artikel som baseras på en tvärstudie med tre syften vilka
var att undersöka skillnaden på mental hälsa mellan invandrare och svenskfödda samt
flyktingar och svenskfödda. Dels om hälsan sammanlänkas med hur länge man har varit
bosatt i Sverige och dels om socialt kapital spelar roll när det gäller den mentala hälsan för
olika invandrargrupper jämfört med svenskfödda. I studien gjordes enkäter med totalt 50 498
individer med 100 frågor som berörde hälsa, sociala omständigheter och livsstilsfaktorer. När
man undersökte det sociala kapitalet använde man sig av begreppen bridging, bonding och
linking. Resultatet visade att risker för att drabbas av social ohälsa beror mycket på varför
man invandrat till ett annat land. Invandrarmän generellt och kvinnor som bott i Sverige tio år
eller längre, har i större utsträckning sämre mental hälsa än svenskfödda. Generellt sätt hade
invandrare, framförallt männen sämre socialt kapital. Man kunde genom undersökningen dra
23
24

Ager, Alastair & Strang, Alison. 2008.
Wimelius , E, Malin. Mfl. 2017.
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slutsatsen att socialt kapital kan användas för att förklara skillnaderna i den psykiska hälsan
för vissa invandrargrupper. Man nämner att tydligare insatser från beslutsfattande gällande
hur man kan främja socialt kapital bland nyanlända kan leda till mindre psykisk ohälsa.25
3.4 Familjens betydelse för ensamkommande ungdomar
Tom Luster genomförde en kvalitativ studie med syftet att undersöka ensamkommande
ungdomar från Sudan och deras anpassning i Amerika. I artikeln beskrivs de svårigheter den
sårbara gruppen ensamkommande barn stöter på i form av en ny kultur och ett nytt språk.
Familjen har visat sig spela stor roll för flyktingbarn och att då som ensamkommande barn ha
en bra fosterfamilj är viktigt. Familjen kan bidra till känsla av samhörighet och ha betydelse
för anpassning och integration i det nya samhället. Undersökningen har visat att motivationen
om ett bättre liv och möjlighet till utbildning har haft effekt på deras integration. Ungdomarna
som deltog i studien har yttrat sig om att det är viktigt att kombinera det bästa av sin egen
kultur med det bästa från den amerikanska kulturen för en lyckad integration. Ungdomarna
påpekar även att om man enbart umgås med individer från sin egen kultur kan det bidra till en
mindre framgångsrik anpassning i det nya samhället.26
3.5 Den generella attityden gentemot invandrare i Tyskland
I Tyskland skedde det år 2015 en ökning av flyktingar där nästan en tredje del var under 18 år.
Författaren Paul L Plener ville på grund av den ökade invandringen undersöka attityden mot
denna grupp i Tyskland. I studien deltog 2524 människor i åldrarna 14 år eller äldre.
Resultatet visar att det bara var runt 22 procent som ansåg att Tyskland hade möjlighet att ta
in fler flyktingar. Generellt sätt var deltagare som var yngre samt deltagare utan tyskt
medborgarskap mer positiva till att ta emot flyktingar medan deltagare som hade en lägre
inkomst var mer negativa till att ta emot flyktingar. Det fanns ett intressant mönster när man
frågade om minderåriga flyktingar från olika delar av världen. Deltagarna var i hög grad
överens om att flyktingar från Balkanhalvön och Afrika skulle skickas tillbaka till sina
hemländer vilket förklarades främst genom höger politiska attityder och islamfobi. Vid frågor
om integration var många positivt inställda till att flyktingar skulle få tillgång till skola,
möjlighet till jobb och så vidare. Om flyktingarna hade en examen eller ett jobb ökade
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positiviteten till att dem skulle få stanna. Man nämner att nyckeln till integration är utbildning
och kompetens.27
3.6 Relevans
De valda artiklarna fokuserar alla på flyktingar men ur en rad olika perspektiv och valdes
utifrån frågeställning och syfte. Vårt syfte och vår frågeställning skiljer sig avsevärt från den
generella forskning som finns inom området. Få studier fokuserar på ensamkommande
barnens upplevelser utan berör istället andra perspektiv inom ämnet. Artiklarna valdes för att
kunna bidra i analysen och hjälpa oss att besvara frågeställningen. Den första artikeln har vi
valt som en inledande text där man beskriver och har undersökt viktiga faktorer för
integration. Denna text valdes för att definiera begreppet samt användes denna artikel som
stöd i skapandet av intervjuguiden. Följande artikel berör invandring på en mer strukturell och
byråkratisk nivå där man undersökt mottagandet av ensamkommande barn och brister i skolan
tas upp. Skolans påverkan på integration är också en central del i vår studie därför var denna
aspekt viktig att få med som tidigare forskning. Sedan följer två stycken artiklar som
fokuserar på invandrare på mikronivå, vilka belyser dels utlandsföddas risk till ohälsa jämfört
med svenskfödda och dels familjens betydelse för ensamkommande barn. Båda artiklarna är
av vikt då de visar att det är viktiga aspekter att arbeta med när barnen kommer till Sverige.
Syftet med vår studie är att se hur och i vilken grad ensamkommande barn i Sverige upplever
att landet lyckats med arbetet att skapa möjlighet till integration. Den fjärde artikeln visar att
det är viktigt att kunna ersätta familjens betydelse för de pojkar som förlorat sin och HVBboende kan vara ett exempel på hur man gör det vilket vi kommer ha i åtanke i studien och
diskutera i analysen. Slutligen har vi en artikel om medborgarna i det mottagande landet och
deras syn på invandring. I intervjuguiden finns frågor som berör upplevelser av bemötandet
från människor i mottagarlandet. Bemötandet spelar en stor roll för möjligheten att integreras
och därför inkluderas detta i studien.

