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Abstract 

This qualitative study aims to answer the questions how newly immigrated students in Sweden 

view their own integration and how they experience social trust, social capital and their trust of 

institutions in regard to their own integration. To study this, we have conducted five semi-

structured interviews with students who newly immigrated to Sweden. 

The basis of the analysis is grounded in theories about social capital form Robert D. Putnam 

and Bo Rothstein and social trust from Rothstein and Carina Gunnarson.  

We found in our interviews that a lack of social capital and social trust led to a lower level of 

integration, and that the interviewed students who had the lowest level of integration also had 

a significantly lower trust for institutions. However, a lack of social trust for other members of 

society didn’t always result in a low integration. 

This study also presents thoughts and ideas how teachers and schools can overcome some of 

the obstacles in regard to integration between newly immigrated student and the school system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Social capital, social trust, trust, immigrant, institutions, quantitative study, 

integration. 



 2 

  



 3 

1. Inledning ....................................................................................................................... 5 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 5 
1.2 Problemformulering ........................................................................................................... 6 
1.3 Syfte ................................................................................................................................... 6 
1.4 Begreppsdefinitioner .......................................................................................................... 7 

2. Metod ........................................................................................................................... 9 
2.1 Urval .................................................................................................................................. 9 
2.2 Datainsamling ................................................................................................................... 11 
2.3 Tolkningsproblem med den generella tillitsfrågan.............................................................. 13 
2.4 Styrkor svagheter med kvalitativ forskning ........................................................................ 13 
2.5 Tolkning, bearbetning, analys ............................................................................................ 14 
2.6 Giltighet ........................................................................................................................... 14 

3. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt.......................................................................... 15 
3.1 Socialt kapital ................................................................................................................... 15 
3.2 Institution......................................................................................................................... 18 
3.3 Tillit .................................................................................................................................. 21 
3.4 Integration ....................................................................................................................... 23 

4. Tidigare forskning........................................................................................................ 26 
4.1 Eva Skowronski – Skola med fördröjning ........................................................................... 26 
4.2 Carina Gunnarson – från generell tillit till gatusmart .......................................................... 27 
4.3 Gericke m.fl – How do refugees use their social capital for successful labor market 
integration? An exploratory analysis in Germany .................................................................... 29 

5. Analys/resultat ........................................................................................................... 32 
5.1 Presentation av respondenter ........................................................................................... 32 
5.2 Socialt Kapital ................................................................................................................... 33 
5.3 Tillit .................................................................................................................................. 36 
5.4 Institutioner ..................................................................................................................... 40 
5.5 Integration ....................................................................................................................... 42 
5.6 Sammanfattning och slutsatser ......................................................................................... 44 

6. Diskussion ................................................................................................................... 46 

7. Didaktisk koppling ....................................................................................................... 48 

8. Vidare forskning .......................................................................................................... 49 

Källförteckning................................................................................................................ 50 

Bilaga 1. .......................................................................................................................... 53 

Bilaga 2. .......................................................................................................................... 54 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera våra frågeställningar, vårt syfte samt definiera 

begrepp som är väsentliga för vår studie. Vidare följer ett metod-kapitel, ett kapitel som 

presenterar forskningsläget, och ett kapitel där vi redovisar våra resultat samt för en diskussion 

kring resultaten som vi sedan kopplar till den tidigare forskningen.  

Vi kommer även att diskutera studien som helhet, ge förslag på vidare forskning samt i det 

avslutande kapitlet lägga fram förslag på hur vår studie går att använda sig utav ur en didaktisk 

synvinkel. Inför varje kapitel kommer vi att presentera en kort sammanfattning av innehållet. 

 

1.1 Bakgrund 

Det globala samhället har medfört att människor över hela världen nu har kontakt med varandra 

genom ökad rörlighet och kommunikation. Den sociala tilliten, dvs. förmågan att lita på 

människor som är okända för en är en produkt av detta moderna samhället. I tidigare samhällen 

har tilliten som funnits för familj och närmaste vänner varit tillräcklig, dock är det i dagens 

samhälle avgörande att det finns en tillit människor emellan för att samspelen skall fungera.1 

Blennberger hävdar att det finns en rad olika anledningar för att studera tillit, dess villkor, 

innebörd och förändring då tilliten är avgörande för ett vitalt samhälle och ett gott liv.2 

 

Under åren 2015 till 2017 har antalet asylsökande i Sverige i åldrarna 13–17 år uppgått till 44 

296 stycken enligt Migrationsverkets statistik. Av dessa 44 296 var 37 672 pojkar, vilket är en 

betydande majoritet.3 Med anledning av denna majoritet ökade vårt intresse för att enbart 

fokusera på nyanlända pojkar, snarare än att ha en spridning mellan könen. Vår studie fokuserar 

dock på åldrarna 18–20 år, men samtliga av våra respondenter kom till Sverige när de var max 

17 år gamla. Vi upplever att det finns en större legitimitet till att studera pojkarnas upplevelser 

än flickornas, då pojkar är överrepresenterade i statistiken. 

 

 

                                                      
1 Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009: s. 116) 
2 Ibid. s. 58 
3 Migrationsverket. (2018) 
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1.2 Problemformulering 

Grete Brochmann, professor i sociologi vid Oslo Universitet, har i rapporten Integration och 

tillit – långsiktiga konsekvenser av hög invandring, lyft fram vikten av tillit för ett fungerande 

välfärdssamhälle. Hon menar att låg mellanmänsklig tillit leder till lågt samhällsdeltagande. För 

att bibehålla tilliten i samhället lyfter hon bland annat fram nödvändigheten av att utveckla och 

investera i en social kompetens, kvalifikationer och socialt kapital.4  

 

Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap, har kommenterat rapporten då hon själv 

har forskat om social tillit. Lundåsen menar att det svenska offentliga välfärdssystemet, i likhet 

med det norska, är till viss del baserat på tillit, vilket är ett krav för att systemet skall fungera.5 

 

För att främja integrationen har regeringen satt upp vissa mål med Sveriges integrationspolitik 

som främst handlar om allas möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett etnisk eller 

kulturell bakgrund. Några av de övergripande målen från regeringen är bättre språkkunskaper, 

utökad möjlighet för utbildning, bättre resultat och likvärdighet i skolan samt en gemensam 

värdegrund i ett samhälle präglat av mångfald. Detta skall uppnås genom bland annat effektiva 

insatser inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.6 

Vi avser därför med denna studie att undersöka nyanlända elevers olika aspekter av tillit och 

sociala kapital, kopplat till deras egna upplevda integration. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka nyanlända pojkars upplevelser av deras egen 

integration i skolan, och med det samhället.  Vi avser att göra detta genom att genomföra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som vi sedan analyserar utifrån teorier om tillit, socialt 

kapital, institutioner och integration. Följande frågeställningar kommer ligga till grund för vår 

studie: 

 

• Hur uppfattar de utvalda respondenterna begreppet integration? 

                                                      
4 Brochmann, G. (2017) 
5 Lundåsen, S.W. (1017) 
6 Regeringen. (2017) 
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• Hur har respondenternas upplevelser kring deras generella och specifika tillit till 

institutioner och individer, samt deras sociala kapital påverkat deras möjlighet för 

deras upplevda integration?  

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras korta definitioner av hur vi i denna studie definierar väsentliga begrepp. De 

begrepp som presenteras kommer alla, utom nyanländ, att diskuteras mer djupgående i avsnittet 

Tidigare forskning. 

 

Nyanländ:  

Vi kommer att utgå ifrån Skollagens definition av en nyanländ elev från 3 kap 12a§ som lyder:  

 

Med nyanländ avses i denna lag den som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har 

påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju 

år. En elev skall inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.7 

 

Vi har förhållit oss till denna definition när vi valt ut respondenter, samt när vi diskuterat 

resultaten i denna studie. Dock bör nämnas att en utav våra respondenter har gått i skolan i fyra 

och ett halvt år, men vi bortsåg från det sista halvåret då vi ville ha en större spridning på antalet 

år våra respondenter gått i den svenska skolan. 

 

Integrerad:  

I Skolinspektionens publikation Integrerade elever från 2014 definieras en integrerad elev som 

någon som ”känner sig pedagogiskt, socialt och fysiskt delaktig i klassens gemenskaper”8. I 

denna studie kommer vi dock att utgå från Charles Westins definition av integration. Westin 

menar bland annat att integration bör ses som ett processtänkande där etniska och kulturella 

minoriteter förenas med det svenska samhället. Integration och assimilering är här inte samma 

sak, men Westin menar att integrationsprocessen i slutändan leder till assimilering av 

majoritetskulturen. Väsentliga delar inom integrationsprocessen är social-, ekonomisk-, 

                                                      
7 Riksdagen. (2017) 
8 Skolinspektionen. (2016) 
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politisk- och boendeintegration.9 Kort sammanfattat kan man konstatera att Skolinspektionens 

och Westins tankar om integration sammanfaller, men att den förstnämnda har ett fokus på 

elever i skolan, medan den andra fokuserar på samhället i helhet. När vi i fortsättningen nämner 

integration i vår studie syftar vi till Skolinspektionens definition samt Westins 

integrationsprocess. 

 

Institution:  

Den definition vi utgår ifrån gällande institutionsbegreppet är den som Jönsson m.fl. lyfter fram. 

Att ”institutioner ger uttryck för ett socialt tvång, är beständiga över tid och reglerar individers 

och andra aktörers handlande”10. Institutioner är särskilda platser eller rum där en specifik 

aktivitet utförs, så som bland annat att förmedla eller producera kunskap, alternativt platser som 

är avsedda för problematiska sociala kategorier. Detta kan vara fängelser, universitet, skolor 

eller muséer.11 Utifrån denna definition gör vi tolkningen att samtliga statliga myndigheter, 

tillsammans med skolan, bör ses som institutioner. 

 

Socialt kapital:  

Det är svårt att tala om socialt kapital utan att nämna Pierre Bourdieu, som är känd för sina 

teorier om kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Det sistnämnda definieras enligt Bourdieu 

som den totala summan av aktuella eller potentiella resurser som finns tillgängliga för en 

individ eller en vis grupp, genom att denna grupp eller individ har tillgång till varaktiga nätverk 

av institutionaliserade relationer. Dessa relationer ska bestå av ömsesidigt erkännande eller 

igenkännande.12 

 

Till stor del i denna studie kommer vi att utgå ifrån Nicholas Abercrombies definition av Socialt 

kapital. Han menar att en människas sociala kapital innebär ens sociala nätverk utöver 

kärnfamiljen. Dessa sociala nätverk kan bestå av den utvidgade familjen, vänner, 

frivillighetsorganisationer, fritidsföreningar, grannar, mm. Det sociala kapitalet går att använda 

för att skapa gynnsamma situationer för en själv i sociala sammanhang.13 Vidare i denna studie 

kommer vi att presentera mer ingående de olika skillnader i tolkningar av socialt kapital som 

                                                      
9 Charles, W. (1999) 
10 Jönsson, L. m.fl. (2011: s. 107) 
11 Ibid. s. 107 
12 Bourdieu, P. (1986: s. 248ff) 
13 Abercrombie, N. (2006: s. 66ff) 
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finns inom dagens forskning, framförallt sociologen Robert Putnams och statsvetaren Bo 

Rothsteins definitioner. 

 

Tillit:  

I vår studie kommer vi framförallt att beröra två olika typer av tillit, den generella och den 

specifika, där den generella tilliten syftar till den tillit en individ har till människor som hen inte 

känner personligen. Den specifika är tilliten är en individs tillit till de människor som hen har 

någon form av social relation till, så som bl.a. vänner, arbetskollegor, familj och klasskamrater. 

Inom tillitsforskningen finns det flera olika inriktningar beroende på vilket forskningsläge man 

utgår ifrån. Vi kommer dock att förhålla oss till den sociologiska inriktningen som främst 

forskat om tillitens betydelse för integration och samhällets sammanhållning.14 

 

2. Metod 

I detta kapitel avser vi att presentera den metod vi använt oss utav, varför vi valt denna samt 

beskriva för- och nackdelar med den. Vi kommer även att beskriva vår urvalsprocess, vilka 

fördelar det finns med en kvalitativ forskning utifrån vårt syfte samt hur vi gått till väga gällande 

datainsamlingen. Giltigheten i vår urvalsprocess kommer också att diskuteras. 

 

2.1 Urval 

Då vår frågeställning berör nyanlända pojkars upplevelser av sin integration var vi tidigt 

överens om att genomföra undersökningen på en gymnasieskola. Båda författarna till denna 

studie har genom olika vikariat på gymnasieskolor etablerat kontakter med rektorer och lärare, 

men kanske framför allt observerat miljön på de skolorna vi tidigare arbetat och praktiserat på. 

En av skolorna sticker ut i den mån att den har ett väldigt stort antal elever som går på ett 

nationellt förberedande program (IM-programmet), det är även en skola som vi har väldigt goda 

kontakter med.  

 

                                                      
14 Gunnarson, C. (2017) 
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När vi formulerat ett syfte och en tydlig frågeställning behövde vi gymnasieskolans 

godkännande för att kunna genomföra studien. Detta godkännande fick vi i form av ett följebrev 

som lämnades till en av rektorerna på gymnasieskolan (se bilaga 1). Följebrevet belyser vad 

syftet med vår studie är men främst försäkrar den rektorn på skolan om att vi förhåller oss till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet framhäver bl.a. forskningskravet 

och individskyddskravet. Det förstnämnda innebär att utveckla och fördjupa tidigare kunskaper 

och metoder, vilket vi avser att göra genom att utveckla tidigare enkätfrågor som använts i 

kvantitativa undersökningar. Vetenskapsrådets konkretiserar individskyddskravet ytterligare 

genom att framhäva fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och slutligen, nyttjandekravet.15 

 

Följebrevet gav vi personligen till rektorn, dels för att kunna ge svar på eventuella frågor men 

även för att kunna föra en diskussion kring lämpliga respondenter. För detta refererade rektorn 

oss till fritidsledarna på gymnasieskolan. Dessa har god kontakt med alla elever, inte minst de 

som läser på de förberedande programmen. Fritidsledarna välkomnande studien och var mer än 

hjälpsamma. 

