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Sammanfattning		
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hur unga vuxna i efterhand 

minns hur det var att komma som ensamkommande barn och integreras i Sverige. I denna 

studie har en kvalitativ metod använts, och fem semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med unga vuxna med erfarenheter av att komma till Sverige som ensamkommande barn. 

Studiens teoretiska referensram består av Giddens (2014) idealmodeller för etnisk integration, 

Lindskogs (2009) resonemang kring social sammanhållning och kulturellt korstryck och Al 

Baldawis (2014) teori om migration och anpassning. Tidigare forskning i denna uppsats har 

använts i kombination med uppsatsens teoretiska referensram i analysdelen. Uppsatsens 

huvudresultat visade bland annat att unga vuxna upplevde att mycket ansvar låg i deras 

händer gällande sin integration i Sverige. Resultatet visade även att det var en utmaning för de 

unga vuxna att möta den nya kulturen och det nya samhällssystemet. Denna utmaningen 

klarade vissa unga vuxna på egen hand medan andra fick hjälp av vuxna personer eller nya 

kompisar. Vidare framkom det att unga vuxna upplevde att språk och umgänge var viktiga 

komponenter som ingick i integrationsprocessen.  
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Abstract		
The purpose of this study has been to describe and analyze how young adults remember in 

retrospect, what it was likeas unaccompanied minors and integrate in Sweden. In this study, 

we use the qualitative research method with the help of five semi structured interviews that 

were conducted with young adults that hold the experience of coming to Sweden as 

unaccompanied children. The theoretical framework of this study lies in Giddens (2014) ideal 

models for ethnic integration, Lindskog’s reasoning about social cohesion and cultural 

pressures and Al Badawi’s (2014) theory of migration and adaption. Earlier research in this 

study has been of use in combination with the essays theoretical framework in the analysis. 

The main result in the essay has indicated (amongst other things) that young adults experience 

having much responsibility concerning their integration in Sweden. Results also showed that 

it was challenging for the young adults to encounter the new culture and the new social 

system. This challenge was successfully handled by some young adults single-handedly while 

the others got help from adults and new friends. Furthermore, it was found that young adults 

experienced that language and social intercourse were important components which was part 

of the integration process.  

Titel: ”You actually had to struggle” – A qualitative study about what it was like to come as 

unaccompained minors and integrate in Sweden.  

Authors: Amiella Keza and Diana Ablatova  
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Förord		
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1.	Inledning									
Tusentals familjer har fått nya familjemedlemmar och tagit emot 
ensamkommande barn i sina hem. Många skolor har fått nya elever som 
snabbt lärt sig svenska och läst in gymnasieämnen på rekordtid. 
Fotbollsklubbar har fått nya spelare och ideella föreningar har slitit dygnet 
runt för att stötta ungdomarna. Sverige har fått nya unga invånare som rotat 
sig och är en otrolig tillgång till vårt samhälle. (Aftonbladet, 16/11 2017) 

Citatet ovan beskriver hur ensamkommande barn har blivit en stor grupp i det svenska 

samhället. När människor flyttar till ett nytt land uppstår möjligheter, men också utmaningar. 

En viktig aspekt för att utöka förståelsen mellan olika grupper och mellan individer i det 

svenska samhället är integration (Capensis 2017, s.17). Integration i det nya landet inträffar 

inte automatiskt utan förverkligas genom att olika grupper av individer behöver engagera sig 

och samarbeta för att uppnå den (ibid). Ensamkommande barn och ungdomar är en sådan 

grupp som kan möta dessa utmaningar när de kommer till Sverige. 

                                                                                                                                                    

Vi har valt att skriva om unga vuxna som kommit som ensamkommande barn till Sverige. Vår 

tanke är att undersöka deras syn på den egna integrationen och hur de har fått hjälp i 

integrationsprocessen. Intresset för detta ämne väcktes av en anledning. Denna anledningen är 

den offentliga debatten kring ensamkommande barn och ungdomar som ständigt pågår och är 

ett aktuellt ämne i samhället.  

 

1.1 Bakgrund		
1.1.1 Ensamkommande	barn	
Det finns i dagens läge många socialarbetare som arbetar med ensamkommande barn och 

ungdomar vilket gör detta område relevant för socialt arbete. Varje år kommer det barn till 

Sverige för att söka asyl ensam utan någon förälder (Socialstyrelsen 2013, s.10). Under år 

2015 kom ett väldigt stort antal ensamkommande asylsökande barn till Sverige, cirka 35 400 

stycken. Detta var fler än någonsin tidigare (Migrationsverket 2016). I den första prognos 

hade Migrationsverket beräknat att Sverige skulle motta 7 800 ensamkommande barn 2015. 