4. Teoretisk referensram
I detta kapitel beskrivs de tre teorier som ligger till grund för studiens analys. Teorierna som
presenteras är Starrins utveckling av socialt kapital, Jenkins begrepp social identitet samt
Jönhills begreppspar inklusion och exklusion.
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4.1 Socialt kapital
Originalkällan till begreppet socialt kapital är Pierre Bourdieu. Enligt Bourdieu står begreppet
för strategiska investeringar som på lång sikt skapar rättigheter, förpliktelser, relationer,
kännedom och erkännande. Bourdieu menar att det krävs insatser för att bygga upp socialt
kapital. Studien kommer således fokusera på Starrins utveckling av begreppet. Starrin
förklarar socialt kapital som de sociala nätverk individer har. Det sociala kapitalet är
förbundet med de sociala relationer individen har till andra människor och kallas tidvis
relationellt kapital. Inom det relationella kapitalet nämner Starrin tre olika ingångar. Det
första är positionellt kapital som innefattar individens position i de sociala nätverken vilka
påverkar hens sociala kapital. Det andra är förtroende kapital som innefattar de nätverk
individen har förvärvat på grund av att hen är en pålitlig människa. Den sistnämnda ingången
benämns som förpliktelse kapital vilket innebär de motprestationer individen har på sig eller
vice versa på grund av en tjänst man tidigare fått eller gjort. Starrin tar också upp begreppet
system kapital som motpol till relationellt kapital. System kapitalet kännetecknas av
kollektiva och sociala system där gemensamma sociala normer gäller. Efterföljs inte dessa
kan sanktioner utfärdas. Ett samhälle är ett exempel på ett system kapital där alla påverkas
samt kan ta del av det resurser som finns. Skapandet av socialt kapital kan ske på en rad olika
sätt exempelvis genom omsorg och stöd till andra människor men mötesplatser är ett måste
för att skapa socialt kapital. De flesta individer har ett grundkapital i familjen samt det
samhället man växt upp i. Förutsättningar att bygga upp ett socialt kapital i lokalsamhället är
dock beroende på hur länge man bott där. Familjen och nätverk har stor betydelse när det
gäller hur barn hanterar utmaningar i vardagslivet och Starrin nämner även en definition som
Putnam gör där han menar att ömsesidiga relationer i skolan, familjen och lokalsamhälle
spelar roll för barns utveckling. Putnam arbetade på makronivå och menade att de är
bevarandet av socialt kapital via nätverk som håller samman samhället. Han menar att tillit,
normer och nätverk är kännetecken hos sociala organisationer vilka skapar effektivitet i
samhället.28
4.2 Social identitet
Richard Jenkins begrepp social identitet innebär att individens identitet skapas i upptäckten av
vilken hen skiljer sig från och vilken hen är lik. Jenkins talar om kollektivet och menar att
individen och kollektivet är sammanlänkade med varandra. Författaren menar också att
identiteten skapas genom de grupper individen tillhör och erkännandet av andra grupper samt
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hur de skiljer sig från andra. Genom grupptillhörighet sker också kategoriseringar med en del
konsekvenser. Medlemskap i en grupp kan både tillföra resurser och öppna upp för olika val
men kan också leda till utestängning. Jenkins talar om kollektiv identifikation vilket innebär
att man som grupp har en gemensam image och något intersubjektivt gemensamt. En del av
identiteten är också att vi blir definierade av andra och när vi talar om andra säger vi ofta
något om oss själva. Genom grupper och kategoriseringar öppnar man också upp för inklusion
och exklusionIdentiteten skapas i relation till att vi vet vilka vi är, vi vet vilka andra är, dem
andra vet vilka vi är och vi vet vad dem tänker om oss. Skapandet av identitet är därför
ständigt en process och något som vi gör i interaktion med andra. Personlighet är socialt
konstruerat och skapat genom socialisation där ständig definiering och omdefiniering av
självet sker, då det är lika viktigt för individen vad andra tycker om hen som vad individen
själva tycker. 29
4.3 Inklusion och exklusion
Begreppsparet inklusion och exklusion handlar i övergripande mening om förhållandet mellan
individen och samhället. Begreppsparet ses som en allmängiltig distinktion för att ange
individers tillhörighet och icke-tillhörighet i samhället. Individer ingår eller ingår inte i
samhällets olika delsystem exempelvis familj, ekonomi, politik eller andra olika grupper,
organisationer, nätverk osv. En individ ingår oftast i en familj samtidigt som hen ingår i en
arbetsorganisation genom en anställning och exempelvis i en grupp av vänner och så vidare. I
det så kallade skiktsamhället förr ingick människor helt i ett skikt och hade samma plats
genom hela livet. I det senmoderna samhället idag intar man som individ istället olika roller
relaterade till olika funktioner i samhället. Man har alltså gått från ett samhälle där relationen
mellan individ och samhälle karakteriserats av hierarki i form av makt och tillgång till ett
samhälle karakteriserat av innanförskap och utanförskap. I det senmoderna samhället
förutsätter man att individer har samma möjligheter och tillgångar till de olika funktionerna i
samhället. Beroende på om man är inkluderad eller exkluderad ur ett delsystem skapas
möjligheter eller begränsning att delta i olika system. Att vara inkluderad i flera sociala
sammanhang kan ofta ses som ett huvudvillkor för att överleva och leva i samhället dock är
det inte givet att inklusion är till fördel. Att inte ingå i ett delsystem innebär inte alltid ett
problem. Även en inklusion kan upplevas problematiskt och påtvingad. Dels är det omöjligt
att ingå i alla delsystem dels skapar inte alltid inkludering positiva känslor hos individen. I
dagens moderna samhälle är det dock nödvändigt att ingå i en rad sammanhang eller
29
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delsystem då vuxna måste vara inkluderade i arbetslivet och barn måste gå i skolan. Vad
gäller migranter krävs ofta ett uppehållstillstånd innan inkludering i arbetslivet.30
4.4 Teoriernas relevans
Då vår studie vill undersöka ensamkommande barns berättelser av sin integration anser vi att
socialt kapital, social identitet samt inklusion och exklusion kan bidra till att besvara
forskningsfrågan. Vi har utifrån resultatet om bristande socialt kapital för pojkarna valt att
utgå från Bengt Starrins bok om socialt kapital. Starrins tolkning av begreppet valdes då det
var mer gångbart utifrån det som framkom i resultatet. Detta begrepp syftar främst till att
belysa pojkarnas möjlighet att skapa relationer vilket är en del av deras integration..
Begreppet socialt kapital kommer vara ett redskap för att senare i analysen fokusera på
centrala delar i studien som exempelvis pojkarnas möjlighet till skolgång, fritidsaktiviteter,
boendets geografiska plats. Utifrån resultatet kommer vi i analysen få möjlighet att se om
pojkarna har möjlighet till eller hindras från att skapa socialt kapital. Utifrån resultatet valdes
även begreppsparet inklusion och exklusion då vi såg tydliga mönster i att pojkarna dels
kände sig inkluderade men också exkluderade ur en del system. Begreppet används för att
analysera hur pojkarnas inkludering samt exkludering i vissa delsystem påverkar deras
integration. I resultatet framkom det att pojkarnas medlemskap i olika delsystem ser olika ut
och begreppet ger oss möjlighet till en nyanserad bild av integration.
Begreppet social identitet valdes under tiden resultatet samlades in då vi såg att begreppet
skulle vara användbart eftersom pojkarna kommer till ett nytt land där en ny social identitet
ska formas. Begreppet skiljer sig från tidigare nämnda begrepp. Vi kommer i denna studie
fokusera på individer på mikronivå. Pojkarna har genom sin flytt till Sverige förlorat en del av
sin sociala identitet då de mist bland annat språk, kultur, familj. Den sociala identiteten i det
nya landet är viktig för integrationen. Genom begreppet ges således möjligheten till analys av
pojkarnas uppbyggnad av ny sociala identitet i relation till integration.