 

Hjerm m.fl. skriver att inom kvalitativa intervjuer är det av yttersta vikt att forskaren väljer ut 

respondenterna utifrån förutbestämda kriterier. Inom respondentintervjuer skall det även tas i 

beaktning att de personer som väljs ut har kunskap om fenomenet som skall studeras. 

Respondenterna bör väljas utifrån att de kan hjälpa forskaren att besvara sina 

forskningsfrågor.16 Då vi haft kontakt med fritidsledare på aktuell skola och tydligt informerat 

dem om vårt syfte med studien kunde de senare referera oss till elever som dels var intressanta 

för studien syfte, men kanske främst elever som fritidsledarna anser mest benägna att ställa upp. 

Vi sökte kontakt med dessa elever genom att presentera oss själva, bakgrunden till och syftet 

med studien, samt hur vi avser att använda deras svar. Entusiasmen hos eleverna att delta var 

väldigt stor. Hjerm m.fl. menar att det inte finns några fasta kriterier för hur många respondenter 

som bör intervjuas, antalet påverkas snarare av forskningsfrågans karaktär och den population 

forskaren är intresserad av. Om urvalet är en snävt definierad grupp av människor behöver man 

inte intervjua lika många personer.17 Pga. av tidsbrist och begränsningar i utrymme fick vi 

tyvärr avgränsa antalet respondenter.  

                                                      
15 Vetenskapsrådet. (1990: s. 6) 
16 Hjerm, M. & Lindgren, S. (2014: s. 152ff) 
17 Ibid. s. 154 
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Utifrån kriterierna ovan har vi valt att intervjua fem personer som alla vid intervjutillfället gick 

på samma skola. Eftersom vi var intresserade av nyanlända elever så behövde vi inte göra ett 

urval gällande ålder och etnicitet, där emot behövde vi definiera för oss själva var vi drog 

gränsen för just ”nyanländ” och kom fram till att respondenten skulle ha bott i Sverige i max 

fem år för att kunna definieras som nyanländ, i enlighet med ovan nämnda definition från 

Riksdagen. 

   

2.2 Datainsamling 

Lundåsen och Pettersson menar att kvalitativ metod kan, till skillnad från kvantitativa 

enkätundersökningar, ge djupare motiveringar till respondenternas svar utan att göra stora 

förenklingar som ofta går hand i hand med flervalsalternativ i enkätundersökningar.18  Dalen 

skriver att kvalitativ metod handlar om att få en djupare förståelse och insikt om hur människan 

anpassar sig till sin egna livssituation. Det centrala i kvalitativ metod är respondenternas 

upplevelser.19 Lundåsen och Pettersson framhäver att det finns få kvalitativa studier kring tillit. 

Genom att studera mekanismer som förenklar eller försvårar den sociala tilliten genom 

kvalitativ metod bidrar man även till den teoretiska debatten i ämnet.20 Då respondenternas 

egna upplevelser står i fokus anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för vår 

undersökning.  

 

Dalen lyfter fram att det finns skillnader mellan öppna intervjuer och mer strukturerade 

intervjuer. Genom att använda sig av en öppen intervju tillåter man respondenterna att tala helt 

fritt om sina livserfarenheter osv.21 Trotts att vi är intresserade av att undersöka respondenternas 

egna upplevelser, så är det deras upplevelser kring integration och tillit som vi avser att 

undersöka. Pga. detta konstruerar vi en intervjuguide som har till syfte att begränsa 

respondenternas svar till att gälla de vi avser att undersöka. Dalen skriver att forskaren genom 

en semistrukturerade intervjuer kan styra intervjuns riktning mot ett visst ämne genom att i 

förväg konstruera en så kallad intervjuguide.22 

                                                      
18 Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009: s. 140) 
19 Dalen, M. (2008: s. 11) 
20 Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009: s. 140) 
21 Dalen, M. (2008: s. 31) 
22 Ibid. s. 31 
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Vetenskapsrådet framhäver främst forskningskravet som innebär att utveckla och fördjupa 

tidigare kunskaper och metoder.23 Lundåsen och Pettersson menar att frågor som använts i 

tidigare kvantitativa metoder som t.ex. Enkätundersökningar, kan genom kvalitativ metod 

förbättras. Genom kvalitativ metod kan forskaren få mer utförliga svar och en djupare kunskap 

om vad som ligger bakom de resonemang respondenten har kring tillit. Forskning kring tillit 

har bara att tjäna på en större öppenhet, som t.ex. att skapa nya frågor av tidigare 

enkätundersökningar. Lundåsen och Pettersson lyfter fram Morris Rosenbergs index av 

misantropi.24 

 

Rosenberg har konstruerat ett index som berör frågor som berör frågor kring tillit. Den kanske 

mest väsentliga frågan är om respondenten anser att det går att lita på de flesta andra människor, 

eller om man inte kan vara försiktig nog i samspelet med andra. Många kvantitativa 

undersökningar som studerat tillit och socialt kapital har använt en variant av denna sistnämnda 

fråga för att ta fram ett mått på social tillit. Därmed har denna fråga blivit en generell tillitsfråga 

i en stor del av forskning som gjort kring tillit och socialt kapital. Den generella tillitsfrågan har 

använts i olika länder och flertalet tillfällen, och resultaten kring frågan visar ingen större 

variation mellan dessa länder. På så sätt betraktas den generella tillitsfrågan ha hög validitet.25 

 

När vi konstruerat vår intervjuguide (se bilaga 2) har vi till stor del utgått från frågor som tagits 

fram i Rosenbergs misantropiindex. De frågor som vi funnit lämpliga för vårt syfte har vi sedan 

kompletterat med ytterligare frågor som vi konstruerat efter att ha tagit del av andra studier och 

teorier kring tillit, socialt kapital och integration.  

  

Lundåsen och Pettersson påpekar att tilliten består av olika dimensioner. Två av dessa är tilliten 

till dem som man känner, som benämns som bonding trust, och tillit till de som är främmande 

för en, så kallad bridging trust. Då tilliten kan tillhöra olika dimensioner är det svårt för 

forskaren att veta vilken slags tillit respondenterna refererar till i sitt svar.26 Därför har vi när vi 

konstruerat vår intervjuguide haft i åtanke att ställa den generella tillitsfrågan genom konkreta 

exempel, som respondenternas benägenhet att lämna sin mobiltelefon framme i olika 

                                                      
23 Vetenskapsrådet. (1990) 
24 Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009: s. 146) 
25 Ibid. s. 123ff 
26 Ibid. s. 127ff 
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sammanhang och miljöer. Genom att själva belysa de olika perspektiven för tillit i våra frågor 

blir det betydligt tydligare vilken sorts tillit som respondenterna talar om. 

 

2.3 Tolkningsproblem med den generella tillitsfrågan 

Lundåsen och Pettersson lyfter fram en rad olika problem med den generella tillitsfrågan. bl.a. 

framhäver de Tom Smith argument som hävdar att frågan i sig är för omfattande för att kunna 

besvaras med fasta svarsalternativ. Problemet som forskaren då står inför är att det är svårt att 

veta vilka referensramar respondenter använder sig av när de svara på den generella tillitsfrågan 

utifrån fasta svarsalternativ.27 I vår intervjuguide har vi kopplat den generella tillitsfrågan till 

specifika referenser gällande olika miljöer och situationer. För tydlighetens skull gjorde vi om 

den generella tillitsfrågan genom att koppla den till ett specifikt exempel, nämligen om 

respondenterna har en benägenhet att lämna mobiltelefonen obevakad och vad detta i så fall 

beror på. Referensramen fastställer vi själva genom att först fråga om respondenterna är villiga 

att lämna mobiltelefonen obevakad bland okända personer, för att sedan fråga samma fråga 

igen men istället kopplat till personer som de känner i form av klasskamrater.  

 

2.4 Styrkor svagheter med kvalitativ forskning 

Dalen anser att forskaren bör ha bra kännedom om området som ska undersökas. Detta kan 

uppnås bl.a. genom att forskaren bekantar sig med tidigare litteratur kring ämnet, men egna 

personliga erfarenheter kring ämnet kan också vara användbart. Denna personliga erfarenhet 

eller anknytning till ämnet ger forskaren en speciell insikt i det som ska undersökas, men en 

sådan anknytning kan även vara en nackdel just pga. forskarens personliga erfarenheter. 

Forskarens känslomässiga kontakt till ämnet kan påverka forskarens egna tolkningar av 

respondenternas svar. Forskarens personliga anknytning är med andra ord på både gott och 

ont.28 

 

En av författarna till denna studie har en tjänst på skolan som undersökningen genomförts på, 

dock är inga av respondenterna elever till läraren. Samma författare har själv en 

invandrarbakgrund och det går att argumentera för att denna kontakt till både skola och ämne 

                                                      
27 Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009: s. 128ff) 
28 Dalen, M. (2008: s. 12) 
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ökar chanserna för snedvriden information. Dock hävdar vi att vi förminskar denna risk pga. att 

vi är två författare där den andra av oss inte har någon anknytning utöver den tidigare forskning 

och de tidigare teorierna vi tagit del av, samtidigt kan vi utnyttja de positiva som följer med 

forskarens egna anknytning. 

 

2.5 Tolkning, bearbetning, analys 

Vi var båda två närvarande vid varje intervjutillfälle. Respondenternas svar, dvs. data som vi 

samlade in spelades in via ett inspelningsprogram på våra respektive mobiltelefoner. Detta för 

att försäkra oss om att det fanns två inspelningar ifall något oförutsett skulle hända. Dessa 

inspelningar transkriberade vi sedan genom att skriva om respondenternas svar till en löpande 

text. Vi förhöll oss på så vis eteriskt gällande transkriberingarna av intervjuerna. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet kodade vi om respondenternas namn samt raderade inspelningarna efter 

att transkriberingarna gjorts. Intervjuerna gjordes i ett enskilt stängt rum på skolan som 

undersökningen genomfördes på. Intervjuerna var mellan 20 till 40 minuter långa beroende på 

respondenternas svar. 

 

2.6 Giltighet 

Då vi konstruerat vår intervjuguide utifrån Rosenbergs misantropi-index som använts flertalet 

gånger för liknande forskning kan vi konstatera att frågor som vi använt oss av har hög 

reliabilitet. Lundåsen och Pettersson menar att det finns en rad metodiska problem med att göra 

ett urval av respondenter utifrån kriterier och inte ett slumpmässigt urval, som ofta förknippas 

med kvantitativ metod. Ett av dessa problem är att det blir svårt att göra direkta jämförelser 

med andra grupper och därmed svårt att avgöra enskilda faktorers betydelse för en individs 

tillit.29 Vi har dock gjort ett aktivt val att välja ut respondenter utifrån förutbestämda kriterier 

då vårt undersökningsområde har krävt detta, nämligen nyanlända pojkars upplevelser av deras 

integration, samt så har vi förhållit oss till Skollagens definition av nyanländ i urvalsprocessen.  

 

                                                      
29 Lundåsen, S. & Pettersson, T.  (2009: s. 140) 
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3. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

I detta kapitel är vår avsikt att presentera teorier gällande våra fyra huvudbegrepp i denna studie, 

nämligen tillit, socialt kapital, institution och integration. Dessa kommer vi sedan förhålla oss 

till som teoretiskt ramverk. Vi kommer även i denna del att tydligt redovisa vilka olika 

definitioner som finns rörande begreppen, för att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt använda 

oss av dessa definitioner i vår resultatredovisning. 

 

3.1 Socialt kapital 

För att inleda detta avsnitt följer ett citat från Pierre Bourdieus som beskriver mycket kortfattat 

vad detta begrepp innebär: 

 

Social capital is the aggregate of the actual or potential resources wich are linked to possession of a 

durable network of more or less institutinalized relationships of mutual acquaintance and recognition 

- or in other words, to mebmership in a group – wich provides each of its memebers with the baking 

of the collectivity- owned capital, a ”credential” which entitles them to credit in various senses of 

the world.30 

 

Nicholas Abercrombie anser även han att en människas sociala kapital utgör en individs sociala 

nätverk utöver ens kärnfamilj, dvs. den utvidgade familjen, vänner, grannar, 

frivilligorganisationer, fritidsföreningar och dylikt. Dessa nätverk bör ses över som ett antal 

överlappande subnätverk. Det sociala kapitalet, i likhet med andra kapital, går att använda för 

att skapa direkt gynnsamma situationer. Om en person blir bjuden på middag ena dagen, så 

förväntar värden att i framtiden själv bli bjuden på middag. Det sociala kapitalet kan även spela 

roll på ett mer subtilt plan gällande arbete i frivillighetsorganisationer där en inte individ 

förväntar sig någon direkt respons eller tänker på vilken nytta det är för en själv, dock finns en 

förväntan om att även andra skall utföra liknande arbete. Det sociala kapitalet, likt andra kapital, 

kan vara till en fördel om du har ett rikt nätverk med sociala kontakter, men är även ojämnställt 

då inte alla människor har lika stort socialt kapital.31 

 

                                                      
30 Bourdieu, P. (Red.) (1986: s. 248) 
31 Abercrombie, N. (2006: s. 66ff) 
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Utöver dessa två tolkningar av socialt kapital finns det följer nedan kommer två ytterligare 

definitioner om vad begreppet betyder och hur man skall se på det. Den ena är Robert D. 

Putnams definition, som kan tolkas som ett underifrån-perspektiv, samt Bo Rothsteins, som 

utgår mer ifrån ett ovanifrån-perspektiv. Vi har valt att lyfta fram dessa dels för att visa på 

begreppets bredd, men främst för att Bourdieu och Abercrombie inte tar hänsyn till tillit inom 

och mellan olika grupper när de talar om socialt kapital. 