Att denna siffra i stället uppgick till 35 400 innebar en stor utmaning för alla kommuner i 

Sverige. Sen dess har antalet blivit mindre med anledning av gränskontroller mellan Sverige 

och Danmark (Migrationsinfo 2017). År 2016 tog Sverige emot 2 199 ensamkommande barn 
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vilket var en kraftig minskning från de cirka 35 400 ensamkommande barn som sökte asyl 

året innan. Ungefär en tredjedel av de ensamkommande asylsökande barnen, 665 stycken, var 

för Afghanistan och utgjorde därmed den största gruppen. Drygt 400 barn kom från Somalia 

och var därför den näst största gruppen. Därefter kom barn från Syrien, Marocko, Etiopien 

och Albanien (ibid). 

 

Då dessa barn och ungdomar kommer ensamma till Sverige utan anhöriga och saknar familj 

är de särskilt utsatta. Ensamkommande barn är inte en likartad grupp utan det är personer som 

både har olika bakgrund, skilda levnadsöden samt olika upplevelser. En utlösande faktor till 

flykt för ensamkommande barn kan vara krig eller förlust av en anhörig vilket kan leda till 

social utsatthet och fattigdom. En del av dessa barn är medvetna om deras föräldrar är vid liv 

och var de befinner sig, medan andra inte har någon kontakt med dem alls (Socialstyrelsen 

2013, s.10). Det som är gemensamt för de ensamkommande barnen är just att de befinner sig i 

en utsatt situation. Andra faktorer de har gemensamt är att de kan känna sig övergivna, inte 

veta hur framtiden ser ut och även känna en saknad av sin familj (Röda Korset u.å.). 

	

1.1.2 Mottagande	av	ensamkommande	barn	
Migrationsverket (2017) har framställt en skrift med namnet Ett gemensamt ansvar för 

ensamkommande barn och ungdomar som innehåller beskrivningar av olika myndigheter och 

deras ansvar över mottagandet av ensamkommande barn. Varje barn och ungdom som 

kommer till Sverige innan de har fyllt 18 utan vuxen anhörig har rätt till god man som 

representerar barnets vårdnadshavare. Själva ansökningen om god man skickas av 

Migrationsverket och socialnämnden till överförmyndaren i kommunen som barnet befinner 

sig i. En god man till ensamkommande barn eller ungdom ansvarar för barnets ekonomiska, 

personliga och rättsliga inflytande. När barnet fyller 18 upphör godmanskapet 

(Migrationsverket 2017, s.4). 

Kommunens ansvar                                                                                                                    

 Vid anländandet till Sverige hamnar de ensamkommande barnen genast under kommunens 

omsorg. Kommunen där barnet befinner sig under den första kontakten med myndigheterna 

kallas för ankomstkommun. Ankomstkommunens socialtjänst ansvarar för den omedelbara 

utredningen av barnets behov och tillgodoser behoven i form av boende. Migrationsverket kan 

också anvisa en kommun för barnet vilket kallas för anvisningskommun. Socialtjänsten i 
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anvisningskommunen påbörjar då en utredning av barnets behov och hur detta kan 

tillgodoses. Socialnämnden i anvisningskommunen har ett ansvar att påbörja en utredning 

enligt 11 kap 1 § i SoL om barnets behov och stöd (Migrationsverket 2017, s.9). Genom 

kommunen får ensamkommande barn hjälp att anordna ett boende. Barnet placeras enligt 6 

kap. 1 § SoL i antingen familjehem, stödboende eller hem för vård och boende (HVB). Det 

kan även ske tillfälliga placeringar hos släktingar, jourhem eller närstående som barnet känner 

till (Migrationsverket 2017, s.9–10).  Placeringar sker utifrån barns och ungas behov. För att 

unga mellan 16–20 år skall placeras på ett stödboende krävs det en bedömning att de kan bo i 

eget boende och inte är i behov av behandlings- och vårdinsatser som tillhör HVB-hem 

(Prop.2015/16:43). 

  

Skolans ansvar                                                                                                                        

Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn som bor i Sverige när det gäller 

utbildning i grundskolan vilket innebär att kommunen skall erbjuda skolgång direkt efter 

anländande i landet. Det är Skolhuvudmannen som är ansvarig att kartlägga barnets kunskaper 

och förutsättningar inför placeringen i klass och undervisningsnivå. För att barnet skall kunna 

få tillräckligt med hjälp för att utveckla det svenska språket placeras hen i förberedelseklass i 

högst två år. Barn som inte lyckas bli behöriga till ett gymnasieprogram har rätt till ytterligare 

två år i grundskolan. Vidare har ensamkommande barn och ungdomar samma rättigheter som 

skolpliktiga barn gällande elevhälsa och allmänna vaccinationsprogram (Migrationsverket 

2017, s.10–11).    