5. Metod
Detta kapitel kommer behandla den metodologiska ansats som genomsyrat arbetet, hur vi
utformat metodval och urval samt hur vi genomfört studien. Etiska överväganden och kritiska
reflektioner presenteras i kapitels slut.
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5.1 Metodansats
I den kvalitativa forskningen finns det två huvudsakliga förhållningssätt, fenomenologi och
hermeneutik. Fenomenologi innebär att man som forskare vill ta reda på intervjupersonernas
livsvärld och upplevelser. Inom detta förhållningssätt frångår man helt sin förförståelse.31 Vi
såg en svårighet att helt frångå vår förförståelse och valde därför hermeneutik. Hermeneutik
står för subjektivism och relativism där man vill skapa en förståelse kring meningsfulla
fenomen.32 Hermeneutik innebär tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen vilka måste
tolkas för att kunna förstås. Som sociala individer tolkar vi ständigt dessa meningsfulla
fenomen för att kunna interagera med andra sociala individer. Genom hermeneutiken kan man
således studera mänskliga sociala relationer och upplevelser som ett meningsfullt fenomen.33
För att förstå och tolka resultatet samt få en djupare förståelse om ensamkommande barns
berättelse om sin integration i samhället har vi därför valt att använda oss av en hermeneutisk
metodologi. Det centrala temat inom hermeneutiken är tolkningen av meningsfulla fenomen.
Syftet är att erhålla en giltig förståelse av meningen i den text man fått genom sina
intervjufrågor då detta är respondentens uttalande.34 För att sedan förstå fenomenet på ett
djupare plan ska man försöka se det utifrån en helhetsbild men också utifrån mindre delar
relaterat till helheten vilket också benämns som hermeneutiska cirkeln.35 Vi är medvetna om
de nackdelar som alla val för med sig, en nackdel med att vi valde hermeneutiken istället för
fenomenologin kan således vara att resultatet i viss mån blivit påverkat då vi inte haft
möjlighet att helt frångå vår förförståelse. Samtidigt bidrar hermeneutiken mycket till vårt
forskningsområde då vi utifrån resultatet såg stora vinster med att ständigt växla mellan delen
och helheten. Samtliga delar i en ensamkommande barns värld måste ses som en helhet men
också som enskilda system.
5.2 Förförståelse
En viktig aspekt inom hermeneutiken är förförståelsen. Man har som forskare alltid vissa
förutfattade meningar om olika fenomen man möter. Denna förförståelse ses som nödvändig
för möjligheten att kunna skapa sig en förståelse av det man studerar. Förförståelsen skapar en
riktning för vad man fokuserar på i materialet vilket bidrar till att vissa delar av materialet kan
förstoras och vissa förminskas.36 Hermeneutiska cirkeln innebär att förförståelsen är ett måste
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för att kunna skapa förståelse.37 Dock är det som forskare viktigt att vara öppen och medveten
om sin förförståelse för att kunna vara objektiv till det man studerar.38
En diskussion kring vår förförståelse fördes där vi kom fram till att den kunskap vi har om
ämnet har vi fått genom att ha läst och sett olika nyheter på tv, tidningar och radio de senaste
åren. Vi båda är väldigt intresserade av det som tas upp på nyheterna således har ingen av oss
arbetat med gruppen. Vi tror att gruppen har svårt att integreras i samhället främst för att det
finns många krafter som vill peka ut gruppen invandrare som en syndabock. Vi tror också att
barnen upplevt traumatiska händelser som påverkar deras liv här i Sverige. Viktigt är därför
att i största möjliga mån trots svårigheter försöka lägga detta åt sidan för att inte påverka
resultatet. Eftersom att vi undersökte barnens upplevelser av integration ville vi ha reda på hur
det faktiskt är och inte bekräfta vår förförståelse. I använda vetenskapliga artiklar försökte vi
hitta en stor bredd för att få kunskap från olika perspektiv.
5.3 Kvalitativ metod
Både den kvalitativa och kvantitativa metoden är till för att skapa en ökad kunskap om
samhället. Fördelar med den kvantitativa är att det i större utsträckning går att generalisera
målgruppen, som forskare intresserar man sig för det genomsnittliga, man är intresserad av att
undersöka bredden av sociala fenomen samt ta reda på information om många
undersökningsenheter. Frågor som ofta lämpar sig för kvantitativa undersökningar är hur ofta,
hur många och så vidare. I den kvalitativa metoden har forskaren istället som mål att återge
den kvalitativa variationen, gå på djupet av det sociala fenomenet samt sammanhang och
strukturer. Beskrivning och förståelse är nyckelord för den kvalitativa metoden medan
beskrivning och förklaring är nyckelord för den kvantitativa. Fördelar med den kvalitativa är
att man genom en helhetsbild får en ökad förståelse för sociala processer och fenomen.39 För
att undersöka forskningsfrågan om hur ensamkommande barn upplever sin möjlighet till
integration lämpade sig därför kvalitativ metod bäst då den bidrog till att få olika kvalitativa
beskrivningar och aspekter av intervjupersonens värld. Ytterligare fördelar med den
kvalitativa metoden är att den används för att samla in material om människors känslor och
upplevelser.40 Man kan även förstå världen utifrån intervjupersonens synpunkt.41 Forskaren
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får genom kvalitativ metod möjlighet att befinna sig i den sociala verklighet som hen studerar
samt komma nära intervjupersonerna och den miljö dem befinner sig i.42 Detta lämpar sig för
att uppnå studiens syfte vilket var att undersöka ensamkommande barns upplevelser av deras
integration i samhället. Studien syftade till att de ensamkommande barnens röst ska bli hörd
och således öka förståelsen för deras syn på möjlighet till integration i samhället. Vi ville
genom den kvalitativa metoden komma nära intervjupersonerna och skapa en helhets bild av
fenomenet samtidigt som vi förstår den kvalitativa variationen i materialet. En nackdel som
det kvalitativa valet medför är att det inte går generalisera resultatet i samma utsträckning och
man får inte samma breda svarsfrekvens. Vi övervägde dock valet om kvalitativ metod noga
och ansåg att den förståelse för fenomenet som den kvalitativa metoden kan frambringa ger
mer fördelar än nackdelar när det gäller denna studie.
5.4 Kvalitativ intervju
Metoden vi använde oss av för att samla in empiriskt material var kvalitativ semistrukturerad
intervju. Eliasson nämner att semistrukturerade intervjuer innebär en intervjuguide med
bestämda frågor där man under intervjuns förlopp har möjlighet att ställa följdfrågor.43 Denna
form av intervju kan även fånga in beskrivningar om intervjusubjektens livsvärld och utifrån
det ges forskaren möjlighet att tolka fenomen.44 Semistrukturerad intervju lämpade sig bäst då
vi ville gå in med öppna ögon i intervjun som den hermeneutiska metodologin eftersträvar.
Genom en semistrukturerad intervju fanns möjligheten för oss att ställa följdfrågor samt för
intervjupersonen att utveckla ett svar om våra frågor upplevdes bristfälliga. Kvale nämner att
kvalitativa intervjuer är ett sätt att få kunskap om sociala fenomen och förhållanden45 och den
semistrukturerade intervjun gav oss möjlighet till en trygghet i intervjuguiden samtidigt som
de fanns rum för spontanitet i intervjun.
5.4.1 Intervjuguide
I alla studier som använder sig av en intervju behöver man utarbeta en intervjuguide vilket
handlar om att omvandla studiens problemformulering till teman och frågor. För att lyckas
med detta kan det vara en hjälp att ha syfte och frågeställning framför sig vid utformandet av
intervjuguiden. Alla de frågor som skapas ska ha relevans för studiens forskningsområde. En
sak att ha i åtanke är också att både börja och sluta med att ställa frågor som är lättare för
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intervjupersonen och svara på och inte inleda med frågor som kan vara känslomässigt
laddade. Det intervjupersonerna berättar i intervjun är det material man har att arbeta med i
studien. Utformningen av intervjuguide är ett krävande arbete och viktigt är att man funderar
kring varje fråga, vad har frågan för relevans i relation till forskningsfrågan, är frågan otydlig
och kan den tolkas på olika sätt samt kräver frågan någon speciell kunskap?46 Alla dessa
aspekter fanns i åtanke vid utformning av vår intervjuguide. Syftet att undersöka
ensamkommande barns upplevelser av deras integration samt att göra de ensamkommande
barnens röst hörd och öka förståelsen för deras syn på möjlighet till integration i samhället
samt forskningsfrågorna:
*Hur berättar ensamkommande barn om sin möjlighet till integration?
*Vilka positiva och negativa sidor upplever barnen med att bo och anpassa sig till ett liv i
Sverige?
Syftet och forskningsfrågorna låg till grund för utformandet av intervjuguiden. Vi utgick från
att få in information om hur de ensamkommande upplever sin integration samt att de skulle få
uttrycka båda negativa och positiva sidor. Vid utformningen hämtade vi inspiration av en
vetenskaplig artikel om integration och aspekter som ansågs ligga till grund för en lyckad
integration för att hitta teman som var relevanta i relation till forskningsfrågan.
Intervjuguiden utformades slutligen kring fyra teman vilka var bakgrundsfrågor där frågor
som exempelvis berörde intervjupersonernas ålder och etnicitet ställdes. Här ville vi precis
som Dalen menar börja med enkla frågor vilka fick intervjupersonen att bli bekväm och känna
förtroende. Det andra temat var sysselsättning där intervjupersonen gavs möjlighet att berätta
om en dag i skolan. Detta tema valdes då sysselsättning är en central del av att vara
integrerad. Det tredje var integration där frågor konstruerades för att få reda på
intervjupersonens upplevelse av bemötande av samhället, framtidstro och stödet som
intervjupersonen fått vid anländandet till Sverige. Detta tema placerades i mitten då det
innehöll känsloladdade frågor, exempelvis frågade vi om intervjupersonens syn på sin framtid
här i Sverige vilket kan vara en känslig fråga då inte alla intervjupersoner fått
uppehållstillstånd. Ett enklare tema sociala sammanhang valdes därför som det fjärde och
sista. Fokus låg på att få en ökad insikt i vad intervjupersonerna gjorde på sin fritid och med
vem de umgicks då även detta är en viktig aspekt för att bli integrerad i ett samhälle.
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5.5 Tillvägagångssätt och urval
Genom förslag om uppsatsarbeten på Halmstad kommuns hemsida kom vi i kontakt med
socialförvaltningen som ville undersöka ensamkommande barn som grupp. Ingången till
studien var öppen och efter att ha bollat idéer skapades vår frågeställning om att ta reda på
ensamkommande barnens upplevelser av deras möjlighet till integration i samhället. Då
studien undersökte ensamkommande barns upplevelser blev därför barnen målgruppen för
undersökningen. Det ultimata hade varit att göra ett slumpmässigt urval där alla i målgruppen
hade samma sannolikhet att delta vilket ökar tillförlitligheten till studien. Med hjälp av en
kontaktperson på socialförvaltningen fick vi tag på en gatekeeper som är enhetschef för HVBboenden. Gatekeepern gav oss kontaktuppgifter till intresserade boenden. Således gjordes ett
bekvämlighetsurval som innebär att man väljer att ta dem som ställer upp och är intresserade
av att delta. Det positiva med detta urval är att man får intervjupersoner men det negativa är
att det oftast inte är representativa för populationen. Detta innebär att möjligheten att
generalisera resultatet minskar.47 Det fanns svårigheter med att hitta HVB-boenden som var
intresserade av att delta i studien och därför gjordes ett bekvämlighetsurval. Genom
bekvämlighetsurval fick vi kontakt med ett HVB-boende med pojkar i åldrarna 16-18. Sedan
konstruerades ett informationsblad (bilaga 1) som skickades ut till det boendet. På boendet
hade vi en kort presentation med hjälp av en tolk för de pojkar som tyckte studien lät
intressant. I presentationen berättade vi om studiens syfte och frågeställningar, vi informerade
om de etiska aspekterna och lät pojkarna ställa frågor. Vi valde att besöka HVB-boendet och
berätta om studien då vi ville att de som deltog skulle vara medvetna om studiens syfte, hur
intervjuerna skulle ske och så vidare. Eftersom gruppen inte bott i Sverige så länge ansåg vi
att det var ett bättre sätt än låta dem läsa informationsbladet själva. Då intresset på boendet
var lågt med endast fyra intresserade började vi ringa runt till andra boenden i Halmstad
kommun men även närliggande kommuner. Studien genomsyras av ett bekvämlighetsurval
vilket enligt Annika Eliasson innebär att man tar de som finns till hands.48 Vi fick kontakt med
ytterligare två boenden i Falkenberg där det fanns ungdomar som var intresserade av att delta
men tyvärr fanns inte tiden för att göra samma presentation på dessa två boenden. På samtliga
boenden fick vi sitta i konferensrum/kontor och spela in intervjuerna och vi informerade om
syftet, de etiska riktlinjerna samt att intervjuerna skulle spelas in innan intervjuerna startade.
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5.6 Analysmetod
Intervjuerna skedde på tre olika HVB-boenden där tolk deltog med de respondenter där
behovet fanns. Under intervjuerna spelade vi in samtalen för att i efterhand kunna
transkriberas samt hjälpa oss skapa en överblick och bekanta oss med materialet. Enligt Göran
Ahrne innebär bearbetning att man kategoriserar, sorterar och ordnar sitt material för att finna
mönster och kunna besvara forskningsfrågan. Att arbeta med transkriberingen samt
anteckningarna man fört under intervjun är en del av bearbetningen och det är viktigt att som
forskare vara bekant med sitt material. En del teman framkommer redan innan intervjun och
en del kan utformas efter. Något av det viktigaste i en kvalitativ studie är bearbetningen samt
analys av det empiriska materialet. Forskaren har därför stor betydelse i materialet eftersom
man både producerar men också analyserar och begränsar materialet. Att som forskare kunna
sortera sitt material är av betydelse för analysen. Som forskare krävs det att man ett flertal
gånger läser sitt material och under läsningen krävs att material delas upp. Sedan följer
reduceringen där det är av vikt att skala ner utan att skala ner på de olika nyanserna i
materialet. I den kvalitativa studien är det variationen och innebörden av materialet och inte
mängden data som är det viktiga.49 Transkriberingen i denna studie genererade 30 sidor text.
Trots det låga sidantalet av transkriberad text fann vi resultatet intressant och användbart.
Efter att ha bekantat oss med materialet skapades tre teman efter de mönster vi fann. Vi har
använt oss av induktiv ansats för att skapa de tre teman som återfinns i resultat samt analys.
Den induktiva ansatsen innebär att man utvecklar analytiska begrepp och teorier utifrån det
insamlade empiriska materialet. För att koda denna utveckling gäller det att ständigt söka efter
minimerade och maximerade likheter och skillnader i det empiriska materialet.50 Efter att vi
bekantat oss med materialet valdes tre teman vilka är mötet med myndigheter och
närbyråkrater, skolan som plattform för integration samt utanförskap och möjlighet till
integration skapades utifrån det insamlade materialet. Temana analyserades sedan utifrån en
del av artiklarna samt de tre teorier vi valde utifrån resultatet vilka är socialt kapital, socialt
identitet samt inklusion och exklusion.
5.7 Etik
När man bedriver forskning finns det en del etiska riktlinjer man som forskare bör förhålla sig
till. Dessa etiska riktlinjer har funnits i åtanke under processens gång för att värna om
intervjupersonernas integritet och mänskliga rättigheter. Den första riktlinjen som Kvale
benämner är informerat samtycke som innebär att man som forskare på ett tydligt sätt har
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skyldigheter att informera intervjupersonerna om studiens syfte. Att intervjupersonerna är
införstådda med att det är frivilligt att delta och att dem har rätt att avsluta när som helst är av
vikt att informera. Nästa riktlinje benämns som konfidentialitet vilket innebär en
överenskommelse mellan forskare och intervjuperson. Överenskommelsen berör det
insamlade materialet och hur det kommer att behandlas i studien. Ytterligare en riktlinje
handlar om att man som forskare måste bedöma de konsekvenser studien kan ha och man bör
tänka på både den skada som respondenten kan ta men också de fördelar som deras
deltagande i studien ger. En sista riktlinje Kvale nämner är att forskaren måste ha i åtanke att
öppenheten och intimiteten under intervjusituationen kan leda till att intervjupersonen avslöjar
något som den senare kan komma att ångra. Slutligen har vi forskarens roll som etisk riktlinje,
vilket handlar om att forskningen ska vara hederlig och ärlig men också att forskaren ska ha
kunskap samt erfarenhet av området som studeras.51 Innan intervjuerna startade berättade vi
om studiens syfte, vi förklarade att det är frivilligt att delta, att pojkarna är anonyma och att
det är okej att avsluta intervjun eller inte svara på någon fråga om man känner obehag. Vi
frågade intervjupersonerna om det var okej att spela in intervjuerna och förklarade syftet med
det. Inspelningarna och transkriberingarna behandlades konfidentiellt även efter
intervjutillfället. Ljudfilerna togs bort när vi skrivit klart resultatet då vi hade
transkriberingarna att luta oss tillbaka mot. Samtliga av intervjupersonerna har behållit sin
anonymitet under studiens gång.
I studien har vi tagit extra hänsyn till de etiska aspekterna då vissa av intervjupersonerna är
under 18 år. När intervjupersonen är ung krävs det att man lägger mycket tid på själva mötet.
Unga personer genomgår en fas i livet som kan innebära att man vill vara till lags. För att
undvika att få svar som intervjupersonen tror intervjuaren vill höra, kan det vara bra att
berätta att det är okej att inte vilja svara på en fråga. Ahrne menar att man som forskare får ha
överseende och fundera på att intervjupersonen har andra preferenser i erfarenheter, roll och
status och hur det påverkar studien. Som forskare är det också viktigt att inte värdera det som
barnet säger.52 Eftersom att intervjupersonerna inte har tillräcklig kunskap i svenska för att
kunna genomföra en intervju på svenska så användes i intervjuerna en tolk. Monica Dalen tar
upp viktiga aspekter att tänka på när man har tolk vilka är att det ska vara en kvalificerad tolk
som kan både de språk som äger rum under intervjun samt att tolken är lämplig för att vara
med i intervjusituationen. Intervjusituationerna är ofta känsliga med känsliga ämnen och det
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är viktigt att tolken agerar professionellt och är införstådd i de etiska aspekterna såsom
tystnadsplikt. Om en tolk mot förmodan inte agerar professionellt utan inger otrygghet hos
intervjupersonen kan det hämma intervjun. Man får också vara medveten om att det kan bli
språkliga missförstånd under samtalet då tolken möjligtvis inte är införstådd i de termer och
begrepp som används i forskningsområdet. Samspelet mellan forskare och intervjupersonen
kan påverkas då intervjun går genom en extra person. Även vid transkriberingen får man ha
dessa punkter i åtanke då det inte är intervjupersonens röst man förstår utan tolkens.53 Tolken
valdes av boendet då han har kontinuerlig kontakt med dem. Tolken har arbetat runt om i
olika kommuner i Halland under många år och har stort förtroende hos både pojkar och
personal.
5.8 Kritiska reflektioner
Urvalet och genomförandet av intervjuerna leder till en rad kritiska aspekter av studien. Det
fanns en svårighet att få tag i intervjupersoner som var intresserade av att delta vilket har
påverkat reliabiliteten av studien. Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet vilket
ofta mäts genom frågan om resultatet kan reproduceras. Reliabiliteten bedöms av hur studien
genomförts, det vill säga hur man gjort mätningarna samt hur man bearbetat resultatet.54 Vi
har på flera sätt arbetat för att öka reliabiliteten exempelvis genom att arbeta mycket med
variablerna i intervjuguiden. Att ett bekvämlighetsurval gjordes påverkar dock reliabiliteten
av studien. Det mest ultimata för studien hade varit att göra ett slumpmässigt urval med alla
på boendena men samtidigt måste man ta hänsyn till de etiska aspekterna om frivillighet. Vad
gäller tillförlitlighet och en giltig studie talar man om generaliserbarheten av en studie där
man frågar sig om resultatet av studien kan dra allmänna slutsatser över andra
undersökningspersoner, kontexter och situationer.55 Eftersom att det i denna studie gjordes ett
bekvämlighetsurval minskar generaliserbarheten. Intervjuerna gjordes på tre olika boenden
med pojkar i ungefär samma ålder och som varit med om liknande händelser när de kommit
hit i Sverige. Trots att det finns en individuell upplevelse av integrationen här finns det också
en möjlighet att studien är generaliserbar då det är en homogen grupp som intervjuas.
Ytterligare en kritisk aspekt av studien är att det finns en möjlighet att de som valde att delta
är personer som är väldigt intresserade av exempelvis samhällsfrågor eller att de har haft en
positiv upplevelse av integrationen. De som valde att inte delta kan ha gjort det av anledning
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att de ansåg integration som ett jobbigt ämne att prata om. En iakttagelse som gjordes under
intervjuerna var att flera av pojkarna hade svårt att öppna upp sig eller hade inte reflekterat så
mycket kring ämnet. Orsaker till detta kan vara dels deras unga ålder men dels att de
förknippar intervjusituationer med något negativt då dem har låg tillit till människor. Från
personal som arbetar med barnen fick vi höra att dem ofta är misstänksamma mot personers
verkliga motiv och ofta tror att personal och övriga personer är från Migrationsverket. Detta
är faktorer som självklart kan ha påverkat materialet till studien.