 

Robert D. Putnam skriver i sin bok Den Fungerande demokratin att socialt kapital innebär 

inslag i samhällsorganisationen genom förtroende, normer och nätverk som underlättar 

samhällseffektiviteten och öka samarbetet. Putnam menar att den grupp som innehar ett större 

socialt kapital än en annan åstadkommer mycket mer tillsammans för den samhälleliga 

utvecklingen. Putnam gör jämförelsen att i ett bondesamhälle där det finns ett högt socialt 

kapital och en underliggande tillit till sina grannar lånas verktyg ut mellan varandra, vilket leder 

till att samtliga bönder kan få sitt arbete gjort till mindre fysisk ansträngning då tillgången till 

verktyg och redskap alltid finns där.32 Vidare anser Putnam att, i likhet med grannföreningar så 

som bondesamhället, är andra sociala grupper viktiga för det sociala kapitalet. Han kallar dessa 

för samhällsengagerade nätverk som står för en intensiv horisontell kontakt. Dessa nätverk kan 

vara körer, idrottsklubbar, masspartier och dylikt. Gemensamt för dessa grupper är att de 

innehar ett medborgarengagemang som kommer att öka det sociala kapitalet för de personer 

som medverkar i grupperna. Nätverken bidrar till ett ökat socialt kapital för medlemmarna i 

dem, samt för samhällena de agerar i för att: 

 

- Nätverken ökar kostnaderna för potentiella avhoppare: Opportunistiska infall av en 

medlem i nätverket lönar sig inte, då hen kommer att bli av med sina kontakter i nätverket 

och inte kunna dra nytta av det i framtida scenarion. 

- Nätverken uppmuntrar och utformar starka normer för socialt accepterat beteende. Dessa 

normer förs sedan vidare av medlemmarna i nätverket till andra personer i sin omgivning.  

- Nätverken underlättar kommunikation, förbättrar flödet av information om personers 

pålitlighet samt ökar medlemmarnas anseenden. Desto mer personer kommunicerar med 

varandra, desto högre blir deras tillit till varandra då förtroende och samarbete är beroende 

av tillförlitlig information.  

                                                      
32 Putnam, R. (2011: s. 188) 
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- Nätverk visar på att gruppen tidigare lyckats samverka. Medlemmarna drar nytta av den 

tidigare erfarenheten av kommunikation sinsemellan och för denna vidare till det nya 

nätverket, för att på så vis skapa en kontinuitet och långsiktig social förändring.33 

 

Avslutningsvis menar Putnam i sin studie att socialt kapital i form av förtroende, normer, och 

nätverk är bra för samhället då det kommer att bidra till en god cirkel av tillit och 

samhällsutveckling, då det sociala kapitalet frodar samarbete, förtroende, ömsesidighet, 

medborgerligt engagemang och kollektiv trivsel. I motsats till detta, ett samhälle med 

medborgare som saknar socialt kapital, kommer avhopp, skolk, exploatering, isolering, 

oordning och stagnation i utvecklingen att finnas och öka. Detta då det inte finns tillräckligt 

med tillit till sina grannar och övriga medborgare för att skapa en god kontakt och främja ett 

gott samarbete. I ett sådant samhälle finns enbart en tillit till kärnfamiljen, och det är därför 

irrationellt för en person att söka ytterligare samarbete då det inte finns någon tillit till 

människorna och grupperna runt omkring.34 

 

Bo Rothstein har en annan definition av begreppet socialt kapital. Han menar att begreppet ska 

delas in i de två delar som utgör det, nämligen ”socialt” och ”kapital”. Rothstein definierar 

socialt i detta sammanhang som någonting som har med relationer mellan individer att göra, 

och kapital innebär någon form av tillgång för de människor eller organisationer som är i 

besittning av det. På individuell nivå menar Rothstein att det sociala kapitalet har två aspekter, 

en kvalitativ och en kvantitativ. Socialt kapital på en kvantitativ nivå innebär att en individ har 

många sociala kontakter, men att dessa kontakter inte nödvändigtvis är särskilt djupgående. 

Dessa kontakter kallas för ”svaga band” och forskning har visat på att svaga band inom grupper 

ibland kan vara mer effektiva än starka band. Detta då allt för starka band inom en grupp kan 

leda till isolation jämt emot andra grupper. Rothstein refererar även till Putnams teorier om 

överbryggande och inbundet socialt kapital, där det överbryggande främjar kontakt med andra 

grupper vilket blir en tillgång för samhället, då det leder till kontakt över sociala, ekonomiska 

och etniska gränser. Det är detta överbryggande sociala kapitalet som hänvisas till i den 

ovanstående forskningen från Putnam.35  

 

                                                      
33 Putnam, R. (2011: s. 195) 
34 Ibid. s. 199 
35 Rothstein, B. (2003: s. 110) 
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Det kvalitativa sociala kapitalet på den individuella nivån är där emot svårt att definiera då 

dessa kontakter har att göra med graden av tillit individer emellan. Rothstein menar att det alltid 

innebär en form av risktagande när en individ hyser tillit till en annan person. Här finns det två 

aspekter att utgå ifrån: (1) antingen finns det tillit till en person tills motsatsen är bevisad, eller 

(2) tilliten byggs upp över tid genom förtroendeingivande handlingar. På samma sätt som att 

vara känd för att vara opålitlig kan det vara en nackdel för en pålitlig person att enbart ha kontakt 

med opålitliga personer och grupper. Ingen tjänar på detta scenario. Socialt kapital på den 

individuella nivån är därför antalet kontakter som finns, samt vilken tillit som finns till dessa. 

Om en individ har ett stort socialt nätverk, men inte har någon tillit till dessa personer är ens 

sociala kapital lågt. På samma sätt är det sociala kapitalet också lågt om en individ enbart 

anförtror sig till ett fåtal personer. Utifrån detta är Rothstein därför kritisk till begreppets 

användning i dagens forskning och debatt då hans anser att begreppet bör ses på en kvalitativ 

och en kvantitativ, samt en individuell och en kollektiv nivå. Avslutningsvis menar Rothstein 

att ju fler människor som har många och spridda sociala kontakter som dem litar på, desto högre 

är det sociala kapitalet i ett samhälle.36 

 

3.2 Institution 

Begreppet institution är, liksom många andra begrepp inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen, tvetydigt. I detta avsnitt kommer vi att presentera olika definitioner av begreppet 

för att ge en bredare bild av vad en institution kan tänkas vara och hur vi i denna studie kommer 

att definiera begreppet.  

 

Författarna av boken Institution ger fyra definitioner av vad institutioner innebär; (1) En 

institution kan vara en legitimerad social gruppering, exempelvis familjen. (2) Institutioner är 

kognitiva, normativa och regulativa strukturer som ger stabilitet och mening åt socialt 

handlande och verkar genom kultur, struktur och rutin. (3) Institutionella ordningen är den 

mänskliga världen som är uppbyggd på mönster och organisation. (4) Sociala institutioner är 

strukturer i samhället som förenar kulturella system som människan skapat och använder sig 

utav.37 Vidare menar Jönsson m.fl. att institutioner är det som Talcott Parsons beskriver som 

social systemteori, som är ett strukturfunktionalistiskts perspektiv på institutioner och 

                                                      
36 Ibid. s. 112 
37 Jönsson, L. m.fl. (2011: s. 14) 



 19 

framhäver de som nödvändiga utövare av tvång för att samhället ska fylla sin funktion. Parson 

menar att det i ett socialt system finns olika positioner, t.ex. lärare och elever i klassrummet. 

När vi tar till oss dessa positioner och handlar inom dess ramar blir de roller. Institutioner verkar 

genom att de definierar de olika positionerna som vi som individer förväntas fylla genom att 

utföra rollen som de innebär.38 Jönsson m.fl. lägger ytterligare betoning på Parson som menade 

att institutioner även säkrar social kontroll av individ för att undvika normupplösningar i 

samhället. Institutioner bär på samhällets moral och normer. Parson menar att de viktigaste 

institutionerna är de som påverkar det sociala systemets relationsnätverk. Han lyfter fram tre 

olika klasser av institutioner: Den relationella institutionen, som visar vad som förväntas av 

individer när de samspelar med varandra, den reglerande institutionen begränsar individers 

egenintresse genom regler och normer, och slutligen den kulturella institutionen, som lyfter 

fram värden mellan individer, och etablerar en slags kulturell sanning, som exempel lyfter 

Parson fram respekt för mänskliga rättigheter.39 

 

Douglas C. North gör en skillnad som tidigare nämnda perspektiv inte uppmärksammar. 

Nämligen att begreppen institution och organisation skall skiljas åt. North begränsar begreppet 

institution till att beröra själva spelreglerna i samhället, medan begreppet organisation är 

spelarna i det som utgör en institution.40 Denna distinktion gör även forskarna Robert Friedland 

och Roger Alford som menar att institutioner är den kapitalistiska marknaden, kärnfamiljen, 

demokratin, den byråkratiska staten samt kristendomen, som påverkar västvärldens 

organisationer. Organisationerna här är aktörerna inom institutionerna som påverkar regler, 

normer och föreställningar i samhället, genom att agera inom ramen för institutionerna.41  

 

Brante m.fl. ger en vid beskrivning av vad en institution kan vara, och menar att en institution 

är ”en social relation – respektive en uppsättning sociala relationer – som består över tid i 

överensstämmelse med skrivna eller oskrivna regler och avtal”42. I vardagsspråk kan fängelser, 

behandlingshem och sjukhus likställas med institutioner, men bör snarare ses som formella 

organisationer. Däremot bör samhällets stora grundläggande och omfattande ordningar ses som 

                                                      
38 Ibid. s. 23 
39 Ibid. s. 24 
40 Douglas C.N. (2006: s. 95) 
41 Jönsson, L. m.fl. (2011: s. 104) 

 
42 Brante, T. m.fl. (1998 s. 132) 
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institutioner, dvs. de ekonomiska-, politiska-, rättsliga-, familje- och släktskaps institutioner 

samt religiösa och kulturella institutioner.43  

 

Rothstein har tagit fram begreppet universella institutioner som syftar till en institutions 

effektivitet kopplat till hur det sociala kapitalet sprids i samhället. Inom spelteorin kan dessa 

universella institutioner lösa problemen om den sociala fällan som uppstår när det inte finns 

någon tillit mellan individer, samt individer och institutioner/organisationer. Rothstein menar 

dock att bara för att en institution anses vara effektiv (universell) behöver den nödvändigtvis 

inte vara effektiv för samtliga medborgare då det kan finnas underliggande ojämna 

maktförhållanden. Dessa maktförhållanden kan ha att göra med social klass eller etnisk 

tillhörighet. Ifall dessa grupper lämnas utanför eller inte känner sig representerade av 

institutionen kommer den sociala fällan aldrig att lösas, i och med bristen på tillit i samhället.44 

Rothstein menar samtidigt som det är universella institutioner som skapar socialt kapital i ett 

samhälle, så finns det inga rationalistiska argument för att sådana institutioner kan uppstå. Detta 

då politiska, ekonomiska och andra intressegrupper kommer att underminera institutionerna 

genom att antingen korrumpera de inifrån, eller öppet på en politisk arena upplösa de och ersätta 

dem med praktiska institutioner som gynnar det egna gruppintresset.45 

 

Likt Rothstein har även Putnam definierat vad en effektiv (universell) institution innebär. Först 

och främst är det viktigt att poängtera att Putnam enbart syftar till politiska institutioner i sin 

definition. Putnam menar att institutioner är upprättade för att uppnå specifika syften, inte bara 

för att skapa enighet i ett samhälle. Medborgarna vill att staten skall göra någonting, inte bara 

besluta om vad som bör göras. Putnam har beskrivit detta i följande styrmodell för effektiva 

institutioner: Samhällskrav → politisk interaktion → stat → val av åtgärd → verkställande. 

Denna styrmodell visar beslutskedjan inom en effektiv politisk institution. Den effektiva 

institutionen måste även vara reaktiv och agera, dvs. att den är lyhörd till sina medborgares krav 

och använder sina resurser för att tillgodose kraven. Den effektiva institutionen är väsentlig för 

att en stat skall lyckas, för om institutionernas arbete inte utförs kan det leda till ökad 

brottslighet, att barn inte vaccineras, att infrastrukturen försämras, osv.46 

 

                                                      
43 Ibid. s. 132ff 
44 Rothstein, B. (2003: s. 201) 
45 Ibid. s. 222 
46 Putnam, R. (2011: s. 22) 
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Till denna definition av vad en effektiv institution är redovisar Putnam också två grundläggande 

punkter för hur institutioner påverkar politiska beslut och hur de påverkas av historien. Det är 

institutioners regler och standardprocedurer som utgör dess stomme och kommer att prägla de 

politiska resultaten då de strukturerar politiska beteenden, detta då institutionerna ger form åt 

aktörernas identiteter, makt och strategier, men institutioner formas även av historien. 

Institutioner är tröga och robusta och kommer att finnas kvar, och verka under, historiska 

händelseförlopp. Institutionerna kan komma att förändras på grund av händelser, men 

förändringarna kommer alltid att vara förankrade i historien. Individer som kan komma att vilja 

förändra institutionerna gör inte detta utifrån förhållanden som de själva skapat, utan det är 

individer eller grupper från historien som skapat förhållandena.47 

 

3.3 Tillit 

I sin artikel Från generell tillit till gatusmart presenterar Carina Gunnarson ett gediget och 

övergripande forskningsläge gällande olika definitioner som gjorts på begreppet tillit utifrån 

vedertagna forskare. Nedan presenteras hennes slutsatser. 

 

Gunnarson hävdar att forskningsläget och den vetenskapliga diskussionen kring tillit saknar en 

vedertagen definition av begreppet då det råder en stor mångfald om vad tillit egentligen 

innebär. Dock brukar uppdelningen av begreppet göras mellan generell- och partikulär tillit. 

Generell tillit riktar sig till samtliga människor i ett samhälle, även okända personer. Medan 

den partikulära tilliten enbart riktar sig till en begränsad krets. Den generella tilliten är den 

vanligaste förekommande inom statsvetenskapen och rör individers inställning att bemöta 

människor i allmänhet. T.ex. hur de förhåller sig till att möta andra människor på gator och torg 

samt andra offentliga rum. Om en person har en hög generell tillit kommer hen att lita på att 

andra människor, dessa människor är generellt sätt högutbildade, optimistiska och har en känsla 

av kontroll.48 Gunnarson menar därför att tilliten ”baseras på något slags samlad eller kollektiv 

erfarenhet av hur interaktioner mellan människor brukar fungera”49 och att den generella 

tilliten är ett mått på samhällets sociala tillit. 