		
1.1.3 Den	svenska	integrationspolitiken		
För att få en uppfattning av hur integrationspolitiken har bildats och hur den ser ut i dag kan 

det vara betydande att få en uppfattning om övergången från invandrarpolitik till 

integrationspolitik (Riksrevisionen 2005, s.35). Mot slutet av år 1974 lade 

Invandrarutredningen fram sin rapport som sedan kallades Invandrarna och minoriteterna: 

huvudbetänkande (SOU 1974:69). Denna lade efteråt grunden till det som kom att benämnas 

för invandrarpolitik. Fundamentet för politiken bestod av tre centrala mål för politikområdet: 

jämlikhet, valfrihet samt samverkansmål. Jämlikhetsmål handlade om att skapa jämlika 

levnadsförhållanden mellan invandrargrupper och infödda svenska medborgare. 

Valfrihetsmålet innebar att språkliga minoriteter som fanns i Sverige inte skulle begränsas i 

att själva välja hur de vill vidmakthålla samt förbättra den språkliga identiteten och även den 



4	
	

ursprungliga kulturella identiteten. Samverkansmålet utgick från att alla ska tolerera varandra, 

att det ska finnas solidaritet mellan både olika invandrargrupper och mellan svenskar och 

invandrare. Någonting viktigt inom invandrarpolitiken var att många invandrare förväntades 

åka tillbaka till sina hemländer. Varje område såsom yrkesområdet och utbildningsområdet 

behandlade individen med hänsyn till individens etniska, kulturella bakgrund i stället för att ta 

hänsyn till individens behov (Riksrevisionen 2005, s.36). 

 

År 1997 ändrades detta synsätt och regeringen beslutade då om integrationspolitik. 

Anledningen till den nya politiken var kännedom om att invandrare i Sverige inte bestod av en 

homogen grupp. Den allmänna politikens insatser skulle således utgå från individernas behov 

och inte från deras bakgrund eftersom insatser som riktas mot invandrarnas etniska och 

kulturella bakgrund förstärker känslan av ett “vi” och “dem” vilket i sin tur bidrar till 

utanförskap. Regeringen ville att integrationspolitiken skulle resultera i ett samhälle där 

samtliga skulle vara involverade som samhällsmedborgare och inte som invandrare eller 

svenskar (Riksrevisionen 2005, s.37). I dag är målet för integrationspolitik: lika rättigheter 

och lika möjligheter för alla oberoende av ens etniska och kulturella bakgrund. Antalet 

nyanlända som ska etablera sig i Sverige har varit högt de senaste åren. Denna situation är en 

utmaning men också en möjlighet för Sverige (Regeringskansliet 2016). Regeringen har 

specificerat några områden som behöver förbättras och dessa handlar om effektivare 

etablering, större tillgång till arbete, bättre möjligheter till bostäder samt fler som fullföljer sin 

utbildning. 

1.2 	Problemformulering	
Riksdagen tog emot en ny motion år 2016 om en förbättrad integration och bättre mottagande 

av ensamkommande barn och ungdomar (Motion 2016/17:2880). Motiveringen till motionen 

var bland annat att det krävs mer omfattande samarbete mellan myndigheter, kommuner, 

privata aktörer och frivilliga organisationer när det gäller mottagandet av ensamkommande 

barn och ungdomar. Något som framhävs i motionen är ett mer genomgripande samarbete 

som ska förbättra ensamkommande barn och ungas integrering i det svenska samhället. 

Vidare krävs nya perspektiv på barn och ungdomars förutsättningar för integration samt mer 

fokus på andra insatsområden, såsom en tydligare etableringsplan. I stället för att enbart utgå 

från socialtjänstlagens omhändertagandeperspektiv och endast hjälpa barn när de far illa är det 
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också viktigt att utgå från att barn och ungdomar behöver hjälp med tidig etablering i 

samhället (ibid). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det en stor utmaning för alla som är inblandade i mottagandet 

av ensamkommande barn att kunna se barnens förmågor och villkor och samtidigt ha i åtanke 

att ensamkommande barn är barn som har migrerat till ett nytt land utan sina föräldrar. 

Situationen för många ensamkommande barn är svår eftersom de befinner sig i en 

beroendeställning till vuxna som de bemöts av i det nya landet. Denna utmaning är en av 

anledningarna till varför det behövs större kunskap om hur de vuxna kan hjälpa och stödja 

ensamkommande i integrationsprocessen utifrån deras egna tolkningar och perspektiv. För att 

kunna förstå hur etableringen går till krävs det fokus på hur individerna har upplevt 

integrationen. Vidare anser socialtjänsten (ibid) att det behövs större kunskap kring själva 

fenomenet integration samt vilka delar den utgör i barnens etableringsprocess. 