6. Resultat
Detta kapitel presenteras de intressanta delarna ur det insamlade materialet. Resultatet
redovisas utifrån tre teman vilka är mötet med myndigheter och närbyråkrater, skolan som en
plattform för integration och utanförskap samt möjlighet till integration. Resultatet presenteras
med beskrivande text samt citat.
6.1 Presentation av intervjupersoner
Intervjuerna skedde på tre olika boenden i Halland. Ett låg utanför centrum i en av Hallands
städer medan de andra två låg utanför tättbebyggt område. Samtliga tio intervjupersoner var
pojkar i åldrarna 16-18 år. De kommer från länderna Syrien, Afghanistan och Somalia och har
bott i Sverige mellan ett och ett halvt till tre år. Varav sex har fått uppehållstillstånd och fyra
väntar fortfarande på besked om framtiden i Sverige. Alla bor på HVB-boende förutom en
intervjuperson som under tillfället då intervjun ägde rum bodde i en egen lägenhet på
stödboende. Samtliga intervjupersoner går i skolan varav två går i vanlig klass och åtta går på
språkintroduktion. Beroende på olika omständigheter exempelvis språket eller betyg går dem
inte i klasser med jämnåriga. Intervjupersonerna går i 8:e klass upp till andra året på
gymnasiet. Några av pojkarna hade utöver studier också en del fritidsintressen exempelvis
piano, fotboll, bowling och thaiboxning och en av pojkarna jobbade extra.
6.2 Mötet med myndigheter och närbyråkrater
Intervjupersonerna berättade inledningsvis om deras resa hit till Sverige. Några av pojkarna
upplevde resan till Sverige som svår och traumatisk. En nämnde att det var svårt att ta sig
vidare genom ett flertal länder och att resan bestod av flera mils vandring. En annan nämnde
att han varit med om traumatiska händelser under sin resa, bland annat bråk och slagsmål
mellan människor samt flera dagar av vandring. Några intervjupersoner nämnde att de först
kom till Malmö efter flykten, en anlände till Göteborg och en annan till Kalmar. De övriga
personerna valde att inte tala om var de först anlände när de kom till Sverige. En del av
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intervjupersonerna nämnde att den första tiden i Sverige var svår och samtliga har under sin
tid i Sverige blivit omplacerade på olika boenden vilket av många upplevts som negativt.
Många hade med sig negativa associationer till myndigheter vilket fortlöpte här i Sverige efter
besvikelser över att blivit flyttade från olika hem. Majoriteten av intervjupersonerna yttrar sig
om att livet i Sverige har blivit bättre med tiden och man har i högre utsträckning lärt sig
förstå det svenska samhället. En intervjuperson påpekade att han har lärt sig mycket av det
svenska samhället och svenska folket. En annan intervjuperson förklarade att han upplevde
myndigheternas hjälp när han kom till Sverige som väldigt dålig. Han uppger att anledningen
till det är för han blivit omplacerad på olika boenden under kort tid och citatet nedan visar att
även om han har trivts bra och känt sig trygg på ett boende har de valt att flytta honom.
Det här med socialtjänsten, att man först placerats hos en familj, det kändes som att det var min egen
familj, de tog hand om mig på bästa sätt. Helt plötsligt får socialen för sig att de ska flytta mig
därifrån och förändrar hela min framtid

Flera av pojkarna nämnde dock att människor, både personal och killarna på boendet blir som
en familj. En intervjuperson sade att han tänker på personalen som en familj och menade att
det finns problem och att personalen inte alltid förstår de boende och vice versa.
[...] men det är så det är i en familj, poängterade han.