 

                                                      
47 Ibid. s. 21 
48 Gunnarson, C. (2017:  s. 242ff) 
49 Ibid. s. 243 
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Närliggande till den generella tilliten finns den moraliska. Den utgår ifrån det klassiska 

talesättet ”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”, och syftar till att människor har vissa 

gemensamma grundläggande värden. Om en människa har en hög generell och moralisk tillit 

så litar hen på andra människors välvilja och tror att andra människor har samma moraliska 

värderingar som en själv. Denna tillit är mer ett ställningstagande om hur människor bör bete 

sig, snarare än att det är yttre faktorer som påverkar en individs tillitsgrad.50 

 

I motsats till den generella och moraliska tilliten finner vi de tillitsperspektiv som utgår ifrån 

den partikulära tilliten, nämligen den strategiska. Denna tillit baseras på konsekvensanalys och 

en värdering av enskilda interaktioner med människor. Denna typ av tillit är baserad på 

relationer mellan individer, snarare än en allmän attityd om samhället i stort. Den strategiska 

tilliten syftar till personer som vi känner och har information om.51 I ett samhälle där människor 

utgår ifrån en strategisk tillit är det av yttersta vikt att det finns ett högt socialt kapital, för om 

det inte finns kommer det med största sannolikhet leda till det som Putnam beskriver gällande 

avhopp, skolk, exploatering, korruption, isolering och stagnations i samhället.52 Den partikulära 

tilliten kan i extrema fall enbart handla om en individs tillit till de människor hen känner, träffar 

varje dag eller som delar samma värderingar med. Dessa grupper utgör familjen, nära vänner 

och likasinnade inom samma organisation som man själv tillhör. Om en individ utgår ifrån detta 

tillitsperspektiv finns det en rädsla för att bli utnyttjad av andra och undviker därför kontakt 

med okända personer. Detta kan medföra en negativ samhällsutveckling, då det inte finns någon 

generell tillit i samhället.53 

 

Utöver dessa tillitsaspekter nämner även Gunnarson den personspecifika-, kunskapsbaserade-, 

sakfråge- eller domänspecifika- samt identitetsbaserade tilliten som samtliga utgår ifrån den 

partikulära tillitsaspekten. 

 

- Personspecifik tillit: Tilliten bedöms utifrån personen framför sig, om hen är att lita på. 

Detta baseras på denna persons motiv/intressen 

- Kunskapsbaserad tillit: Tilliten till en individ baseras på tidigare möten och erfarenheter 

eller ur ett visst sammanhang. 

                                                      
50 Ibid. s. 244 
51 Ibid. s. 243 
52 Putnam, R. (2011: s. 199) 
53 Gunnarson, C. (2017: s. 243) 
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- Sakfråge- eller domänspecifik tillit: Tilliten varierar beroende på fråga och situation 

- Identitetsbaserad tillit: Ens tillit baseras på vilket ursprung, språk, kultur, religion, 

beteenden eller tradition en grupp eller individ har.54 

 

3.4 Integration 

Mikael Stigendal skriver i sin bok Skolintegration – lösningen på skolans problem? att 

integration bör ses utifrån två skilda perspektiv. Det första är det han kallar för systematisk 

integration som handlar om att länder integreras genom överstatliga organisationer så som EU, 

att företag slås samman eller att regioner integreras genom fysiska broar eller kommunikationer, 

t.ex. öresundsregionen. Denna typ av integration styrs till största del av lagar, regler och rutiner. 

Den andra delen kallar Stigendal för den sociala integrationen, som innebär relationer mellan 

befolkningsgrupper. Inom denna integrationsprocess är det generellt sätt inte lagar och regler 

som styr integrationen, utan normer och attityder. Dock kan nya lagar stiftas för att främja den 

sociala integrationen, men dessa lagar är oftast till för att styra normerna och attityderna. 

Stigendal menar att i skolans värld är det inte i det strukturerade klassrummet som social 

integration kan uppstå, utan på rasterna när eleverna socialiserar sig med varandra. Det är här 

som grupperingar uppstår där vissa innesluts och andra utesluts.55 

 

Stigendal anser att integrationen i skolan bör delas upp i sju dimensioner för att förklara 

förekomsten, eller avsaknaden av integration. Den första dimensionen är tidsaspekten då alla 

sociala sammanhang delas in i tid. I skolan är undervisningen schemabunden och utgör var och 

när elevgrupper samlas i klassrummen. Men inom skolan finns även en dåtid, en historia, som 

kan påverka attityder och normer inom skolan. T.ex. så kan äldre kollegors attityder påverka 

nya arbetskollegor. Den svenska skolan har även en historia om nationalromantik enligt 

Skolkommittén som kommer att påverka de svenska eleverna som är uppväxta med denna 

historia. Men när en elev med en annan historia kommer till den svenska skolan då den kan 

försvåra förståelsen av varför och hur skolan finns. Den utländska eleven kommer därför direkt 

på efterkälken, inte bara på grund av språksvårigheter, utan också på grund av en annan 

historia.56 
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55 Stigendal, M. (2000: s. 41) 
56 Stigendal, M. (2000: s. 44) 
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Andra dimensionen består av rummet då alla sociala sammanhang äger rum och hur dessa 

sammanhang utspelar sig har stor betydelse för utvecklingen. Rummet har stort betydelse då 

det kan vara frågor om hur lokalen för undervisning ser ut, hur lämpar sig lokalen för 

grupparbete. Om kraven inte uppfylls för att kunna bedriva en ordentlig och utvecklande 

undervisning bör det ske ett lokalbyte om möjligt.57 

 

Demografiska beståndsdelar utgör den tredje av Stigendals integrationsdimensioner. Till denna 

dimension räknar Stigendal kön, ålder, etnicitet och hälsa. Åldern är avgörande för vilken klass 

eleven går i och relationen mellan lärare och elev. Den fjärde dimensionen innefattar skolan 

sociala strukturer. Skolan är inte enbart en plats för lärande för framtiden, utan utgör en stor del 

av barn och ungdomars sociala umgänge. Stigendal refererar till Skolkommittén som skriver 

”Skolan är inte bara en förberedelse för livet, den är livet självt för de barn och ungdomar som 

går där varje år ut och år in”.58 Inom sociala strukturer finns någonting som kallas för 

strukturell selektivitet, att det finns en inneboende logik i strukturer om att välja ut och välja 

bort. I sociala sammanhang människor emellan kallas detta med ett mer vedertaget begrepp för 

diskriminering. Det kan vara att människor helt väljer bort att umgås med en person av en viss 

etnicitet eller nationalitet. Den strukturella selektiviteten kan vara djupt inbäddad i strukturerna 

kring skolan, så pass djupt att läraren inte tänker på dem och förfördelar vissa elever utan att 

tänka på det. Stigendals femte dimension berör resurser, både ekonomiska och sociala. Med 

sociala resurser anser han framförallt lärarkompetens. En lärare behöver ha en social 

kompetens, vilket inte läggs tillräckligt stort fokus på inom lärarutbildningarna enligt Stigendal. 

Ekonomiska resurser är relativt självförklarande, då denna delen innebär personal, läromedel, 

lokalhyra, osv. dock finns det inga garantier för att en bra ekonomi resulterar i en god 

lärandemiljö, då det krävs en god social kompetens från lärarna man som anställs för att 

uppfylla detta.59 

 

Sjätte integrationsdimension benämner Stigendal som mening. Utan mening med det som man 

gör kan man pumpa in hur mycket pengar och andra resurser som helst i en verksamhet, men 

resultatet kommer ändå att bli underväldigande. Ingen vill vara delaktig i någonting som saknar 

mening, då mening eller brist på det har ett eget förklaringsvärde. Den sjunde och sista 
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dimensionen är makt. Det krävs mycket makt för att hålla kvar människor i sociala sammanhang 

som saknar mening. Mer specifikt handlar makt i denna dimension om den makt som tvingar 

människor i nya sammanhang och håller kvar dem där. Denna makt är avsiktlig och medveten, 

då det krävs intentionell makt i sociala sammanhang. Andra maktperspektiv är den strukturella 

makten, t.ex. den som utövas av en lärare jämt emot elever då den är inskriven i relationen. Där 

emot om en lärare tar tag i en elev och fysiskt slänger ut hen från klassrummet övergår den 

strukturella makten till intentionell makt då läraren har gått utanför sina befogenheter.60 

 

Stigendal menar att i dagens svenska skola råder det helt andra förutsättningar för integration 

än tidigare. Genom historien har det snarare varit klass- och könsmässiga skillnader som 

segregerat elevgrupperna i skolan, då en stor majoritet av eleverna var etniskt svenska. Det 

kunde finnas stora skillnader mellan eleverna i form av förutsättningar, men de flesta kände sig 

som svenskar. Till detta ställer sig Stigendal frågorna om hur många som känner sig som 

svenskar och hur många som ingår i samma sociala integration? Hans svar på detta är att 

antagligen är det inte många som känner sig svenska och att de flesta elever saknar en social 

integration annat än deras föräldrars. Av detta kan det bli en konsekvens att eleverna skapar sin 

egen sociala integration som snarare kommer att underminera skolans verksamhet än att vara 

gynnsam för den. Om en social integration som inkluderar alla elever saknas kan skolan 

knappast göras meningsfull. Stigendal menar att det är skolans ansvar att det skapas en 

meningsfull social- och strukturell integration på skolan, då det är här som barnen och 

ungdomarna möts. Utöver skolan träffas knappt elever och deras föräldrar, annat än i 

föreningslivet. Men det är skolan där barnen och ungdomarna spenderar sin största tid.61 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tre studier som berör olika delar av vårt syfte, nyanlända 

elevers uppfattningar av sin egen integration i förhållande till teorier om tillit, socialt kapital 

och institutioner. De studier vi funnit som lämpliga är först Eva Skowronskis avhandling Skola 

med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola för alla” som studerat vad som 

krävs för en nyanländ elev att bli inkluderad i den svenska skolan.62 Den andra studien är Carina 

Gunnarsons Från generell tillit till gatusmart som behandlar gymnasieungdomars uppfattning 

om sin egen tillit till sina medmänniskor. Sist kommer Gerickes m.fl. studie How do refugees 

use their social capital for successful labor market integration? som utforskar hur flyktingar i 

Tyskland använt olika typer av socialt kapital för att få en anställning och integreras på 

arbetsmarknaden. 

 

4.1 Eva Skowronski – Skola med fördröjning 

Eva Skowronski, doktor i migrationsvetenskap vid Lunds universitet har i sin avhandling Skola 

med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i ”en skola för alla” undersökt 

skolsituationen för elever som invandrat till Sverige de senaste fyra åren. Skowronski 

undersöker bl.a. hur skolsystemet påverkar elevernas möjlighet till att bli inkluderade socialt i 

skolan och vilka konsekvenser det finns av skolornas mottagningssystem. Skowronski besvarar 

sin frågeställning genom fältstudier och kvalitativa intervjuer med 29 nyanlända elever.  

Skowronski resultat visar på att stigmatisering av nyanlända elever kan leda till hinder i 

integrationen mellan elever. Detta visar sig i skolan genom att vissa elever skrattar åt de 

nyanlända när de talar svenska.63 

 

Skowronskis resultat visar det finns en fördel av att låta nyanlända elever möta andra elever i 

ordinarie skolundervisning. Bl.a. lyfter hon fram att integrationen går betydligt snabbare i de 

skolor där nyanlända elever läser på ett nationellt program istället för förberedande program. 

De förberedande programmen har ofta låg status vilket leder till ytterligare stigmatisering av 
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nyanlända.64  

 

Skowronskis resultat visar på att många elever upplever en osäkerhet i att använda det svenska 

språket. Detta i sin tur leder till att många elever upplever att det är väldigt ensamma. 

Skowronski menar att det kan vara ett resultat av bristande arbete i skolan när det kommer till 

att påverka elevernas sociala samspel sinsemellan. Dock lyfter Skowronski fram lärare som 

aktivt planerat lektioner och placerat elever på så sätt att de blir uppmuntrade till lära känna 

varandra. Faddersystem, kamratstöd och mentorssystem är fler exempel som lyfts fram som 

metoder skolor kan använda sig utav för att stärka det sociala samspelet, och därmed 

integrationen mellan elever.65  

 

Flera av eleverna i Skowronskis forskning framhäver att de gärna vill läsa på att nationellt 

gymnasieprogram men att det måste vänta med detta. Skowronski lyfter fram att det leder till 

att elevernas sociala spel och handlingsutrymme under en lång period blir begränsat till andra 

elever som nyligen invandrat till Sverige, och därmed befinner sig i samma situation. Då många 

elever som deltagit i undersökning lagt ner mycket jobb på att lära sig svenska har de även så 

småningom kunnat möta fler elever som läser nationella program på skolan på en mer jämlik 

nivå. Men ett sådant möte kräver även en öppenhet och nyfikenhet från dessa elever. Denna 

vilja påverkas av de olika sociala klimaten som råder i enskilda klasser och skolor. Skowronski 

framhäver att skolan och lärare bör medverka till att skapa ett tryggt, rymligt och jämlikt socialt 

spelrum mellan olika grupperingar av elever på skolan. På så sätt går skolan i ett steg i en 

riktning som gynnar alla elever. Skolan bör utveckla strategier för att motverka en sådan miljö 

genom att bl.a. lyfta fram diskussioner kring diskriminering.66 

 

4.2 Carina Gunnarson – från generell tillit till gatusmart 

Carina Gunnarsons artikel Från generell tillit till gatusmart är tidigare behandlad i denna 

studie gällande hennes definitioner av olika typer av tillit. Dock är studien även väsentlig för 

forskningsläget då den, likt vår studie, berör ungdomars upplevelser av sin egen tillit till sina 

medmänniskor i samhället. Gunnarsons studie skiljer sig dock från vår, så till vida att hennes 
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urval av respondenter är betydligt bredare. Gunnarson har inte gjort någon avgränsning vad 

gäller kön, etnicitet eller tid i Sverige. Hennes urval har berört olika typer av skolor som hon 

klassar som hög, mellan eller låg, och syftar till gymnasieskolornas intagningspoäng och 

vilken utbildningsgrad elevernas föräldrar har. Gunnarsons mål har därav varit att studera 

tilliten hos ungdomar som går på skolor med varierande betygsnivå, söktryck och 

socioekonomisk profil.67 

 