	

1.3 	Syfte,	frågeställningar	och	avgränsningar		
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur unga vuxna i efterhand minns hur det var 

att komma som ensamkommande barn till Sverige och integreras i landet. 

De frågeställningar som ställs i studien utgår från unga vuxnas upplevelser: 

• Vilka berättelser förmedlar unga vuxna om hur det var att komma till Sverige som 

ensamkommande barn? 

• Hur beskriver de den egna integrationen i Sverige? 

• Vilken form av samhälleligt stöd och hjälp anser de att de fått i integrationsprocessen? 

   

Integration kan givetvis studeras ur många olika perspektiv. Begreppet integration omfattar 

många olika aspekter och kan även diskuteras på olika nivåer (Socialstyrelsen 2008, s.13). Vi 

har valt att avgränsa studiens område till hur integration kan förstås på individnivå och i en 

specifik grupp, nämligen unga vuxna som kom till Sverige som barn. Samtidigt som studien 

har fokus på individnivå diskuteras intervjupersonernas syn på integration och hur begreppet 

kan förstås på en samhällelig nivå. Att inte intervjua personer som jobbar med 

ensamkommande barn är även en avgränsning som vi gjort. I stället har vi valt att framhäva 
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de som representerar makronivån genom tidigare forskning. Kunskap på makronivå förs in i 

studien med hjälp av tidigare forskning.  

	

1.4 	Begreppsdefinition		
I följande avsnitt definieras de centrala begrepp som används i denna studie. 

1.4.1 Ensamkommande	barn		
Ensamkommande barn är en person som kommer till Sverige utan sina föräldrar, en annan 

vuxen person eller en annan vårdnadshavare för att ansöka om asyl (Migrationsverket 2017). 

Med ensamkommande barn menas personer som är under 18 år medan ensamkommande 

ungdomar är personer som har fyllt 18 år men inte 21 år. I denna studie används 

ensamkommande barn och ungdomar synonymt med asylsökande ensamkommande barn och 

ungdomar.   

	

1.4.2 Unga	vuxna	
Socialstyrelsen (2017, s.8) definierar unga vuxna som unga personer mellan 18–24 år medan 

Folkhälsomyndigheten (2016) delar in åldern för unga vuxna i de två ålderskategorierna 14–

19 år och 20–29 år. Vi har valt att definiera unga vuxna utifrån åldrarna 18–28 är då det är 

lämpligt för studiens urval som består av unga vuxna som har bott i Sverige i över 6 år och 

har erhållit permanent uppehållstillstånd. 

 

1.4.3 Integration	
Integration är ett begrepp som också ges många olika betydelser. Det handlar exempelvis om: 

rättvisa, sammansättning, jämlikhet, blandning, utjämning, inkludering, interaktion och 

delaktighet (Socialstyrelsen 2008, s.13). Diskussionen om integration har historiskt sett i hög 

grad handlat om ett nära samband eller med andra ord närhet mellan olika grupper. Denna 

närhet syftar på att kunna närma sig andra och kunna känna sig som en del av 

majoritetssamhället vilket också är i fokus i denna uppsats. I ett samhälle är integration inte 

komplett om den inte sker mellan invandrargrupper och infödda svenskar och även om den 

inte sker mellan olika invandrargrupper (ibid).   
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1.5 	Disposition	och	arbetsdelning		
Uppsatsen är uppdelad i sex delar varav den första delen utgör inledning, bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning, begreppsdefinition samt 

disposition och arbetsfördelning. Den andra delen består av redogörelse för tidigare forskning 

i tre olika teman. Vidare innehåller den tredje delen uppsatsens teoretiska referensramar. Det 

följande fjärde avsnittet består av uppsatsens metod och tillvägagångssätt där vi redogör för 

hur vi har gått tillväga och även vilka forskningsetiska principer vi har tagit hänsyn till. I den 

femte delen presenteras uppsatsens resultat och analys som följs av en diskussion där vi 

sammanfattar de huvudresultat som har framkommit från analysen samt förslag på vidare 

forskning.  

 

Under uppsatsskrivandet skrev vi vissa delar i de olika kapitlen enskilt och sammanställde 

sedan dem tillsammans. Det är svårt att specificera exakt vem som ansvarar för vilken del i 

uppsatsen då vi känner att samtliga delar i uppsatsen har skrivits gemensamt. Vi har även 

delat upp transkriberingen av samtliga intervjuer mellan varandra för att på så vis vara så 

tidseffektiva som möjligt. Vi tar båda övergripande ansvar för samtliga delar i uppsatsen då vi 

har diskuterat och korrekturläst uppsatsen tillsammans.  