De flesta av pojkarna upplevde att hjälpen och bemötandet från myndigheter som exempelvis
god man och socialtjänsten generellt var bra även om det finns några förbättringar som kan
göras. De pojkarna som är 18 år upplevde en stor förändring när de blev myndiga. En nämnde
att det blev mycket eget ansvar att ta över exempelvis räkningar, vilket han ansåg försvårades
när man inte har så goda språkkunskaper. Några av pojkarna nämnde att de genom det stora
ansvaret dem får ta upplevde sig som mer mogna än de svenska killarna i sin klass.
En intervjuperson påpekade att han fick pengar från Migrationsverket så att han kunde köpa
kläder och andra förnödenheter. Han menade att det är en bra tjänst som finns i Sverige vilket
kunde hjälpa honom på vägen att bli en bra människa och få ett bra liv här i Sverige. Men en
del intervjupersoner tyckte dock att boendena har dragit ner på olika förmåner och aktiviteter.
En nämnde att de förut fick busskort för att kunna ta sig i staden vilket nu har dragits in. En
intervjuperson berättar om att det är svårt att passa in i svenska samhället då man inte har
samma saker som de svenska barnen. Han blev en gång bjuden på kalas men var tvungen att
tacka nej då han varken hade pengar till buss eller present. En tyckte också att de förr gjorde
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massa större utflykter som exempelvis åkte till Liseberg men att de idag endast är små
utflykter som exempelvis bio eller åka till badhuset. En intervjuperson är orolig inför att det
ska bli tråkigt på sommarlovet då pojkarna är lediga 10 veckor och inte har planerade
aktiviteter vilket uttrycks i citatet nedan.
Vi har inga aktiviteter, på lovet och sådana grejer sover vi bara, snart har vi sommarlov och vi har
ingen aning om vad vi ska göra, ska vi sova hela tiden eller ska vi göra någonting?

En del intervjupersoner från boendet där de fortfarande väntade på uppehållstillstånd uppgav
att de ser negativt på allting och är deprimerade. De nämnde även att sova är ett
fritidsintresse. Under intervjuerna som skedde sent på eftermiddagen var det många av
pojkarna som var nyvakna och två pojkar nämnde även att de börjat se allt tråkigare på sitt liv.
Ett tips från en intervjuperson var att politikerna och socialen ska vara mer insatta i arbetet
kring flyktingboenden. Han uppgav att det aldrig är någon som kommer och frågar om hur de
mår mer än personalen på boendet. Han menade även att det skulle vara roligt och mer
inspirerande om människor utifrån besökte boendet och hittade på saker med pojkarna,
exempelvis visar dem runt i staden.
6.3 Skolan som plattform för integration och utanförskap
Några intervjupersoner uppgav att de inte trivs i skolan. En av de tyckte att det var för långa
dagar i skolan men nämnde han att det går väldigt bra i skolan. Dock upplevde han att hjälpen
han får i skolan är bristfällig då de andra eleverna läst vissa ämnen som exempelvis engelska,
sex år längre än honom och att han då inte är på samma nivå som dem. Detta leder till att
intervjupersonen inte känner sig bekväm i klassen. En annan pojke nämnde att han inte alls
trivs i skolan, han påpekade att när han väl går sitter han bara i ett hörn men oftast går han inte
alls vilket han förklaras i citatet nedan.
Jag trivs inte i skolan. När jag känner för det går jag till skolan och när jag inte känner för det så
skiter jag i det. Ibland går jag för god man skull eller socialsekreteraren som pushar att du måste
delta och gå i skolan annars gillar jag inte alls skolan

En annan pojke upplevde brister i skolan då han för fyra månader sedan blev flyttad från en
stad till en annan men fick inte börja skolan fören tre månader senare vilket berodde på att han
inte fick en god man i tid. Han påpekade också att detta bidrog till en depression. En
intervjuperson anser att han gör framsteg i skolan men att oron kring asylutredningen och
eventuellt avslag påverkar skolgången. Han nämnde att han ständigt har oro inför beskedet
från Migrationsverket dock får han hjälp av skolans kurator för att hantera denna oro. En
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intervjuperson påpekade att han trivs i skolan men nämnde en del förbättringar som skulle ge
honom möjligheten att lära sig bättre svenska. Intervjupersonen menade att i hans klass går
det bara elever från samma land som han och att invandrare på skolan placeras på samma
ställe avskilt från övriga studenter.
Om jag går i klassen med tio personer och dessa tio personer kommer från Syrien så kommer vi prata
arabiska. Om jag går i en klass med svenskar eller elever från andra länder som jag inte kan prata
mitt eget språk med så måste jag prata svenska. Så då hade jag lärt mig mer.

I citatet ovan påpekade pojken att när skolan placerar alla invandrare tillsammans måste man
kämpa mer för att lära sig det svenska språket. Majoriteten av intervjupersonerna nämnde
dock att de trivs i skolan och att de får tillräckligt med hjälp för att klara det svenska språket
och studierna. De nämnde också att personalen på boendena är hjälpsamma och
tillmötesgående när det kommer till hjälp med läxor. En av intervjupersonerna tyckte dock att
kunskapen bland personalen ibland är en aning bristande då de inte alltid kan hjälpa till med
exempelvis matteläxor. En del av intervjupersonerna tycker utbildningen i skolan är svår,
varav en tror att det kan bli svårt att klara sig i gymnasiet om man har bristande kunskaper i
det svenska språket. Två av intervjupersonerna går i vanliga klasser och båda två ansåg att
utbildningen går bra. En av pojkarna upplevde dock svårigheter med att få vänner i skolan
även om han flertalet gånger har försökt skaffa vänner vilket beskrivs i citatet nedan.
Jag umgås inte med någon i klassen men jag vill, om de vill. Just nu svarar de inte men jag har frågat
många gånger om de vill med och spela FIFA. Men det är svårt att bli kompis med svenskarna. Det är
svårt för dem, inte för oss.

Flera av intervjupersonerna nämnde att de upplever svenskarna som svåra att bli kompisar
med då dem är blyga. Många av pojkarna vill skaffa vänner men upplever svårigheter
möjligtvis på grund av boendens placering samt språkliga brister.
6.3.1 Utanförskap
Ett flertal intervjupersoner upplevde att de fått tillräckligt med stöd i det svenska språket både
i skolan och av personal på boendena. En av intervjupersonerna som inte tycker att han fått
tillräckligt med stöd gällande det svenska språket nämnde att han i början av sin tid i Sverige
hade en flickvän vilket gav honom möjlighet att lära sig svenska med god framgång. Men han
menar att på boendet och även i skolan, med undantag från lektionerna pratar man enbart sitt
hemspråk då man inte umgås med svenskar. Han berättade i citatet nedan att isoleringen från
svenskar är något som påverkar hans språk.
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Men när jag flyttade hit backade jag istället för att göra framgång. Här pratar man bara persiska
eller afghanska och det blir sämre och sämre.

Ett genomgående mönster i majoriteten av intervjuerna var att pojkarna endast umgicks med
personer från boendet eller elever från språkintroduktionsklassen, vilket i de flesta fall
handlade om personer från samma länder. När det gäller möjlighet till att integreras i det
svenska samhället nämnde en intervjuperson att det är väldigt svårt. Han har många kompisar
från hemlandet vilka han ofta pratar persiska eller dari med. Intervjupersonen tror det kunde
varit roligare om han hade svenska kompisar då han skulle lära sig det svenska språket
fortare. Han påpekade att han efter tre år inte har en enda svensk kompis. Två av
intervjupersonerna uppgav att de upplever svenskar som blyga och svåra att ta kontakt med
varav en påpekade att man själv måste vara den som tar kontakt om man vill prata med en
svensk. En annan pojke påpekade att Sverige är ett land där det är svårt att få vänner. Han har
upplevt möjligheten att skaffa nya vänner som lättare i andra länder och gjorde i citatet nedan
en jämförelse mellan Turkiet och Sverige.
På väg hit stannade jag två månader i Turkiet och på två veckor hittade jag turkiska kompisar fast jag
inte kunde språket eller engelska. Det var väldigt konstigt men jag hittade kompisar, vi brukade spela
fotboll i Turkiet. Men på tre år i Sverige har jag inte fått en enda svensk kompis och jag vet inte vad
som är problemet.