Gunnarson genomförde sin studie genom både kvantitativa enkätundersökningar samt ett 

kvalitativt insamlande av data där eleverna fick skriva ett brev om sin generella tillit. Detta 

gjordes på sju skolor i Stockholmsområdet 2015. Eleverna fick främst svara på den generella 

tillitsfrågan ”Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flest människor eller tycker du 

att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor?”. Till detta ombads 

även eleverna att svara på frågor kring deras tillit till de människor som bor i samma område, 

människor i Stockholm och människor som är olika dem själva.68  

 

Syftet med Gunnarsons undersökning var att bidra med validitet till standardfrågan rörande 

tillit (frågan nämnd ovan som var grunden för Gunnarsons studie) genom att undersöka 

ungdomars uppfattning av frågan samt deras svar kring den. Gällande elevernas uppfattningar 

av den generella tillitsfrågan menar Gunnarson att svaren beror på ifall eleverna utgår ifrån 

partikulära argument eller moraliska/generella. I de partikulära argumenten som utgår ifrån 

mötet med specifika personer eller grupper av människor, är svaret att man bör vara försiktig i 

mötet och att tilliten till dessa människor är låg. Däremot om de tillfrågade eleverna utgår 

ifrån det moraliska eller generella argumentet så visar de på en betydligt högre tillit. Med 

detta sagt menar Gunnarson att den generella tillitsfrågan är för ospecificerad och lämnar för 

stort utrymme för tolkning hos respondenterna.69  

 

Ett annat resultat som Gunnarson redovisar är att elevernas tillit skiljer sig åt beroende på 

vilket kategori deras skola tillhör (låg, mellan eller hög). Vid de skolor som hon klassificerat 

som ”låg” är den generella tilliten betydligt lägre än de elever som går på en skola 

klassificerad som ”hög”. Detta menar hon kan bero på att det finns en kultur inom 

högstatusskolorna där det är ett tryck på eleverna att vara politisk korrekta genom att uttrycka 
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”rätt” värderingar, samtidigt som det i lågstatusskolorna inte i samma utsträckning finns 

förmågan att föra rationella resonemang vilket leder till att svaren i undersökningen blivit 

lidande. Dock nämner Gunnarson även att resultaten i hennes studie inte är generaliserbara då 

hon gjort ett strategiskt urval för skolor i Stockholms stad, och att resultaten därför inte går att 

applicera på samhället i stort.70  

 

4.3 Gericke m.fl – How do refugees use their social capital 

for successful labor market integration? An exploratory 

analysis in Germany 

Liksom vår studie har Dina Gericke m.fl. studerat hur socialt kapital hos nyanlända påverkar 

deras integration. Skillnaderna är dock att Gericke m.fl. enbart studerat syrianska flyktingars 

integration i arbetsmarknaden, medan vi varit intresserade av våra respondenters egna 

upplevelser av deras integration. Gericke m.fl. har utgått ifrån fyra olika typer av socialt 

kapital i analysen av deras resultat, som är baserat på semistrukturerade intervjuer med 36 

syrianska flyktingar. Urvalet är begränsat till just syrianska flyktingar då de utgör den största 

flyktinggruppen som invandrat till Tyskland, samt så har de enbart fokuserat på flyktingar 

som har en fast anställning, detta för att kunna ställa frågor om hur deras sociala kapital 

påverkat deras möjligheter till att få anställning.71  

 

Socialt kapital är som tidigare beskrivet under teoretiskt ramverk i denna uppsats, ett brett 

begrepp och kan tolkas utifrån flera olika perspektiv. Gericke m.fl. försöker förklara de 

syrianska flyktingarnas integration i arbetsmarknaden utifrån fyra olika kategorier av socialt 

kapital och hur dessa påverkat deras möjlighet till anställning. De fyra kategorier av socialt 

kapital som författarna använder sig av är bridging och bonding samt horisontellt och 

vertikalt. Det horisontella sociala kapitalet syftar till de kontakter och nätverk en individ har 

som utgör samma socioekonomiska, etniska eller utbildningsmässiga bakgrund och har 

liknande eller samma tillgång till resurser och kunskap. Det vertikala sociala kapitalet är de 

kontakter som har en högre social status och har tillgång till fler resurser och en större 

kunskap. Bridging innebär kontakterna mellan grupper eller individer som har lite 

gemensamt, t.ex. olika socioekonomiska eller etniska bakgrund. Denna kontakt kan ses som 
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broar mellan de olika grupperna och kan leda till ett utbyte av information och resurser. 

Bonding å andra sidan är utbytet av information inom slutna grupper av människor som delar 

liknande värderingar och normer, allt som oftast har individerna inom dessa nätverk liknande 

bakgrund.72 Bridging och bonding kan likställas med det som Rothstein kallar svaga och 

starka band då tillit utgör en stor del, där det inom bonding finns en stark tillit till de övriga 

inom nätverket, medan det inte finns samma starka tillit inom bridging.73 Inom studier som 

behandlar invandrares sociala kapital delas deras nätverk in i två olika kategorier där 

personens sametniska kontakter, t.ex. familj, vänner och andra invandrare tillhör bonding, och 

kontakten med människor och nätverk från mottagarlandet till bridging. Gericke m.fl. menar 

dock på att det inte enbart går att använda sig utav bridging och bonding för att förklara 

flyktingars sociala kapital, där av att de även använder sig av de horisontella och vertikala 

förklaringsmodellerna. Med detta menar de att en flykting som bott i landet längre och har 

t.ex. ett arbete och ett större socialt nätverk, har ett vertikalt socialt kapital i jämförelse med 

en nyanländ flykting. Personerna kan fortfarande skapa starka band till varandra genom en 

delad nationalitet eller etnicitet, men att individen med det högre vertikala sociala kapitalet 

även kan tillföra möjligheter för den nyanlända genom t.ex. tillgång till arbetsmarknader och 

socialt kapital.74 

 

Gericke m.fl. identifierade fyra olika typer att socialt kapital som flyktingarna i deras studie 

använt sig av för att komma in på arbetsmarknaden. Dessa var (1) horisontellt bonding, (2) 

vertikalt bonding, (3) horisontellt bridging samt (4) vertikalt bridging.  

 

1. Horisontellt bonding: Utgjordes av familj och vänner med samma etniska bakgrund. 

2. Vertikalt bonding: Utgjordes av ledare inom olika typer av organisationer eller 

institutioner som baseras på en gemensam religion, etnicitet eller nationalitet.  

3. Horisontellt bridging: Kontakter som tillhörde en annan nationalitet eller etnicitet, 

men med liknande utbildningsgrad eller jobberfarenhet. Vanligtvis var dessa kontakter 

personer födda i Tyskland. 

4. Vertikalt bridging: Syftesbaserade kontakterna som utgjordes av socialarbetare, 

arbetskollegor eller chefer samt personer inom frivillighetsorganisationer. Dessa 
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kontakter hade ingen privat relation med flyktingarna, utan hade det som jobb att 

hjälpa dem.75  

 

De huvudsakliga resultaten som Gericke m.fl. presenterar är en förståelse av hur flyktingar 

använder sig av olika typer av socialt kapital för att få tillträde till arbetsmarknaden i sina nya 

länder. Gericke m.fl. fann att flyktingar kunde dra nytta av samtliga fyra kategorier av socialt 

kapital i sin integration till arbetsmarknaden men att ett vertikalt briding socialt kapital ledde 

till att flyktingarna fick ett mer adekvat och välbetalt jobb. Till skillnad från ett horisontellt 

bonding socialt kapital, som oftast ledde till jobb som var underbetalda och som inte behövde 

några högre färdigheter. Studien visar på vad institutioner kan göra för att hjälpa flyktingar att 

överkomma de hinder som placeras framför dem när de skall in på arbetsmarknaden i ett nytt 

land. Dvs. att uppmuntra till vertikala bridging kontakter och se till att dessa finns att tillgå för 

de nyanlända personerna76  
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5. Analys/resultat 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultaten av våra intervjuer. I samband med detta 

kommer vi att diskutera svaren utifrån det presenterade teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

kommer vi att föra en sammanfattande diskussion av resultaten i förhållande till våra 

frågeställningar för att på så sätt tydligt kunna besvara dem. Till detta gör vi även vissa 

slutsatser gällande vårat resultat.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

 I detta avsnitt kommer vi att koda våra respondenter som R-1, R-2, R-3, R-4 och R-5 istället 

för att ge fiktiva namn, där R står för respondent och siffran representerar i vilken ordning som 

vi gjorde intervjuerna. Först följer en kort bakgrund om respondenterna, som t.ex. hur länge de 

bott i Sverige, familjesituation, och boendesituation. Alla respondenter är mellan 18–20 år 

gamla. 

  

R-1 är från Palestina men föddes i Syrien där han gick i grundskolan. Han kom till Sverige 2013 

och bor i en lägenhet tillsammans med sin familj som består av fem personer. Han trivs relativt 

bra i området men berättar samtidigt att de letar efter ett annat boende, detta är dock främst pga. 

att familjen vill ha ett större boende. Han själv upplever att han är trygg i området men det kan 

ändå vara oroligt ibland. Det bor många invandrare i området och många som är i utanförskap. 

R-1 menar att någon som inte bor i området upplever det säkert som mer otryggt än vad det 

egentligen är. Han lyfter fram att det, som på några andra områden i Sverige där det råder 

utanförskap, har brunnit bilar i området. Men det handlar om ett par bilbränder i halvåret. R-1 

läser sista året på ett nationellt gymnasieprogram på en skola i västra Sverige. 

  

R-2 kom till Sverige 2016 och hade då flytt från Syrien. Han flyttade direkt in till sin far som 

två år tidigare hade tagit sig till Sverige. I hushållet bor R-2 tillsammans med sin far, sin bror, 

sina två systrar och sin mor. De bor tillsammans i en lägenhet i en mindre by utanför en mindre 

ort i västra Sverige. R-2 går vid intervjutillfället på ett gymnasieförberedande program och har 

tidigare gått åtta år i skolan i Syrien. R-2 uppger att varken hans mor eller far arbetar, dock så 

gör hans äldre bror det. R-2 uppger att han inte trivs jättebra där han bor, då han hellre vill bo 

själv tillsammans med sin bror i en lite större stad. 
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R-3 två kom till Sverige från Syrien 2016 och har sedan dess enbart bott i ett mindre samhälle 

utanför en liten ort. Han bor med sin familj på sju personer i en tvåvånings lägenhet. 

R-3 tycker att det är väldigt tryggt, lugnt och fint i samhället han bor i och han och grannarna 

hälsar alltid på varandra. I Syrien gick R-3 hela grundskolan innan kriget härjade. I Sverige har 

han gått på ett gymnasieförberedande program i snart två år. Även hans föräldrar studerar, dock 

på vuxenutbildningen där de bl.a. läser SFI (Svenska för invandrare). R-3 jobbar även som 

mekaniker i ett garage vid sidan av sina studier. 

  

R-4 kom även han till Sverige 2016 från Syrien. Han bor i en lägenhet tillsammans med sin far, 

mor och två syskon i en mindre ort i västra Sverige. Han har inte flyttat runt någonting i Sverige 

när han kom, utan har bott kvar i samma ort hela tiden. R-4 går på ett gymnasieförberedande 

program på en gymnasieskola, men kommer nästa år att börja på vuxenutbildning då han blir 

för gammal för att gå kvar på gymnasieskolan. R-4 har gått i skola i Syrien från dess att han var 

sex år gammal till att han var 15. 

  

Den sista respondenten, R-5, kom till Sverige 2016. Han bodde tidigare i Syrien och kom till 

Sverige tillsammans med sin mor, far och två syskon. Han bor i en lägenhet i en liten by utanför 

en mindre ort i västra Sverige. Han går på IM, det gymnasieförberedande programmet, och 

kommer att gå där även nästkommande år. Tidigare har han gått i skola i Syrien från det att han 

var sex år gammal till dess att han var tolv år. R-5:s far arbetar på en pizzeria och är den som 

försörjer familjen. R-5 trivs där han bor, dock så tycker han att det är lite för litet och att 

bussarna inte går så ofta. 

 

5.2 Socialt Kapital 

Som tidigare nämnt under den teoretiskt ramverk, utgörs socialt kapital bland annat av en 

individs sociala nätverk utöver kärnfamiljen. Det kan vara vänner, grannar, 

frivillighetsorganisationer, föreningar och dylikt. Utifrån dessa premisser och vad R-2 svarat 

på tillfrågade frågor är hans sociala nätverk relativt lite då han bl.a. säger: ”Jag brukar sitta 

ensam hemma och känna mig ensam för att jag inte har någon jag kan prata med.” R-2 

beskriver att han, utöver sin familj, enbart har två vänner som han litar på, samt en granne som 

ibland hjälper honom med olika typer av kontakter med myndigheter. Dock beskriver han sin 
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relation med dessa vänner som mycket god då han berättar allt för dem. Man kan då konstatera 

att han har det Rothstein beskriver som ”starka band” med sina sociala relationer utöver 

kärnfamiljen.77 Hans tillit till dessa personer är mycket stark och R-2:s sociala nätverk består 

mer utav kvalitativa relationer än kvantitativa. 

 

 R-1 däremot har betydligt fler sociala relationer. På frågan om vilka R-1 umgås med på skolan 

svarar han:  

 

Jag umgås med klassen, andra vänner från andra klasser, med fritidsledarna ibland. Det är väldigt 

olika och varierar. Jag känner väldigt många… eller jag vet vem dem är och de vet vem jag är 

 

Dock så benämner han själv dessa kontakter som ytliga. Med detta sagt består R-1:s sociala 

nätverk utav svaga, men kvantitativa sociala relationer. Detta ges i uttryck i hans arbete inom 

skolan där han är delaktig i elevrådet, arbetar inom blåljusverksamhet utöver skolan samt att 

han benämner sina kontakter med elever och personal på skolan som goda men ytliga.  