	

2.	Tidigare	forskning		
I detta avsnitt beskrivs sökprocessen som har hjälpt oss att finna den tidigare forskningen. 

Forskningen kommer att redogöras genom att ge en sammanfattning av studier som anses vara 

relevanta för ämnesvalet samt bidrar till väsentlig information inom området. Både 

internationell och nationell forskning kommer att presenteras. Urvalet av tidigare forskning 

avgränsas till forskning om begreppet integration, hur integration kan se ut för 

ensamkommande barn samt hur socialtjänsten arbetar med ensamkommande barn. 

Forskningens resultat presenteras under tre övergripande teman: integrationsprocess, 

ensamkommande barns integration i det svenska samhället samt socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn.  

 

Litteratursökning																																																																																																																																																																												

För   att finna tidigare relevant forskning har vi använt oss av SöderScholars databas, Libris, 
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myndigheters och organisationers hemsidor såsom Socialstyrelsen, Rädda barnen och 

Migrationsverket. De sökord som vi från början använde oss av var följande: 

“ensamkommande barns integration” samt “integration av ensamkommande barn”. Dessa 

sökord gav inte tillräckligt med relevanta resultat vilket ledde till att vi genomförde nya 

sökningar med följande sökord: “integration, ensamkommande barn och integration”, 

“unaccompained minors”, “unaccompained minors and integration”, “unaccompained 

children” samt ”upplevelser av integration för de ensamkommande barnen”. För att kunna 

hitta mer forskning kring insatserna för ensamkommande barn i Sverige och socialtjänstens 

arbete med ensamkommande barn använde vi oss av dessa sökord: “upplevelser av integration 

i Sverige”, “ensamkommande barns integrering i Sverige”, “ensamkommande barns 

integrering i det svenska samhället”, “ensamkommande barns upplevelser av integration”.  

2.1	Integrationsprocessen	
I en artikel från forskarna Ager och Strang (2008) undersöks begreppet integration och 

byggstenar bakom en framgångsrik integration. Forskarna menar på att integration har blivit 

en offentlig diskussion och begreppet används i många olika sammanhang (Ager & Strang 

2008, s.166). För att samla in data användes olika dokumentanalyser och intervjuer med 

flyktingar. I Ager och Strangs (2008) studie framkommer att det finns fyra viktiga områden 

gällande en framgångsrik integration, dessa områdena delas upp i övergripande teman. Det 

första temat kallade forskarna för markörer och mening vilket beskriver exempelvis 

sysselsättning, bostäder, utbildning och hälsa. Det andra temat är medborgarskap och 

rättigheter (ibid, s.170–173).  

  

Fortsättningsvis är det tredje temat social anslutning. Studiens resultat visar att social 

anslutning spelar en stor roll i integrationsprocessen på lokal nivå. Flyktingar uppger bland 

annat att det är viktigt med en gemenskap där det råder en blandning av människor från olika 

grupper. Tillhörighet identifierades som det ultimata kännetecknet för att leva i ett integrerat 

samhälle. Att medverka i aktiviteter såsom idrott, politiska verksamheter och så vidare med 

andra medborgare beskrivs som ett effektivt steg för lyckad integration (ibid, s.177–182). I 

det fjärde temat identifieras kontaktpersoner, språkförmåga, kunskap om kultur, stabilitet samt 

säkerhet som diskreta faktorer som kan underlätta eller begränsa lokal integration. Studien 

visar bland annat att språk är den viktigaste aspekten för att kunna integreras. Att inte kunna 

tala engelska i det brittiska samhället ses som ett hinder för social interaktion, ekonomisk 

integration samt fullt deltagande. 



9	
	

  

En liknande studie genomfördes av Lena Grip (2010) där hon skrev en doktorsavhandling 

med huvudsyftet att undersöka hur integrationen sker samt produceras utifrån olika aktörers 

positioner på en kommunal nivå. I denna doktorsavhandling visar resultatet att integration kan 

vara mångtydig (ibid, s.18–19). Vidare används en modell för att kunna förklara och ha 

förståelse för både hur integrationsprocessen genomförs och på vilket sätt det som görs kan 

uttalas. Grip (2010) beskriver Sverige som ett rum. Det här rummet formas kring Sverige som 

en föreställd gemenskap (ibid, s.60). Sverige framställs på två sätt: dels som någonting 

beständigt eller fast samt givet, och dels som någonting som har förvandlats och nu omfattas 

av många olika perspektiv, det vill säga att det blivit ett mångkulturellt samhälle (ibid, s.158). 

I det empiriska materialet beskrivs invandrare annorlunda och ställs i en osynlig motsats till 

vad som troligtvis är svenskt vilket resulterar i att integrationen då blir någonting som riktas 

från majoritetsbefolkningen till invandrare det vill säga genom att tillämpa normen som 

modell (ibid, s.159). Uppfattningen om att det är individens eget ansvar att bli integrerad i och 

anpassa sig till det “svenska samhället” förekommer både hos kommunala företrädare och 

föreningar. Samtidigt förekommer dock en åsikt om att invandrade personer kan behålla “sin 

kultur” och accepteras som de är (ibid, s.71). 