Ett problem som en av intervjupersonerna tog upp var att han upplevde att man inte träffar så
många svenskar i Sverige. En av intervjupersonerna nämnde att boendet låg väldigt långt ifrån
centrum och i byn där boendet är placerat finns det inte så många människor. På ett av
boendena nämnde dock en intervjuperson att det en gång i veckan brukar komma fyra
personer från kyrkan och hjälpa dem med läxor. Men som tidigare nämnt påpekade många
intervjupersoner att de endast umgås med personer från boendet där de då talar sitt modersmål
och inte övar på det svenska språket. En av pojkarna uppgav exempelvis att han inte har några
svenska personer i sin omgivning att prata svenska med förutom personalen på boendet. En
del av intervjupersonerna berättade att de inte fått så mycket stöd med språket utan att de med
eget initiativ har tagit alla chanser som finns för att öva på språket och en intervjuperson
nämnde positivitet som en nyckel till lärdom.
Majoriteten av intervjupersonerna nämnde att det inte finns möjlighet att ta del av viktig
information på exempelvis badhus, bibliotek och apotek på deras egna språk. De flesta
nämnde att det endast finns på svenska och engelska. En av intervjupersonerna har sett att det
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finns viktig information på bussarna på arabiska. Han tyckte att det var smart då det finns
många nyanlända som använder buss som färdmedel. Flertalet av intervjupersonerna upplevde
dock inte att information på deras modersmål behövs då de anser att det räcker med svenska
och engelska. De uppgav att de oftast förstår informationen genom att se hur andra människor
gör eller fråga om hjälp.
6.4 Möjlighet till integration
Alla pojkar som deltog i intervjuerna tillhör religionen islam. Pojkarna har också traditioner
som skiljer sig från de svenska traditionerna. En del av intervjupersonerna uppgav att de som
muslimer firar högtiderna ramadan och eid. En intervjuperson nämnde också att man på
boendet brukar fira dessa högtider då alla har samma traditioner. Han nämnde att vid det
senaste eid-firandet anordnades en fest på en närliggande skola för pojkarna vilket var väldigt
uppskattat. Alla pojkar upplevde att deras traditioner och religion blir accepterad och
respekterad i Sverige. Majoriteten av intervjupersonerna har positiva upplevelser vad gäller
bemötandet av svenskar och en intervjuperson menade att man i Sverige inte diskriminerar
människor för deras utseende eller traditioner. Samtliga pojkar berättade dock att det finns
både goda och onda människor och nämnde att det inte är något de kan påverka. En pojke
berättade om en händelse som påverkat honom. En gång kom det fram en person och pratade
om det svenska samhället med honom. Han berättade om ett parti som hette
Sverigedemokraterna och uppmanade pojken att rösta på dessa för att han inte ville ha
muslimer i Sverige. En annan intervjuperson yttrade att han ibland bemöts med rasism vilket
beskrivs i citatet nedan.
Det finns många bra människor men det finns människor som inte gillar våra ansikten. Jag har hört
svordomar, man kan säga att de är lite rasister.

En pojke berättade även om sorgen över vissa personer som representerar hans religion och
nämnde terrorattacken i Stockholm år 2017. Ytterligare en intervjuperson berättade att han är
muslim och tror inte att människor tänker positivt om hans religion med tanke på det som
händer runt om i världen. En av intervjupersonerna nämnde att han sedan två månader tillbaka
brukar besöka kyrkan och läsa om kristendomen. Han påpekade även att han funderar på att
konvertera till kristendomen. Ytterligare en respondent uppgav också att han försökt ta till sig
av den svenska kulturen. Eftersom att han inte hade någon kännedom, information eller
kunskap om samhället så gjorde han i början vissa saker fel vilket han nu lärt sig av. Han
försöker nu att respektera och anpassa sig till det svenska samhället då några av
intervjupersonerna upplevde det som en nyckel för framtiden i Sverige.
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Intervjupersonernas syn gällande framtiden skiljde sig mycket åt på de olika boendena. På ett
av boendena väntade pojkarna fortfarande på besked gällande uppehållstillstånd efter två års
tid i Sverige och synen på framtiden var bland dessa pojkar mer negativ. Två intervjupersoner
uppgav att de inte vågar tänka eller hoppas på framtiden. De uppgav att det var för tidigt att
våga drömma om ett liv i Sverige och således också våga drömma om ett yrke. Resterande
intervjupersoner hade en mer positiv syn på framtiden och många av dem har drömyrken
exempelvis musiker, sjuksköterska, militär, politiker, elingenjör och barnskötare. En av
pojkarna nämnde att om han får stanna i Sverige ska han läsa vidare på högskola och bli en
bra person för Halmstad. Bland intervjupersonerna fanns hög strävan för framgång i Sverige
och en av pojkarna delade i citatet nedan med sig av sin dröm om att läsa på högskolan.
[…] och jag ska absolut till högskola, fyra eller fem år. Så det är åtta år från just nu till att börja mitt
jobb. Det tar åtta eller nio år, jag ska jobba med sådana saker jag tycker om. Det är mitt mål

En av pojkarna nämnde att det går bra för honom i skolan och att han tror han kommer få jobb
efter gymnasiet. Dock yttrar han sig om en rädsla och känsla av ensamhet då han inte har
tillräckligt med stöd och socialt nätverk i Sverige. Ytterligare en intervjuperson upplever
Sverige som ett bra land där ingenting är omöjligt. Här finns det många möjligheter och
resurser som hjälper en att lyckas inom det mesta.
6.5 Resultatsammanfattning
De flesta av pojkarna vi intervjuade berättade att de hade det svårt med att skapa sociala
relationer utanför HVB-boendet vilket påverkar möjligheten att lära sig det svenska språket.
Majoriteten av pojkarna får möjlighet att gå i skola. En del pojkar nämnde att de
ensamkommande barnen skiljs åt i separata klasser från svenskfödda barn vilket de ansåg vara
dåligt och bidragande faktor till en utdragen integration. Således påpekade de flesta att de
trivs i skolan och att de får den hjälp de behöver för att klara av studierna. Några av
intervjupersonerna utövar fritidsaktiviteter och det visade sig att de har ett större socialt
nätverk. Majoriteten av pojkarna är glada över den hjälp de får i Sverige och nämner att det är
ett land man kan lyckas i vilket bidragit till att en del av de har stora framtidsdrömmar som de
hoppas på att kunna förverkliga. En del av pojkarna är dock besvikna på hur vissa
myndigheter har behandlat de gällande bostadsplacering. Vissa har blivit förflyttade ett flertal
gånger även om de trivts på en plats utan att själva kunna påverka det. Många av pojkarna
nämnde att en förändring i förmåner skett. Busskort, möjlighet till mobiltelefon, olika
aktiviteter på lov och så vidare har minskat. Pojkarna nämner att även detta påverkar deras
möjlighet till att ha ett liv som andra svenska barn har. Vad gäller religion och kultur var det
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ingen av pojkarna som upplevde det som ett problem. Även om vissa varit med om rasistiska
bemötanden så har de känt sig accepterade av de flesta.