 

R-3 beskriver liknande sociala relationer som R-1 när det kommer till eleverna på skolan. Han 

söker ständigt kontakt med flertalet andra elever för att skapa sig en relation med dem, dock 

framhäver han att det är svårare att komma i kontakt med svenska elever. Det som R-3 beskriver 

tolkar vi som att han är ute efter är att skapa ”starka band” till så många som möjligt, då han 

framhäver att han vill bli deras vän. R-3:s umgängeskrets utanför skolan beskriver han som 

bred då han har många vänner i olika åldrar, dock är hans relationer inte lika starka till sina 

äldre kontakter. R-3 säger att:  

 

Jag är en väldigt social person och har väldigt många kompisar, i alla åldrar, jag umgås med 

pappas vänner med… Jag respekterar äldre. Men för att jag ska se dem som en vän ska de vara i 

min ålder, kanske två år yngre eller äldre 

 

R-3 har även andra sociala nätverk än de som han beskriver som vänskapsrelationer, dels genom 

att han arbetar som mekaniker i ett garage vid sidan av sina studier på introduktionsprogrammet, 

men även genom kontakter han skapat på en fritidsgård. R-1 och R-3 har snarlika sociala 

nätverk, och där av likartat socialt kapital om man utgår ifrån Rothsteins teorier och starka och 

svaga band. Trots att R-1 och R-3 har olika syften när de skapar sociala kontakter, så blir 
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resultatet detsamma. Båda har ett kvantitativt socialt kapital med många sociala kontakter som 

de inte har en fullvärdig vänskapsrelation med. Just vänskapsrelationer är viktiga att definiera 

utifrån R-1 och R-3:s svar, då det är dessa personer som de litar på. Så med andra ord, när R-1 

och R-3 nämner vänner, kompisar eller dylikt syftar de till kvalitativa sociala kontakter, enligt 

tidigare presenterad forskning. R-3 menar att:  

 

Jag pratar och går med alla, men det har varit svårt att prata med de svenska eleverna. Jag lärde 

känna några genom en vän till mig som redan kände dem, Han bjöd med mig på fester och 

presenterade mig för svenska elever. Men innan honom var det svårt att prata med dem, få kontakt. 

 

R-3 upplevde att han betydligt enklare fick kontakt med de svenska ungdomarna när han fick 

hjälp av sin vän. Detta är ett tydligt exempel på det som Putnam skriver om att sociala nätverk 

ökar det sociala kapitalet.78 Nämligen att en person drar nytta av sina tidigare kontakter och den 

kommunikation hen haft med dem för att enklare komma in i nya nätverk. Den tidigare 

kontakten visar på att man lyckats samverka med andra personer, och kommer i slutändan att 

skapa en kontinuitet och långsiktig social förändring. 

  

Kort sammanfattat anser vi att både R-1 och R-3, utifrån deras egna utsagor, har relativt gott 

socialt kapital, då deras kontaktnät är brett med olika arbetskollegor, bekanta på skolan, vänner 

i sin närhet samt kontakter inom olika fritidsföreningar. Hur ser det då ut för övriga 

respondenter? 

  

Som nämnt ovan består R-2:s sociala nätverk, utöver kärnfamiljen, främst av sina två nära 

vänner som han har en väldigt god relation till då han säger: ”Jag har två kompisar, jag litar 

på dem. Jag säger allt till dem och de litar på mig.” Dessa är kvalitativa sociala kontakter som 

han har full tillit till. Utöver detta berättar han även att han har en god relation till sin granne 

som brukar hjälpa honom med t.ex. bankärenden och IT. Men utöver dessa kontakter och 

klasskamrater som han endast umgås med i skolan saknar R-2 ett utbrett socialt nätverk. Han 

har varken ett arbete utanför sina studier eller är aktiv i någon form av frivillighetsorganisation 

eller fritidsförening. Det som R-2 gör på fritiden är att umgås med sina två vänner där dem 

antingen grillar, spelar tv-spel eller går på disco i en närliggande stad från den han bor i. R-2 

har det som Rothstein beskriver som få men kvalitativa sociala kontakter.79 Vi konstaterar 

                                                      
78 Putnam, R. (2011) 
79 Rothstein, B. (2003) 



 36 

därmed att R-2:s sociala kapital är lågt och detta speglas av det som Putnam skriver om att 

människor eller grupper i samhället som har ett lågt socialt kapital så kommer avhopp, skolk, 

isolering och stagnation i utvecklingen att vara närvarande.80 Detta överensstämmer till viss del 

med det som R-2 beskriver om sig själv, att han ofta känner sig ensam då han inte har så många 

han kan prata med, att han inte litar på främmande människor och söker därför ingen kontakt 

med dem. För att använda R-2:s egna ord ”Jag undviker kontakt med okända personer för jag 

inte litar på dem”. Det samma gäller hans sociala kontakter i skolan, han litar på dessa personer 

när han är i skolan, men inte utanför. Detta kan tolkas som en stagnation i R-2:s sociala kapital, 

då han inte försöker att utveckla sitt kontaktnät, samt att han känner sig isolerad. Dock kan 

isolationen dels bero på att han bor i en liten by där det inte finns många möjligheter till 

fritidsaktiviteter. 

  

R-4 och R-5 ligger någonstans mitt emellan tidigare nämnda respondenter gällande deras 

sociala kapital. Båda beskriver sina sociala relationer utanför sin familj som goda då de har 

vänner i sin egen ålder och träffar relativt regelbundet bekanta, genom att bl.a. besöka en 

fritidsgård. R-4 har ett arbete utöver sina studier. R-4 säger: ”Jag jobbar som kock på en 

restaurang, där har jag träffat flera kompisar. När jag inte jobbade var jag ensam. Det var 

tråkigt.” R-5 är aktiv inom en fotbollsförening på fritiden där han tränar två till tre gånger i 

veckan. R-5 beskriver dock att han ibland känner sig isolerad, men detta beror mest på att han 

bor i en liten by där de kollektiva förbindelserna är dåliga. R-4 och R-5 nämner båda hur de tror 

att de haft ett större socialt nätverk om de haft körkort och tillgång till bil, då de enklare hade 

kunnat träffa vänner och arbeta.  

 

5.3 Tillit 

Som Lundåsen och Pettersson nämner är den generella tillitsfrågan för omfattande för att 

besvaras genom fasta svarsalternativ, mycket pga. att respondenternas egna referensramar 

kommer att påverka deras svar. I våra intervjuer har vi därför ställt frågor kopplade till deras 

generella tillit utifrån deras egna referenser, såsom att våga lämna värdesaker obevakade i 

skolan. Anledningen till detta var att få respondenterna att utgå ifrån samma referensram för att 
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kunna analysera deras generella tillit. Enligt Blennberger är den generella tilliten en egenskap 

som utmärker en stor del av en persons handlingar och attityder.81 

 

På den generella tillitsfrågan svarar R-1 att man ska vara försiktig när man möter nya 

människor. Han säger att ”Jag tycker att man ska vara försiktig. Man ska lita på en människa 

till vis del och samtidigt vara försiktig”. R-1 upplever inte att han skulle våga lämna sin mobil 

på ett bord i något utrymme i skolan, möjligtvis i klassrummet. Han menar att detta är pga. att 

”Man litar ju inte överhuvudtaget på någon som man inte känner, det räcker inte att bara veta 

vem de är” R-1 uppvisar enligt dessa svar en låg generell tillit till människor i allmänhet, då 

han anser att man behöver lära känna människor, eller veta någonting om dem för att kunna lita 

på dem. R-1 uppvisar därmed att han utgår från en strategisk tillit. Gunnarson menar att den 

strategiska tilliten kan vara både positiv och negativ.82 Den kan vara negativ i den mån att ett 

lågt socialt kapital kan leda till en negativ utveckling så som isolering, stagnation och avhopp. 

Om individen som utgår ifrån den strategiska tilliten har ett högt socialt kapital är detta inte ett 

problem, då det stora sociala nätverket kompenserar för bristen på en hög generell tillit. Trots 

att R-1 uppvisar en relativt låg generell tillit nämner han något som bör anses vara en hög 

moralisk tillit, nämligen att han upplever människor som hjälpsamma. Dock är detta baserat på 

att han själv anser sig hjälpa människor. R-1 menar att: ”Ja jag tror folk hade hjälpt mig… för 

jag ha hjälpt någon som behöver det. Jag tänker på att om man är hjälpsam får man hjälp 

tillbaka” R-1 har därigenom utnyttjat sitt sociala kapital för att skapa sig en gynnsam situation 

för sig själv, vilket styrks av Abercrombie, som menar att en person som bjuder någon på 

middag förväntar sig att själv bli bjuden någon gång i framtiden.83  

 

R-3 svarar till stor grad det samma som R-1, men uppvisar dock en högre generell tillit när han 

befinner sig i skolan. R-3 säger att:  

 

Jag brukar lämna min väska nästan varje dag i klassrummet. Jag brukar inte heller låsa mitt skåp, 

här är ju hur lugnt som helst […] Jag brukar ladda min mobiltelefon ute i korridorerna, och då 

lämnar jag den bara där. 
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På frågan om hur det kommer sig att han är så bekväm med att lämna värdesaker obevakade 

uppger R-3 att:  

 

En gång glömde jag min mobil på bordet i cafeterian och så gick hem från skolan. När jag sen 

sprang tillbaka så var inte min mobil kvar, men när jag frågade om den i receptionen så var den 

där. Någon hade hittat den och lämnat den i receptionen. 

 

R-3 uppger dock att han inte litar på människor i allmänhet och att man måste vara försiktigt. 

R-3 säger att anledningen till detta är: ”Om du inte känner mig kan du inte lite på mig eller hur? 

Men känner du mig så litar du på mig. Man måste veta vem är han? vad gör han? Var har han 

gjort innan?”  

 

Detta som R-3 beskriver är ett typexempel på en hög “Community trust” inom skolan, då han 

har en hög generell tillit till de människor han inte känner i skolan, men inte utanför dess lokaler. 

Den höga nivån av “Community trust” som R-3 anger skulle kunna bero på hans tidigare 

erfarenheten från tillfällen då han glömt mobiltelefonen men någon okänd person lämnat in den 

i receptionen på skolan.  

 

R-2 har även han en låg generell tillit. Detta ges i uttryck när han beskriver att han inte skulle 

våga lämna sin mobiltelefon obevakad i skolan, såvida telefonen inte lämnas kvar med en 

person som han känner. R-2 uppvisar dock en viss grad av “Community trust” då han säger att 

han litar på människorna i skolan när han är i skolan, men inte utanför. R-2 säger även att han 

bara litar på de personer som han känner, och fortsätter med att säga “Det finns kompisar jag 

inte känner längre, därför litar jag inte på dom”. R-2:s svar visar på en låg generell tillit, en 

viss grad av “Community trust” i skolan och att han tillämpar en personspecifik tillit på nya 

möten med människor. R-2 uppvisar genom sina svar att han främst utgår ifrån den strategiska 

tilliten då han utvärderar nya möten med människor utifrån en konsekvensanalys, bland annat 

då han säger “Jag brukar bara träffa snälla människor. Jag aktar mig för personer som inte är 

bra”. Detta visar på den strategiska tilliten då han utvärderar varje nytt möte och bedömer ifall 

personen är bra eller dålig. Att R-2 främst utgår ifrån den strategiska tilliten visas i hans låga 

sociala kapital där han har ett litet socialt umgänge som enbart består av nära vänner och familj. 

Som Putnam nämner kommer det för en person, eller i ett samhälle att leda till bland annat 
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isolering och stagnation om det sociala kapitalet är lågt, framförallt om tilliten är strategisk.84 

Detta går hand i hand med det som R-2 tidigare beskrivit om att han ofta känner sig ensam, och 

att han sällan träffar nya människor. R-2 visar även på i sina svar att han till stor del bara har 

starka band till sina sociala kontakter. Han saknar ett utbrett socialt nätverk med svaga band. 

Enligt Rothstein kan svaga band vara betydligt mer gynnsamma för individen än starka, detta 

då de starka banden kan leda till att individen isolerar sig från andra grupper som hen inte har 

lika stor tillit till. Utifrån Rothsteins teorier konstaterar vi att R-2:s sociala kapital blivit lidande 

av hans starka band inom sitt sociala nätverk.85  

 

R-4 och R-5 uppger båda två att det inte går att lita på det flesta människor. Båda två anser att 

det är språket som är avgörande för vem de kan lita på. Detta går att koppla till den 

identitetsbaserade tilliten då det blir enklare för dem att kunna kommunicera, och därmed lita 

på personer som delar samma modersmål. Viktigt att nämna är att både R-4 och R-5 framhäver 

att en persons ursprung, kultur eller religion inte spelar någon roll, och båda tror att när de 

bemästrat det svenska språket kommer de att ha enklare att lita på människor som är utanför 

deras egna identitetsreferens. R-4 säger att:  

 

Om han talar mitt språk är det bättre. Vi har inte problem, vi pratar snabbt. Vi kan göra mycket 

saker tillsammans, man behöver inte översätta, men när vi blir bättre på svenska, då vi kan prata 

med svenskar. 

 

Detta speglar även deras generella tillit då R-4 och R-5 uppger att de är mer benägna att lämna 

telefonen i klassrummet än någon annanstans i skolan då de har en hög tillit till sina 

klasskamrater som delar samma språk som dem. 

 

Både R-4 och R-5 uppvisar kunskapsbaserad tillit när de talar om sina möten med institutioner. 

De institutioner som de haft bra kontakt har de även en hög tillit till, så som skolan och till viss 

del migrationsverket. Däremot har de en väldigt låg tillit till polisen och framförallt 

transportstyrelsen, då deras möten med dessa institutioner har kantats av vad de anser vara 

orättvist bemötande, som lett till negativa konsekvenser. När R-5 beskriver sina kontakter med 

polisen så säger han: ”De litar inte på oss därför litar inte jag på dem. Det finns många killar 

som gör fel, men inte alla. De tycker att alla vi flyktingar gör fel.” R-4 har gjort och misslyckats 
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med uppkörningen så pass många gånger att han nu saknar tillit till transportstyrelsen. Detta 

styrks av R-5:s upplevelser, då även han misslyckats på uppkörningarna. R-5 har nu så pass låg 

tillit till denna myndighet att han starkt överväger att börja köra bil olovligen. R-4:s låga tillit 

till transportstyrelsen har inte enbart att göra med den kunskapsbaserade tilliten, utan även den 

identitetsbaserade, då han nämner att han har en låg tillit till uppkörningsinstruktören eftersom 

han inte talar samma modersmål. Detta medför att R-4 känner sig osäker på 

uppkörningsinstruktörens anvisningar vilket i sin tur skapar en oro i en redan stressfull 

situation. 