 

2.2	Ensamkommande	barns	integration	i	det	svenska	samhället		
Marie Hessles (2009) doktorsavhandling har som syfte att undersöka ensamkommande barns 

upplevelser kring utmaningar och upplevelser efter att de har erhållit uppehållstillstånd. 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer som bestod av två intervjutillfällen med 

tio års mellanrum (ibid, s.51). De 68 personerna som ingick i deltagargruppen vid det andra 

tillfället bestod av personer som fick stanna i Sverige och fått uppehållstillstånd (ibid, s.53). 

Hessle redovisar i resultatdelen att utifrån unga vuxnas egna tolkningar är det möjligt att se 

samband mellan välbefinnande och etablering av sociala relationer och meningsfull 

sysselsättning som utbildning eller jobb. Studien visar också att en fördelaktig etablering kan 

ha samband mellan återknytning till sin familj och även skapande av egen familj. En viktig 

del som Hessle poängterar i sin studie är att även personer ur majoritetskulturen i Sverige 

spelar stor roll i unga vuxnas etablering. I unga vuxnas berättelser har dessa personer innehaft 

olika roller, såsom lärare, stödjande ledare inom idrott, personal i grupphem och även präster i 

religiösa samhörigheter. Även personer på arbetsplatser som har varit stödjande spelade stor 

roll i unga vuxnas etablering (ibid, s.143–144).    
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Anne-Marie M. Wallin och Gerd Ahlström (2005) har genomfört en liknande studie av 

ensamkommande unga vuxnas livssituation och välbefinnande i Sverige. Studien bestod av 

kvalitativa intervjuer och urvalet utgjorde 11 personer varav medelsnittsåldern var ungefär 30 

år (Wallin & Ahlström 2005, s.133). Studiens resultat visar bland annat att deltagarna kunde 

komma ut i arbetslivet efter flera års studier. Att ha ett jobb gjorde individerna starkare och 

ekonomiskt oberoende från staten, och det gav dem även ett större socialt nätverk utanför 

deras etniska grupp. Deltagare som inte hade lyckats få ett jobb gav förklaringen att 

arbetsgivare kan ha större tillit till de som är födda i landet. Arbetslösa deltagare berättade att 

arbetslöshet väckte skamkänslor som fick dem att ta avstånd från och bryta kontakten med 

sina föräldrar (Wallin & Ahlström 2005, s.135ff). Författarna kommer även fram till att 

samtliga deltagare har genomgått en viss integrationsprocess i samhället. 

Integrationsprocessen skedde på egen hand för de flesta av deltagarna, där individen kämpade 

mot svårigheterna som hen möttes av i det nya samhället. Deltagare som beskrev deras 

välbefinnande som positivt var också de deltagare som har lyckats få ett jobb och har familj 

och vänner. Fortsättningsvis visar Wallin och Ahlströms studie även att ensamkommande 

unga vuxna bör få all hjälp de kan få från både vården och socialvården för att de inte ska 

känna utanförskap vilket kan leda till en försämring av såväl deras fysiska som deras psykiska 

hälsa (ibid, s.142).             

 

2.3	Socialtjänstens	arbete	med	ensamkommande	barn		
Åsa Backlund (Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund 2014) som är socionom och 

filosofie doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet har genomfört en studie med syftet 

att undersöka socialsekreterares erfarenheter och föreställningar av arbete med 

ensamkommande barn (ibid, s.3). Ett annat syfte med studien är att undersöka hur 

socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar har utvecklats (ibid). 

Studiens urval är begränsat till 16 kommuner i Stockholm och kvalitativa intervjuer 

genomfördes med totalt 23 socialsekreterare som jobbar inom dessa kommuner (ibid, s.10). 

Studiens resultat visar bland annat att det kan ske missförstånd mellan ensamkommande barn 

och socialsekreterare då socialsekreterare oftast inte kan sätta sig in i barnets situation (ibid, 

s.19). Resultatet visar även utifrån socialsekreterarnas utsagor att ensamkommande barn 

behöver mer hjälp från vuxna för att etablera sig i det svenska samhället (ibid, s.21). Studiens 

deltagare menar att ensamkommande barn borde få mer pedagogisk hjälp med sin 
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integrationsprocess från socialsekreterare som exempelvis mer information om Sverige, 

jobbsökande och information om hur det svenska språket kan utvecklas. Studiens resultat 

visar även att flera socialsekreterare som har deltagit i studien anser att det är väldigt viktigt 

med socialt stöd från vuxna (ibid, s.23). Med socialt stöd menar socialsekreterarna trygghet 

och att vuxna skall kunna vara tillgängliga när något händer och kunna förklara och ge 

information till barnet. 