7. Analys
Detta kapitel syftar till att förstå och analysera det presenterade materialet. Kapitlet är indelat i
samma tre teman som resultatet vilka är mötet med myndigheter och närbyråkrater, skolan
som plattform för integration och utanförskap samt möjlighet till integration. Med hjälp av
teorierna socialt kapital, social identitet samt exklusion och inklusion samt de vetenskapliga
artiklarna bidrar analysen med ny kunskap om ensamkommande barn. Detta främst eftersom
studier om barnens egna upplevelser är begränsade.
7.1 Mötet med myndigheter och närbyråkrater
Alla intervjupersoner i denna studie har flytt från ett land till Sverige. En del av
intervjupersonerna påpekar att dem fått mindre bra hjälp av myndigheterna då dem blivit
omplacerade på olika boenden under kort tid. Socialt kapital kan enligt Putnam ses som
organisationer och nätverk som håller samman samhället. Han menar att tillit, normer och
nätverk är kännetecken hos sociala organisationer vilka skapar effektivitet i samhället.56
Intervjupersonerna bär med sig en låg tillit för myndigheter då dem kommer från länder där
tilliten för myndigheter är låg. Vi kan se att som myndighet här i Sverige inge ett dåligt
förtroende redan från start fortsätter skapa låg tillit för myndighetspersoner bland pojkarna.
Många uppger att de först blivit placerade på ställen där dem skapat relationer och trivts bra
för att sedan bli flyttade till andra städer vilket påverkar deras möjligheter att skapa ett
varaktigt och tryggt kontaktnät. Enligt Starrin har de flesta individer ett grundkapital i
familjen samt det samhället man växt upp i. Förutsättningar att bygga upp ett socialt kapital i
lokalsamhället är dock beroende på hur länge man bott där.57 Vi kan se att våra
intervjupersoners möjligheter att skapa ett socialt kapital förhindras om man ofta blir
omplacerad i olika städer. Våra intervjupersoner har inte kvar något grundkapital då dem flytt
ifrån sina länder och familjer. Vi kan också se att möjligheten att bygga ett socialt kapital
påverkas också av HVB-boendens placering då två av boendena låg långt från centrum. Detta
blir intressant i relation till Charisse M Johnsons artikel där hon påpekar att invandrarmän
generellt sätt invandrarmän sämre socialt kapital.58 Vi menar att möjligheten att skapa broar
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för att bygga upp socialt kapital för ensamkommande pojkar borde därför vara av högsta
prioritet. Utifrån resultatet kan vi se att intervjupersonerna byggt upp ett socialt kapital med
både personal och pojkar på boendet. Många av intervjupersonerna nämner att man blir som
en familj. I socialt kapital nämns att familjen och nätverk har stor betydelse när det gäller hur
barn hanterar utmaningar i vardagslivet och ömsesidiga relationer i skolan, familjen och
lokalsamhälle spelar roll för barns utveckling. Att pojkarna upplever personal och boendet
som ett hem är därför viktigt för deras utveckling i det nya landet.59 Vi kan se att det är av stor
betydelse för pojkarnas utveckling av språk, integration och skolgång att känna att man har ett
nätverk som stöd och känna sig trygg. En intressant iakttagelse var att pojkarna som nämnde
att de såg HVB personalen som familj hade också större framtids drömmar. De uppgav i
större grad att de trivdes i skolan och hade bättre kunskaper i det svenska språket. Detta kan i
sin tur även kopplas till Tom Luster artikel där han nämner familjen och stödfamiljens
betydelse för anpassning och integration.60 Genom vårt resultat kan vi därför se att HVBboendet kan fylla likande funktion som en stödfamilj och också spela en stor roll i de
ensamkommande barnens utveckling av en ny social identitet samt skapandet av socialt
kapital i Sverige.
7.2 Skolan som plattform för integration och utanförskap
Vissa intervjupersoner upplevde brister i hur de blivit behandlade av myndigheter och vi kan
ifrån en del av pojkarnas berättelse både bevittna exkludering och inkludering. En av pojkarna
fick vänta i tre månader från det att han flyttades till Halmstad till han fick börja skolan.
Enligt Jönhills definition av begreppsparet inklusion och exklusion nämns att tillgång till ett
samhälle karakteriserat av innanförskap och utanförskap. I det senmoderna samhället
förutsätter man att individer har samma möjligheter och tillgångar till de olika funktionerna i
samhället. Beroende på om man är inkluderad eller exkluderad ur ett delsystem skapas
möjligheter eller begränsning att delta i olika system.61Att pojken inte fick möjlighet att börja
skolan ser vi leder till en kumulativ exkludering då hans språkkunskaper, umgänge och
således hans möjlighet till inkludering. I Sverige arbetar man efter barnkonventionens
grundprinciper och en av dem innebär att alla barn har rätt till liv och utveckling och för att
utvecklas behöver barn trygghet samt möjlighet till lek. Genom att nekas skolgång tas man
också ifrån denna rättighet. Att inte få tillgång till att gå i skolan påverkar också möjligheten
till att bygga upp ett socialt kapital. Att ha ett socialt kapital är detsamma som att ha resurser
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vilka kan användas när man söker jobb, behöver någonstans att bo och så vidare. Att arbeta
för att få barnen in i skolan så fort som möjligt är således av stor vikt för att inte barnen ska
utsättas för en kumulativ exkludering.
En av pojkarna yttrade sin besvikelse över hur man placerar nyanlända i skolan. Det
framkommer att språkintroduktionsklasserna placeras avskilt från dem andra eleverna och i
klasser med personer från deras egna länder. De pojkar som gick i vanliga klasser visade sig
ha bättre kunskaper i svenska. En tanke som uppstod utifrån resultatet är att språkintroduktion
möjligtvis har en motsatt effekt. De pojkar som uppgav att de gick på språkintroduktion hade
också bott i Sverige under en längre tid trots detta var de i större utsträckning i behov av tolk
vid intervjuerna. Många av de som gick på språkintroduktion hade bott i Sverige i 3 år och
fortfarande inte slussats ut till vanliga klasser eller ens i korridorer där svenskar gick. Detta
förstärks även genom Malin Wimelius tidigare nämnda artikel där hon nämner att det finns
brister i skolan som är den främsta mötesplatsen för integration då de ensamkommande
barnen placerades i andra lokaler och på tider där naturliga möten med andra elever inte var
möjligt.62
7.2.1 Utanförskap
Att inte möjliggöra naturliga mötesplatser mellan svenskfödda och invandrare skapar
exklusion och ett utanförskap. Vi kan se att det är genom naturliga mötesplatser som
förståelse och acceptans mellan olika grupper i samhället skapas. Att kunna mötas är en
förutsättning för flyktingars integration och svenskföddas öppenhet gentemot nya
folkgrupper. De naturliga mötesplatserna skapar också enligt Starrin möjlighet till att bilda
socialt kapital63 och de naturliga mötesplatserna är enligt oss är en nyckel till att få svenska
kompisar och således öka det sociala kapitalet. Vi kan se att det finns ett socialt kapital runt
intervjupersonerna, exempelvis upplever de flesta att de får tillräckligt med hjälp i skolan för
att klara studierna. De har ett nät av lärare, personal på boendet och möjlighet till kuratorer att
ta hjälp av om de behöver stöd. Men många upplevde svårigheter med att få svenska kompisar
och många upplevde tillfällena att öva på det svenska språket som bristfälliga eftersom
svensktalande personer i deras liv var få. Bristande språkkunskaper kan vi se påverkar
möjligheten till att integreras och även Alastair och Strang påpekar i tidigare nämnd artikel att
språket är en av nyckelfaktorerna för att integreras.64 Majoriteten av intervjupersonerna
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nämnde att det inte finns möjlighet att ta del av viktig information på offentliga platser. Att
inte ges möjligheten att förstå de regler och normer som finns i samhället är en exkludering av
människor som inte kan svenska. Att inte få möjlighet att lära sig det nya språket minskar
möjlighet till integration och skapar mer exkludering. Alastair och Strang tar också upp detta i
sin artikel där de nämner att det är viktigt att samhället anpassar sig och översätter viktig
information till flyktingars språk för att man ska förstå normer och regler.65 Samhällen
kännetecknas av kollektiva och sociala system där gemensamma sociala normer gäller och
efterföljs inte dessa kan sanktioner utfärdas.66 Förstår man inte de normer och regler som
finns vet man inte heller hur man ska förhålla sig vilket vi ser kan leda till ett utanförskap och
exkludering.
Som tidigare nämnt umgicks majoriteten av pojkarna endast med personer från boendet eller
elever från språkintroduktionsklassen, vilket i de flesta fall handlade om personer från samma
länder. Att pojkarna endast umgås med andra ensamkommande barn gör att dem ses och
definieras som denna grupp av samhället. Detta i sin tur kan skapa en social identitet som
ensamkommande barn bland pojkarna vilket påverkar integrationen här i Sverige. Om alla ser
dem som ensamkommande så börjar de också se sig själva som denna grupp och identifierar
sig enbart som ensamkommande. Även Jenkins menar att social identiteten skapas genom de
grupper individen tillhör och erkännandet av andra grupper samt hur de skiljer sig från
andra.67 De pojkar som bara tillhör gruppen ensamkommande får därför en snäv social
identitet. De ensamkommande pojkarna som gick i en svensk klass eller hade aktiviteter på
fritiden träffade svenskar i större utsträckning. Detta bidrar till att de lättare kan skapa en
identitet som svensk. Att känna sig som en del av det svenska samhället och träffa svenskar
bidrar till integration då man lär sig svenska och de sociala koder som finns. Enligt Alastair
och Strang artikel är en av domänerna för integration framtidstro.68 Vi kan se att de pojkar
som i större utsträckning mötte svenskar hade även en mer positiv bild av sin framtid i
Sverige vilket kan tolkas som att de är mer integrerade.
7.3 Möjlighet till integration
Samtliga intervjupersoner uppgav att de tillhör religionen islam vilket skiljer sig från den
svenska religionen och således har pojkarna annorlunda traditioner. De flesta av pojkarna
uppger att de blivit accepterade även om de tillhör en annan religion. Dock yttrade sig några
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av pojkarna om att det vid enstaka tillfällen bemötts av rasism och några tror att svenskar ser
deras religion som något dåligt på grund av exempelvis terrordådet i Stockholm. Hur pojkarna
tror att andra ser på dem menar vi kommer påverka deras självbild och således deras vilja och
tro på att integreras. Jenkins menar att identiteten skapas i relation till att vi vet vilka vi är, vi
vet vilka andra är, dem andra vet vilka vi är och vi vet vad dem tänker om oss. Skapandet av
identitet är därför ständigt en process och något som vi gör i interaktion med andra.69 Den
sociala identiteten skapas genom definiering och omdefiniering av självet och det är lika
viktigt för individen vad andra tycker om hen som vad individen själva tycker.70 Att pojkarna
tror att det finns negativa tankar om dem på grund av deras religion kommer påverka deras
självidentitet. Paul L Plener tar i sin artikel upp attityden mot invandrare i Tyskland och
många av befolkningen speciellt äldre och låginkomsttagare har en negativ syn på
invandrare.71 Om detta stämmer även i Sverige är det troligt att intervjupersonerna kan få en
negativ identitet på grund av andras fördomar gentemot dem. Om man som flykting har en tro
om att andra ser negativt på en kan det påverka både förmågan att skapa socialt kapital och
viljan att inkluderas. Risken finns att man blir mer tillbakadragen och rädd för att bli utdömd.
Några av intervjupersonerna har fått uppehållstillstånd medan andra fortfarande är i ovisshet
kring framtiden i Sverige. I begreppsparet inklusion och exklusion påpekar man att som
migrant krävs det ofta ett uppehållstillstånd innan inkludering i olika system.72 I socialt
kapital menas det att medlemskap i en grupp kan både tillföra resurser och öppna upp för
olika val men också utestängning. Vi kan tydligt se hos intervjupersonerna att deras syn på
framtiden skiljde sig åt beroende på om de fått uppehållstillstånd eller inte. Pojkarna med
uppehållstillstånd hade som tidigare nämnt ambitiösa drömmar medan den andra gruppen av
pojkar inte hade drömmar för framtiden. De som inte fått uppehållstillstånd har ännu inte fått
ett bekräftat medlemskap i det svenska samhället och därför är de också utestängda från säkra
tankar om framtiden. Många intervjupersoner kände också rädsla på grund av bristande socialt
kapital, exempelvis svårigheten i att få ett jobb utan kontakter. Jenkins talar om att individen
och kollektivet är sammanlänkade med varandra. Social identitet skapas genom identifikation
vilket innebär att man som grupp har en gemensam image och något intersubjektivt
gemensamt.73 Vi kan se att de pojkar som hade en negativ inställning om framtiden bodde på
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samma boende. En tanke om att pojkarnas attityder påverkar varandra föddes då det är en
homogen grupp i behov av att känna grupptillhörighet. Som ensamkommande saknar man
gemenskap av både familj, vänner och samhället. För pojkarna kan det därför vara viktigt att
vara inkluderad i gruppen ensamkommande barn och ha en gemensam image och samma
inställning till vissa fenomen. Att vara inkluderad i denna grupp kan därför vara viktigare för
barnen än att integreras. Denna tanke förstärks med hjälp av Jenkins som menar att vara
inkluderad i sociala sammanhang är ett huvudvillkor för att överleva och leva i samhället.74
Flera av pojkarna nämnde att de firar muslimska traditioner och en berättade att det anordnats
en fest på en skola i området för att fira en muslimsk högtid vilket fick dem att känna sig
välkomna. Med på festen var både svenskfödda personer och pojkar från boendet där
intervjupersonen bor. Vi kan se detta som en bra plattform för att skapa möjlighet till
inklusion samt för pojkarnas möjlighet att utöka sitt sociala kapital. Resultatet visade att det
var viktigt för flera intervjupersoner att anamma även den svenska kulturen och anpassa sig
till det svenska samhället. En pojke har börjat utforska alternativet att konvertera till
kristendomen. Detta kan vi se som en vilja att vara inkluderad då inklusion som tidigare
nämnt är en faktor för att leva. Pojken som funderade på att konvertera nämnde att han var
deprimerad och inte hade någon framtidstro. Han gick oftast inte till skolan och hade inga
svenska vänner. En vilja att konvertera kan därför vara hans sätt att anpassa sig till det
svenska samhället och på så sätt integreras.