 

5.4 Institutioner 

Som nämnt ovan under teoretiskt ramverk menar Rothstein att en universell institution inte 

behöver vara effektiv för samtliga medborgare.86 Detta märker vi tydligt i R-4 och R-5:s svar 

gällande deras tillit till transportstyrelsen, då dem känner sig utelämnade och felaktigt 

behandlade bl.a. på grund av upprepade misslyckanden vid uppkörningstillfällena med 

anledning av språkförbristigelser. Däremot hade R-4 och R-5 möjlighet att skriva teoriprovet 

på sitt modersmål och upplevde sig därför inkluderade. Detta utrycks av R-4 som säger att: 

 

Vi får göra provet på arabiska, det är bra. Men när vi kör det är inte bra, för att han som vi kör med 

kan inte arabiska. Han säger att jag ska köra en väg men jag förstår honom inte. Om han kan 

arabiska det blir enklare. 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur underliggande maktförhållanden inom en institution kan 

hämma en individs upplevelser och tillit till den, då Rothstein menar att maktförhållanden som 

social klass och etnisk tillhörighet kan leda till utanförskap.87  

 

Ett annat exempel på hur institutioner är ineffektiva för personer med annan etnisk bakgrund är 

det som R-3 nämner gällande migrationsverket.  

 

De hjälper människor som kommer från Syrien men inte människors som kommer från 

Afghanistan, och de väntar lång tid. Alla människor får vänta jättelång tid. Ett år, två år, tre. Man 

kan inte jobba, man kan inte göra någonting, bara vänta på att de ska svara. 
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Respondenternas upplevelser är att under tiden som de väntar på migrationsverket beslut kan 

de inte jobba eller göra någonting, de går bara runt och väntar på svar. Institutioners 

ineffektivitet begränsar R-3, R-4 och R-5:s möjlighet till att få ett arbete. Dels på grund av 

väntan på beslut från migrationsverket, men även pga. vad de själva upplever som svårigheter 

med införskaffandet av körkort. Detta leder i sin tur till att deras sociala kapital blir lidande, 

då dem inte kan utvidga sitt sociala nätverk genom t.ex. arbetskollegor och arbetsgivare. Även 

R-1 och R-2 har låg tillit till migrationsverket, främst på grund av långa handläggningstider. 

 

I enlighet med det som Putnam skriver om institutioner, att medborgarna vill att staten skall 

göra någonting och inte enbart besluta om vad som bör göras, beskriver R-4 hur han vill att 

transportstyrelsen bör ändra tiden för hur länge hans syriska körkort ska vara giltigt i Sverige.88 

Om så hade varit fallet upplever han att han inte haft lika stora problem med denna institution. 

Han anser själv att han kan köra bil och ser ingen anledning till varför transportstyrelsens 

regelverk ser ut som det gör. R-4 säger att:  

 

Jag har ett körkort i Syrien och de måste hjälpa mig med att få ett svenskt körkort. Om du har ett 

körkort du kan köra i ett år men när jag kom till Sverige så hade jag inte bil. Jag måste vänta i nio 

månader innan jag kunde köpa bil. De måste ge mig två eller tre år så att jag kan köra med mitt 

körkort 

 

Det ligger i R-4:s egenintresse att få ett svenskt körkort för att på så sätt utveckla sitt sociala 

kapital och integration. Detta motverkas dock av byråkrati och regelverk från 

transportstyrelsen, vilket styrks av det som Parson skriver om att individens egenintresse 

begränsas genom regler och normer av institutioner.89  

 

Utifrån våra resultat anser samtliga respondenter att skolan är en effektiv institution då de 

uppvisar en hög tillit till skolan då de inte känner sig exkluderade. 

 

Då R-1 framhäver att han inte haft några negativa erfarenheter av polisen anger han även att 

hans tillit är hög till denna institution. Detsamma kan sägas om R-3 då han har positiva 

upplevelser kring när polisen hjälpt honom att få tillbaka sitt borttappade ID-kort. Däremot 
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skiljer sig detta från R-4 och R-5:s upplevelser, då dessa inte haft bra möten med polisen. 

Sammanfattningsvis kan konstaterar vi att samtliga respondenter nämnda ovan tillämpar en 

kunskapsbaserad tillit, då den utgår ifrån deras egna erfarenheter. 

 

5.5 Integration 

I denna resultatredovisning kommer vi främst att fokusera på respondenternas egna 

uppfattningar om sin egen integration och vad de anser man behöver göra för att bli integrerad. 

Vidare kommer vi att utifrån tidigare presenterade resultat från socialt kapital, tillit och 

institutioner att argumentera för vilka av respondenterna som har den högsta graden av 

integration och vad detta beror på.  

 

R-1 upplever sig själv som integrerad i det svenska samhället, detta för att han har ett utbrett 

socialt nätverk som består av både svenska och utländska vänner och bekanta. För honom är 

integration ”När någon från ett annat land integreras i samhället, när man har ett arbete, 

kanske vänner som är svenskar. När man känner sig som en del av det nya samhället.” Enligt 

R-1 bidrar dessa faktorer till en upplevd gemenskap i samhället.  

 

R-3 upplever även han att han är integrerad och en del av samhället. Han framhäver sig själv 

som en social person som gillar att träffa nya människor och skapa nya vänner. För att bli 

integrerad anser R-1 att språket är det viktigaste verktyget. Han säger:  

 

För att bli integrerad är framförallt språket viktigt. Och sen så är det, asså man måste släppa lite 

från den kultur man har med sig. Jag tycker att om man är fast i de normer och den kultur som man 

kommer ifrån, så går det inte när man kommer hit. Vissa saker måste man släppa, man måste göra 

någon slags balans för att komma in i samhället […] Det handlar inte om att släppa det gamla helt 

utan om att acceptera och respektera den nya kulturen 

 

R-1 framhäver även att integrationen måste komma från andra hållet, dvs, svenskarna. Han 

upplever många svenskar som asociala och att de är skeptiska för nya saker. Om dessa personer 

möter nya kulturer med öppenhet så tjänar alla på det. 

 

Även R-3 lyfter fram den ömsesidiga respektens betydelse för integration. För att bli integrerad 

i samhället anser R-3 att alla i samhället ska respektera varandra, vara öppna för varandra och 
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följa lagar och regler. Han upplever att han har haft svårt att komma i kontakt med svenska 

elever.  

 

Jag pratar mest med de som pratar arabiska, jag har svenska kompisar med, men ibland sitter de 

med sina vänner, de brukar ofta vara med andra svenskar, framför allt killarna, det är enklare att 

prata med tjejerna. 

 

Han upplever det som att han inte alltid får chansen att visa vem han är, men att det blir enklare 

med tiden. Detta framhäver han själv är pga. språket, något som R-3 även lyfter fram som 

nyckeln för att bli en del av samhället. Språket är nyckeln enligt R-3 för att träffa nya 

människor, vilket i sin tur kommer att främja ens integration. Han menar att: 

 

Om du bor här, Spanien, Amerika, så måste du lära dig språket, utan språket har du ingen hand. 

Kan man inte tala språket kan man inte jobba, träffa människor, göra någonting, men det är ett 

svårt språk, de pratar snabbt. 

 

Till skillnad från R-1 och R-3, som lägger stort ansvar på sig själva för att bli integrerade, 

tillskriver R-4 inte lika stort ansvar på sig själv. R-4 anser att han behöver få hjälp med att få 

jobb, att staten skall låna honom pengar och få hjälp med att få sitt körkort. R-5 är inne på 

liknande tankar då ha uttrycker att han borde få hjälp med att få en lägenhet samt ett fast jobb. 

Just körkort är något som båda respondenterna lyfter fram som en viktig del för att bli integrerad 

i samhället. Skillnaderna mellan R-1 och R-3 samt R-4 och R-5 är att de förstnämnda uttrycker 

vad de själv behöver göra för att integreras, medan R-4 och R-5 nämner vad andra behöver göra 

för deras integration. Till detta nämner både R-4 och R-5 att dem tycker att det är svårt att få 

kontakt med de svenska eleverna på skolan. Anledningen till detta är att de svenska eleverna 

sällan går fram till dem, utan att det är de själva som behöver gå fram och prata med svenskarna. 

R-4 säger att det inte skall behöva vara så, utan att de svenska eleverna också har ett ansvar att 

starta konversationer med invandrareleverna.  

 

För R-2 betyder integration att kulturer möts, blandas och samverkar. För att bli integrerad 

svarar han följande: “Jag ska bara säga två ord, kämpa och våga”. Med detta menar han att 

som nyanländ är det viktigt att våga utmana sig själv och bryta sina egna normer, samt kämpa 

för att uppnå sina uppsatta mål. R-2 säger att: ”Om du vill ha en bra framtid är det viktigt att 

våga.” 
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5.6 Sammanfattning och slutsatser 

Utifrån våra resultat anser vi att R-1 och R-3 är de av våra respondenter som är mest integrerade 

i samhället.  

 

Den tydligaste slutsatsen som vi kan dra utifrån våra respondenters svar är att R-1 och R-3 både 

upplever sig själva som mest integrerade och även är det. Detta då de båda uppvisar ett, i 

sammanhanget, stort socialt kapital, en stor tillit till deras kvantitativa sociala kontakter, samt 

tillit till institutioner. Till skillnad från övriga respondenter, framför allt R-2 som anser sig själv 

ha en låg tillit till människor han ej känner och som även har det lägsta sociala kapitalet av våra 

respondenter, då han saknar ett socialt nätverk utöver sin familj och sina närmsta vänner.   

 

R-4 och R-5 uppvisar en stark misstro till institutioner som transportstyrelsen, då de själva anser 

sig orättvist behandlade på grund av språkliga brister samt att de inte får köra med sina körkort 

från hemlandet mer än ett år. Enligt dessa respondenter är körkortet ett av de viktigaste 

verktygen för upplevd integration. Körkortet underlättar för dessa respondenter att få ett jobb 

och att utöka sina sociala nätverk och därigenom deras sociala kapital. Deras brist på tillit till 

institutioner är en avgörande faktor för deras upplevda integration, detta då framförallt R-5 

menar att han snart kommer att börja köra bil oavsett om han får ett körkort eller inte. Det 

kommer att bli lidande på hans sociala kapital då han kommer att ställa sig utanför samhällets 

regler, vilket kan leda till ytterligare isolering från samhället. Till skillnad från R-5 som saknar 

en tillit till det regelverk som finns gällande utländska körkortets giltighetstid och nu överväger 

att bryta mot detta regelverk menar R-1, R-2 och R-3 att följa det nya landets regler och normer 

är en viktig del för att kunna bli inkluderad och integrerad. R-1 framhäver vikten av att 

acceptera det nya samhällets normer och regler för att inte isolera sig själv. Vi kan här 

konstatera att tillit till institutioner, och ett accepterande av deras regelverk är en viktig del för 

den upplevda integrationen. Dock är detta inte den enda del som är väsentlig, utan det krävs 

även en tillit till individer samt ett socialt kapital för att både uppleva sig själv som integrerad, 

samt att faktiskt vara det.  

 

R-1 och R-3 uppvisar treenigheten mellan socialt kapital, tillit till institutioner samt tillit till 

individer. Om dessa delar finns närvarande spelar den generella tilliten en mindre roll för en 
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hög integration, detta då ens sociala nätverk som det finns en stor tillit till, kan leda till en 

acceptans av det nya samhällets regler och normer. Om avsaknaden av en eller flera delar av 

treenigheten finns spelar den generella tilliten en mer betydande roll för ens integration. Då i 

enlighet med Putnam kommer en generell tillit i samhället att leda till ett högt utbrett socialt 

kapital, vilket vi anser vara en nyckelfaktor för både upplevd och faktiskt integration, detta 

tillsammans med tillit till institutioner samt till individ.90 R-2 saknar delar av treenigheten, så 

som socialt kapital och tillit till individer, och är därför den respondent som vi anser vara den 

minst integrerade, bland annat på grund av det som han beskriver om att han känner sig ensam 

och saknar människor att tala med. Han saknar även en tillit till individer då han uttryckligen 

säger att han inte litar på människor som han inte känner. För att R-2 skall kunna känna sig mer 

integrerad behöver han bredda sitt sociala nätverk. R-2, till skillnad från R-4 och R-5, har dock 

en tillit till institutioner, vilket kan vara gynnsamt för en upplevd integration.  

 

Sammanfattningsvis anser vi, utifrån våra resultat från respondenterna, att det krävs alla tre 

delar för att respondenterna skall uppleva sig som integrerade, samt att faktiskt vara det. Dessa 

tre delar är som tidigare nämnt socialt kapital, tillit till institutioner samt tillit till individer. Om 

respondenten har uppvisat att han har de tre delarna (treenigheten) har vi kunnat konstatera 

utifrån deras svar att de dels upplever sig själva som integrerade, samt att de är det utifrån svaren 

på frågor såsom fritidsaktiviteter, arbete, socialt nätverk, osv. Om respondenterna saknar en 

generell tillit, kan treenigheten väga upp för bristen på generell tillit genom respondenternas 

breda sociala nätverk, där tilliten till dessa individer är hög. Däremot om respondenterna saknar 

någon del utav treenigheten, samtidigt som de uppvisar en låg generell tillit, upplever de sig 

själva inte som lika integrerade. Bland annat så saknar R-4 och R-5 en tillit till institutioner och 

uppvisar en mindre tillit till människor som inte talar samma modersmål. R-4 och R-5 har ett 

relativt lågt socialt kapital som främst består i nära vänner, men är mer utvidgat än R-2:s. Detta 

då R-5 är med i en fotbollsförening och att R-4 har ett arbete där han träffar människor. R-4 

och R-5 upplever sig själva till viss del som integrerade, men menar att de inte kommer att vara 

det fullt ut för ens de fått körkort samt utvecklat sina kunskaper inom det svenska språket. R-2 

är den respondent som saknar mest delar av treenigheten då han enbart visar upp en tillit till 

institutioner. Hans sociala kapital är lågt då han enbart umgås med sina närmsta vänner samt 

sin familj, han är inte aktiv i någon fritidsförening eller frivillighetsorganisation, han saknar ett 

                                                      
90 Putnam, R. (2011) 
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arbete och umgås knappt med sina skolkamrater utanför skolan. R-2 visar även en låg tillit till 

människor då han är försiktig med att träffa nya människor då han saknar en tilltro till dem.  