  

Backlund (et al. 2014, s.41) kommer i sin avlutande diskussion fram till att enligt 

socialsekreterarnas utsagor krävs det mycket mer tid och resurser för att socialarbetare och 

ensamkommande barn ska få djupare kontakt och bättre relation. Forskarna (ibid) 

understryker även att studiens resultat har visat att samtliga socialsekreterare anser att 

ensamkommande barn och ungdomars unika behov ska tas hänsyn till. De (ibid, s.42) drar 

slutsatsen att det behövs mer uppmärksamhet på ensamkommande barns behov och att socialt 

arbete inom det området måste utvecklas.  

 

2.4	Diskussion	av	tidigare	forskning		
Då vi har valt att lägga fokus på ensamkommande barns upplevelser har det varit viktigt för 

oss att undersöka vad som gjorts tidigare inom detta område. Dessa forskningar valdes utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Anledningen till att urvalet av den tidigare forskningen 

till stor del består av svensk forskning är att studien fokuserar på en grupp som befinner sig i 

Sverige. Dessa forskningar har även använts som stöd i skapandet av intervjufrågor. Vidare 

har vi även valt att inkludera två forskare som har disputerat i socialt arbete. Detta då vi anser 

att det är viktigt att ta upp forskning i socialt arbete med ensamkommande barn, och under 

sökprocessen fann vi endast två forskare som disputerat inom detta område, nämligen Marie 

Hessle och Åsa Backlund, vilket visar att det finns få studier inom området. Den tidigare 

forskningen i denna uppsats fungerar som stöd till analysen då vi kopplar en betydande del av 

den tidigare forskningen till vårt resultat. Vidare syftar den tidigare forskningen i denna 

uppsats till att styrka och komplettera uppsatsens teoretiska referensram.  
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3.	Teoretisk	referensram		
Då vi har valt att lägga fokus på ensamkommande barns upplevelser har det varit viktigt för 

oss att undersöka vad som gjorts tidigare inom detta område. Dessa forskningar valdes utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Anledningen till att urvalet av den tidigare forskningen 

till stor del består av svensk forskning är att studien fokuserar på en grupp som befinner sig i 

Sverige. Dessa forskningar har även använts som stöd i skapandet av intervjufrågor. Vidare 

har vi även valt att inkludera två forskare som har disputerat i socialt arbete. Detta då vi anser 

att det är viktigt att ta upp forskning i socialt arbete med ensamkommande barn, och under 

sökprocessen fann vi endast två forskare som disputerat inom detta område, nämligen Marie 

Hessle och Åsa Backlund, vilket visar att det finns få studier inom området. Den tidigare 

forskningen i denna uppsats fungerar som stöd till analysen då vi kopplar en betydande del av 

den tidigare forskningen till vårt resultat. Vidare syftar den tidigare forskningen i denna 

uppsats till att styrka och komplettera uppsatsens teoretiska referensram. 

	

3.1	Tre	modeller	för	etnisk	integration		
Som hjälp för att studera ensamkommandes minnen av integration har vi valt att fokusera på 

Giddens (2014, s.446) idealmodeller för etnisk integration. Giddens framhåller att den 

växande globaliseringen innebär snabba sociala förändringar där flera nationalstater får 

handskas med både fördelar och komplikationer med etnisk mångfald. Samtidigt som 

globaliseringen utvecklas och etnisk mångfald ökar i världen fortsätter konflikterna och de 

etniska spänningarna. Giddens menar att det finns tre modeller som har använts i multietniska 

samhällen för att kunna möta dessa utmaningar och dessa är assimilation, smältdegeln och 

kulturell pluralism (ibid). 

 

Assimilation är den första modellen i Giddens teori och innebär att invandrare lämnar sina 

seder och anpassar sig efter majoriteten i det nya landet. Assimilationssynsättet går ut på att 

personerna skall ändra sitt sätt att klä sig, prata och även ändra på sina kulturella perspektiv. 

Assimilation förklaras som nästan omöjligt av Giddens då minoriteter som försöker 

assimileras fortfarande kan bli rasifierade och deras försök till assimilation kan bli avvisade 

(Giddens 2014, s.447). Smältdegeln är den andra modellen för etnisk integration. Med 

smältdegeln menas att invandrarnas traditioner inte skall avvisas utan dessa skall i stället 

blandas med majoritetskulturens seder och bilda nya kulturella mönster som är i ständig 

utveckling och förändring (Giddens 2014, s.447). Kulturell pluralism som också kallas för 
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mångkulturalism är den tredje modellen. Denna går ut på att alla etniska kulturer har 

möjligheten att leva hur de vill men samtidigt kunna delta i det politiska och ekonomiska livet 

i samhället tillsammans med majoriteten (Giddens 2014, s.447–448). 