8. Avslutande reflektion
Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande barns upplevelser av deras
integration i samhället. Studien syftade till att de ensamkommande barnens röst ska bli hörd
och således öka förståelsen för deras syn på möjlighet till integration i samhället. Genom
intervjuer med ensamkommande pojkar lyckades vi uppfylla syftet. Genom studien framkom
det att pojkarna upplever möjligheten till integration som bra men det finns en del brister som
verksamheter bör arbeta med. Många av intervjuperson upplevde svårigheter med att få
svenska kompisar och såg inte skolan som en plats för integration. Pojkarna upplevde också
brister när det gäller mötesplatser med svenskar. Många är besvikna att man enbart träffar
människor från sitt eget land både i skolan och på boendet. De uppger att detta är faktorer som
påverkat deras möjlighet att lära sig svenska. Trots en vilja att lära sig finns inte resurser till
det. En del av pojkarna har väntat alldeles för länge på besked om uppehållstillstånd vilket har
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påverkat deras vilja att bli integrerade. Bland de pojkar som fått uppehållstillstånd är dock
framtidsdrömmarna stora och en del nämner att det i Sverige finns resurser för att lyckas i
Sverige.
Om vi kopplar åter till forskningsfrågan hur ensamkommande barn berättar om sin möjlighet
till integration, kan vi med hjälp av Alastair och Strangs artikel där dem definierar integration
och hittar domäner för lyckad integration se brister gällande integration i det svenska
samhället. Genom resultatet i vår studie kan vi se att det svenska samhället har en lång bit
kvar för att skapa bra integration för ensamkommande barn. I artikeln nämner man mötet med
andra människor som nyckeln till anpassning. Man tar upp vikten av medborgarskap och
rättigheter samt vikten av kontaktpersoner för att utveckla språket. Man tar upp vikten av att
samhället anpassar viktig information till flyktingars språk. Ager och Strang fokuserar på den
betydelse som aktiviteter med olika människor har för integration men också vikten av att
känna sig välkommen i det nya landet.75 I vår studie framkommer det genom resultatet att alla
dessa markörer är bristfälliga i det svenska samhället. En slutsats efter har tagit del av allt
material är att det finns brister i integrationen som kommuner och myndigheter bör sträva
efter att förbättra. Vi kan se en vinst av att arbeta med att öka nyanländas sociala kapital vilket
kan uppnås i form av fler naturliga mötesplatser för svenskfödda och nyanlända.

8.1 Förslag för framtida forskning
Under studiens gång har idéer om framtida forskning diskuterats. Det finns en rad olika
intressanta ingångar i ämnet. En del av pojkarna uppgav att de blivit bemötta rasistiskt. Vi
kunde också se att många av pojkarna försökt och vill umgås med svenska men dem uppgav
att svenskarna inte vill. I Paul Pleners artikel nämns att det i Tyskland finns en negativ
inställning gentemot invandrare. En liknande studie i Sverige där man undersöker
befolkningens inställning gentemot flyktingar hade därför varit intressant då integration
innebär bemötande från båda sidor och inte endast anpassning från invandraren. Ytterligare en
viktig infallsvinkel som kommit till oss under studiens gång är att det hade varit intressant att
studera de fåtal flickor som kommer till Sverige. Flickor lever under särskilt utsatta
förhållanden. På Unicefs hemsida kan man läsa att flickor berättar om sin utsatta situation och
otillräckligt stöd både från vården, gode män och andra vuxna. I flera avseenden fortsätter den
könspecifika problematiker även här i Sverige där flickor blir trakasserade på boenden och i
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skolan.76 Därför vore det sociologisk och humant relevant att undersöka hur denna grupp
upplever sin situation i Sverige.

76

Wejstål, Kristina. Lyth, Maria. Särskilda svårigheter för flickor på flykt. Unicef. 2013.
https://blog.unicef.se/2013/10/16/sarskilda-svarigheter-for-flickor-pa-flykt/ (Hämtad 03-24-17)
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Bilagor
Bilaga 1 Informationsblad
Hej!
Vi heter Matilda Claesson och Elisabeth Lovic. Vi är studenter på Högskolan i Halmstad och
läser vår sista termin på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet vilket innebär
att vi nu ska skriva vårt examensarbete.
Vi har valt att skriva ett examensarbete som vi tagit på oss från Socialförvaltningen i
Halmstad kommun där vi vill undersöka: hur ensamkommande barn i Halmstad kommun
upplever sin möjlighet till integration. Barnens upplevelser och röster tycker vi är viktiga att
få fram och höras för att öka förståelsen kring deras integration i det svenska samhället men
också kunna öppna nya perspektiv och ingångar för Socialförvaltningen kring denna fråga.
Här med sänder vi ut en förfrågan till er om att delta i vår kvalitativa undersökning som
kommer att bestå av intervjuer med 10 stycken respondenter och kommer äga rum vecka 14
och 15. Ni som respondenter kommer få möjlighet att få välja intervjuplats annars sker
intervjuerna på Halmstad stadsbibliotek.
Självklart förhåller vi oss etiskt och är noga med att gå ut med rätt och tydlig information till
våra respondenter. Respondenten i fråga kommer att vara helt anonym i undersökningen, det
vill säga att inga namn kommer att nämnas samt får respondenten välja att inte svara eller att
avsluta under intervjutillfället. Materialet som vi får in från intervjuerna kommer att kasseras
så fort vi tolkat och skrivit klart vårt arbete.
Tycker ni det verkar intressant att delta i intervjun så kan ni anmäla ert intresse till Therese
Störby.
terese.storby@halmstad.se
070-981 52 05

Om ni har ytterligare frågor så ber vi er kontakta någon av oss:
Elisabeth Lovic: 076-2005549
Matilda Claesson : 072-3002216

Med vänliga hälsningar
Matilda och Elisabeth
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Bilaga 2 Intervjuguide
Inledning
Vi börjar med att berätta lite om oss själva, namn, ålder, pluggar och jobbar, intressen.
Kan du berätta lite om dig själv? - Hur gammal är du? Vart kommer du ifrån? Hur länge har
du bott i Sverige?
Sysselsättning
Berätta om en dag i skolan!
- Går du i skolan eller jobbar du? Vart i så fall?
-Trivs du i skolan/ på jobbet?
-Hur går det med utbildningen/på jobbet?
-Får du den hjälp du behöver för att klara skolan/jobbet?
Integration
Hur upplevde du hjälpen du fick när du kom till Sverige?
Hur upplever du din situation i Sverige idag? Vad tycker du är positivt/negativt?
Har du fått tillräckligt stöd för att lära dig det svenska språket? Tycker du att samhället har
anpassat sig tillräckligt för att du ska kunna ta del av viktig information, exempelvis på
badhus, i skolan, på bibliotek etc.?
Hur ser du på din framtid här i Sverige?
Sociala sammanhang
Vad gör du på fritiden? -Vem umgås du med på fritiden?
Hur upplever du att du blir bemött av svenskar, exempelvis god man, lärare, personal på hvb
etc. ? Kan du berätta om något tillfälle
Har du några kulturella traditioner som skiljer sig från de svenska och upplever att de blir
accepterad i svenska samhället?
Vilken religion tillhör du och hur upplever du att den blir accepterad i svenska samhället?
Är det något mer du vill tillägga utöver detta?
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