 

För att besvara vår frågeställning om hur respondenternas upplevelser kring tillit till 

institutioner och individer samt deras sociala kapital påverkat deras möjlighet för deras 

upplevda integration? menar vi att det krävs att alla tre delar finns närvarande för att 

respondenterna skall uppleva sig själva som integrerade. Om respondenten saknar någon del 

kommer upplevelserna av integration att vara mindre, vilket visar sig i skillnaderna mellan 

respondenterna R-1 och R-3 samt R-2, R-4 och R-5. R-1 och R-3 har samtliga delar av 

treenigheten och upplever sig själva som integrerade, medan de övriga respondenterna saknar 

olika delar och upplever sig själva som mindre integrerade.  

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vad som hade kunnat göras annorlunda i vår studie och 

vilka svårigheter som uppstod i samband med den. Vi anser det viktigt att vara transparenta, 

dels för att öka validiteten i studien, men också för att kunna bidra till forskningsläget om vilka 

fallgropar man bör undvika i eventuella liknande studier.  

 

Först och främst upplevde vi att språket var ett problem, dock hade detta kunnat vara mer 

omfattande om inte en av författarna talade respondenternas modersmål. Problemet låg inte i 

att kunna kommunicera med respondenterna, utan snarare i definitioner av väsentliga begrepp. 

Begrepp som vi själva fann svårtolkade innan vi tagit del av aktuell forskning inom områdena. 

Här var det alltså inte själva språket som var bristande, utan vår kunskap om att kunna förmedla 

den definition av begreppen som vi sökte. Detta medförde dock att vi fick väldigt god 

användning för de referensramar som vi satt upp för att kunna mäta tillit. Utan dessa 

referensramar hade antagligen vårat resultat blivit lidande, då respondenterna utgått ifrån olika 

referensramar gällande tillit, snarare än de gemensamma som vi sedan kunnat mäta.  

Detta såg vi i en utav intervjuerna där vi märkte efter hand att respondenten hade uppfattat 

översättningen av begreppet tillit på annat sätt än det vi sökte. Detta resulterade i att vi fick 

återgå till tidigare ställda frågor, vilket ändrade resultatet avsevärt för den intervjun.  
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Fokus i vår studie var främst att framhäva respondenternas egna upplevelser genom 

semistrukturerade intervjuer där vi till vis del lät respondenterna själva berätta fritt. Detta 

resulterade till att deras upplevelser av vad som är relevant kring tillit och integration, dvs. 

respondenternas svar, var det som styrde vårt resultat. Pga. detta fick vissa frågor betydligt mer 

utrymme än andra under själva intervjuerna. De frågor som respondenterna upplevde som 

mindre relevanta eller intressanta utifrån deras egna upplevelser fick vi bristfälliga svar inom, 

så som ja eller nej svar där respondenterna inte var villiga att utveckla varför. Detta var frågor 

gällande framförallt vilka personer de lita mest på, utifrån kulturella, etniska, religiösa eller 

genusrelaterade aspekter. Vi ville inte pressa ut några svar från respondenterna då vi ansåg det 

viktigare att förhålla oss till samtyckskravet och forskningskravet.  

 

Även fast vi förhållit oss till tidigare forskning och teorier när vi utformat vår intervjuguide, så 

har inte alltid respondenternas svar kunnat gå att koppla till den tidigare forskningen. Bland 

annat frågan gällande om respondenterna var rädda för att bli utnyttjade, detta då svaren var 

tvetydiga. Samma respondent kunde både svara att han var rädd för att bli utnyttjad, men hade 

inga problem med att fråga vem som helst om hjälp. Efter att ha analyserat resultaten var det 

tydligt för oss att respondenterna ibland gett tvetydiga svar, vilket kan ha att göra med språkliga 

brister, som tidigare nämnt ovan. Detta hade vi kunnat undvika genom att t.ex. inte använda oss 

av en dubbelfråga som den vi ställde till dem. Frågan löd: Tror du att andra människor skulle 

utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de hjälpa dig? Vid ett annat tillfälle i intervjuerna 

hade vi en annan dubbelfråga, nämligen Skulle du påstå att du går att lita på de flesta 

människor? Eller att man inte kan vara försiktig nog när man möter andra människor? Här 

hade vi däremot ett förberett scenario för respondenterna att förhålla sig till, varpå resultaten 

blev användbara för oss då dem svarade utifrån samma förhållningssätt.  
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7. Didaktisk koppling 

Utifrån våra egna resultat samt Skowronskis avhandling kommer vi att föra en diskussion kring 

hur vår studie kommer att vara användbar inom pedagogisk verksamhet.  

 

Som våra resultat visar är språket ett utav de viktigaste verktygen för upplevd integration, detta 

syns även i Skowronskis resultat då hon menar att nyanlända som ej behärskar det svenska 

språket ofta känner sig osäkra i sin språkhantering bland svenska elever, vilket i sin tur leder 

till att de nyanlända kan uppleva sig som ensamma och isolerade. Denna osäkerhet finns dock 

inte när de läser introduktionsprogrammen då det inte finns någon stigmatisering i en mindre 

bra språkhantering, och därmed kommer eleverna uppleva sig mer inkluderade i 

sammanhanget.91 Språket är därför enligt oss, våra respondenter och Skowronski nyckeln för 

att uppleva sig själv som inkluderad och integrerad. För att uppnå detta krävs det att skolan och 

läraren arbetar fram strategier i klassrummet och på skolan för att motverka exkluderande 

miljöer och värderingar. Detta kan bl.a. göras genom att man för diskussioner om 

diskriminering och hur man kan motverka detta. Det är även viktigt enligt Skowronski att 

läraren uppmuntrar det sociala samspelet mellan elever under lektionstid genom t.ex. 

placeringar i klassrummet och lektionsaktiviteter. Andra exempel som hon lyfter är 

faddersystem, kamratstöd eller mentorskap som kan bidra till större socialt samspel.92 Om det 

sociala samspelet ökar kommer de nyanlända elevernas sociala kapital att stärkas, vilket vi 

tidigare konstaterat är en viktig del för deras upplevda integration. Genom sådana åtgärder anser 

vi att även tilliten mellan eleverna kommer att stärkas. Detta då flertalet av våra respondenter 

framhäver vikten av att lära känna någon innan det kan utvecklas en tillit sinsemellan.  

 

Konkreta exempel som läraren kan använda sig av i klassrummet är värderingsövningar som 

”heta stolen” där deltagarna får ta ställning till flera påståenden. Därmed utbyter eleverna 

värderingar med varandra och kan på så sätt utveckla en djupare förståelse för vad de har 

gemensamt, vad som skiljer de åt och vad detta beror på. Men det är inte bara i klassrummet 

som ett inkluderande arbete bör göras, utan även i skolan som stort. Detta kan t.ex. vara 

inkluderande studiedagar där eleverna besöker t.ex. världskulturmuseum, eller team-building 

aktiviteter där nyanlända elever blandas med övriga elever.  

                                                      
91 Skowronski, E. (2013) 
92 Ibid.  
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Våra resultat visar på att låg tillit till institutioner kan vara en faktor som stjälper 

respondenternas integration. För att öka tilliten till dessa institutioner, så som polisen, 

transportstyrelsen eller försvarsverket, kan skolan eller läraren anordna temadagar där skolan 

bjuder in representanter från dessa institutioner för att föreläsa om deras arbete och svara på 

frågor. Därigenom kan förståelsen för institutionernas arbete öka, vilket kan leda till en ökad 

tillit.   

 

8. Vidare forskning 

Utifrån våra slutsatser och vårt resultat ser vi att det finns ett behov av mer forskning gällande 

framförallt tillitens påverkan för en individs integration. Som tidigare konstaterats har vi sett 

att de respondenter som visar på den lägsta tilliten är även de som har de lägsta sociala kapitalet 

och den lägsta nivån av inkludering i samhället. Eftersom vi gjort avgränsningen till att enbart 

studera nyanlända pojkar i åldrarna 18–20 år, inom ett avgränsat geografiskt område, finns det 

även utrymme för vidare forskning som berör andra åldersgrupper, kvinnor/flickors 

uppfattningar eller andra områden i Sverige. Om detta görs kan en komparativ analys göras för 

att se på ifall studierna visar på liknande resultat eller ifall det skiljer sig, och vad detta då kan 

bero på. Det finns även möjlighet att forska inom mer specifika områden, så som t.ex. enbart 

integrationen inom skolan eller arbetsplatsen, snarare än på ett helt samhällsperspektiv. 

Forskningen kan även utvidgas till att se till vilka andra faktorer som kan bero på en låg 

integration, eller upplevelser om låg integration, än tillit, socialt kapital och institutioner.   
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Bilaga 1.   

Hej! 

  

Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensarbete i samhällskunskap på 

ämneslärarprogrammet. Syftet med vår forskning är främst att lyfta fram elevers egna 

upplevelser av integrationen i samhället. Detta avser vi att göra genom frågor som rör elevers 

sociala kapital och tillit, dels till medmänniskor generellt men även till institutioner och 

organisationer. På så sätt avser vi att undersöka hur dessa faktorer bidrar till dessa elevers 

integration. 

 

Den forskning som gjorts på området pekar på att tillit är eesentiellt för ett starkt och hållbart 

samhälle. Tillit är en avgörande faktor när det kommer till samspel mellan människor. 

Dessvärre har en stor del av forskning som berört frågor kring tillit och socialt kapital fokuserat 

på kvantitativa enkätundersökningar som lämnar lite utrymme för en djupare förståelse kring 

orsaksmekanismer, samband och konsekvenser. 

Vi avser att genomföra fyra till sex intervjuer med myndiga elever på er skola. Elevernas svar 

kommer sedan att analyseras utifrån teorier kring tillit, socialt kapital samt institutioner. 

Slutligen kommer vi att föra en diskussion kring dessa faktorers relevans för integration i 

samhället. 

  

Vi kommer självfallet att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som 

samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Dvs. att eleverna själva får bestämma i vilken grad de 

vill delta och att undersökning kommer att vara helt anonym. Inga uppgifter som på något sätt 

avslöjar vilka informanterna är eller vilken skola som undersökningen genomförts på kommer 

att publiceras. Något som även eleverna som deltar kommer att försäkras om. 

 

Tack på förhand! 

 

Genom att underteckna detta följebrev ger ni oss er tillåtelse och godkännande att genomföra 

denna studie på de berörda eleverna. 

 

Namnteckning                                                        Skola                                

 

  

                                                                                                                            

  

Förtydligande                                                     Datum 

 

  

                                                                                                                           

  

 

Nehman Karam  Emil Johansson 

Nehkar13@student.hh.se                      Ejohan13@student.hh.se 

 

Handledare:                                       Kristina Thorell 

                                                            Kristina.thorell@hh.se  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

·       Vilket land kommer du ifrån? 

·       När kom du till Sverige? 

·       Vart bor du? 

o  Hur länge har du bott på din nuvarande adress? 

·       Hur bor du? 

o Hur många bor ni i hushållet? 

o Vilka bor du med? 

o  Hur trivs du där du bor? 

o  Känner du dig trygg i området där du bor? 

o  Hälsa på grannar? 

·       Hur länge gick du i skolan i ditt hemland? 

o  Hur länge har du gått på IM? 

·       Var arbetar dina föräldrar med och vad har de för utbildning? 

  

·       Vad betyder integration för dig? 

·       Upplever du att du är integrerad i samhället? 

 

Generell tillit 

·     Skulle du påstå att du går att lita på de flesta människor? Eller att man inte kan vara försiktig 

nog när man möter andra människor? 

Utveckla genom att ge exempel: 

Skulle du våga lämna din väska, dator, mobil etc. obevakat i skolan? Någon annan stans? 

  

·       Vad får dig att tro att det går att lita på de flesta människor? 

·       Vad får dig att tro att det inte går att lita på de flesta människor? 

·       Beskriv hur en person som du litar på är? 

·       Beskriv hur en person du inte litar på är? 

·       Tror du att andra människor skulle utnyttja dig om de fick chansen eller skulle de hjälpa dig? 
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o   Varför? 

·       Tror du att människor i allmänhet litar på dig? 

  

Specifik tillit 

·       Litar du mer eller mindre på en person: 

o   Tillhör samma religion? 

o   Talar samma modersmål? 

o   Är från samma land? 

o   Kön (faller bort) 

·     Finns det någon i din närhet som hjälper dig med: läxor, bankärenden, kontakt med myndighet? 

 

Socialt kapital 

·       Vilka umgås du med på fritiden? 

o   Har du hög eller låg tillit till dessa personer? 

o   Varför? 

·       Vilka umgås du med i skolan? 

o   Har du hög eller låg tillit till dessa personer? 

o   Varför? 

o   Vart på skolan umgås ni? 

o   Hur ser relationen ut till dina klasskamrater? 

·       Vad gör du på fritiden? (umgänge, fritidsaktivitet, enskilt, grupp? 

o   Tillit till ledare inom föreningen? 

·       Upplever du dig isolerad/ känner du dig ensam? 

  

Institutioner/organisationer 

Definiera för eleverna? Polis, skola, migrationsverket etc. 

·       Vilka institutioner har du varit i kontakt med? 

·       Hur har dina upplevelser varit av kontakten med dessa myndigheter? 

o   Varför? 

·       Har du tillit till att dessa myndigheter gör sitt jobb? 

o   Varför? 

  

·       Vad anser du krävs för att bli integrerad i samhället? 
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