	

3.2	Social	sammanhållning	och	kulturellt	korstryck		
Sociologen Rolf Lidskog (2009) vid Örebro universitet problematiserar den sociala 

sammanhållningen i kulturell mångfald genom att diskutera svårigheterna individens identitet 

utsätts för. Lidskog (ibid, s.126) menar att det ställs högre krav på individen i samhället att 

skapa sin egen identitet vilket innebär att de kulturella olikheterna blir synligare i ett samhälle 

där den kulturella tillhörigheten ständigt ska styrkas. Vidare presenterar Lidskog (ibid, s.126–

127) begreppet kulturellt korstryck, vilket innebär att individen kan få multipla identiteter 

beroende på förväntningar och normer hen bemöts av i en grupp. Kulturellt korstryck kan 

vidare förklara hur en individ kan vara integrerad i en grupp men inte integrerad i det 

övergripande samhället. För att förklara begreppet närmare använder Lidskog sig av en figur 

med hjälp av begrepp som majoritetssamhälle och minoritetsgrupp.  

 

Enligt Lidskog påverkas individens identitetsutveckling på så sätt att det sker konflikter inom 

individen som handlar om i vilken utsträckning hen ska påverkas av den ursprungliga kulturen 

och den svenska kulturen. Integrationen i ett multikulturellt samhälle kan utvecklas genom 

kommunikation och interaktion bortom de kulturella gränserna. Det krävs sociala band i 

samhället där den enskilda individen kan känna sig som en del av gemenskapen i samhället. 

Vidare förklarar Lidskog att det även kan krävas att medborgare behandlar andras normer och 

konventioner med ömsesidig respekt (Lidskog 2009, s.128).  

Figuren nedan förklarar Lidskogs resonemang kring identifikationen i en grupp och i 

samhället (ibid, sid.127).        

Figur 1                                 

  Stark identifikation med 

minoritetsgruppen 

Svag identifikation med 

minoritetsgruppen 
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Stark identifikation med 

majoritetssamhället 

Integrering Assimilering 

Svag identifikation med 

majoritetssamhället 

Separation Marginalisering 

  

  

3.3	Utmaningar	under	integrationsprocessen		
Riyadh Al Baldawi som är docent vid Ersta Sköndal högskola menar att nyanlända barn och 

enligt Baldawi uppstå under mötet med en ny kultur, ny samhällsbyggnad och 

organisationsbyggande och ny arbetsmarknad och nya arbetsvillkor. Vi har valt att endast 

presentera hans resonemang kring mötet med kulturen och samhälls- och 

organisationsbyggnaden i Sverige då resonemangen kring arbetsmarknad och arbetsvillkor 

känns mindre relevanta i relation till ensamkommande barn. Begreppet kultur definieras av 

Baldawi som sättet att leva på utifrån seder och traditioner som en folkgrupp har gemensamt 

och utövar (ibid, s.50). 

 

 Mötet med den nya kulturen                                                                                                        

 Enligt Al Baldawi (2014) kan många individer under migrationen söka styrka hos sin 

ursprungskultur då de möts av ny miljö och höga krav på anpassningen. Kulturen i detta 

sammanhang betraktas av Al Baldawi (ibid, s.50) som sociala koder och normer som påverkar 

människors sätt att umgås på och även uppfatta omvärlden. Det kan vara en stor utmaning att 

kunna tolka och anpassa sig till den nya kulturen menar Al Baldawi (ibid, s.52), då det är 

svårt att tolka och förstå det nya landets sociokulturella koder och normer. Dessa utmaningar 

kan bli enklare att hantera genom att möta och tolka de sociala koderna samt genom 

vardagliga erfarenheter och umgänge med människor från majoritetsbefolkningen i landet. 

Kulturen kan också påverka kommunikationen mellan nyanlända och majoritetsbefolkningen 

då människor kan ha olika sätt att kommunicera på förklarar Baldawi (ibid, s.63). Det finns 

olika gester, sätt att prata på och ljudnivåer inom olika kulturer vilket kan bli en utmaning för 
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nyanlända i det nya landet. Detta kan leda till missförstånd men det kan även leda till nya 

tolkningar och utveckling under samtalet där två olika kulturer möts. 

  

Mötet med den nya samhällsbyggnaden och den nya organisationsbyggnaden 

En annan utmaning som sker i samband med migrationen enligt Baldawi (2014) är mötet med 

det nya landets samhällsbyggnad. Baldawi definierar samhällsbyggnad som landets 

institutioner, lagar och bestämmelser och även sociala strukturer. De nyanlända kan ha brist 

på kunskap om hur samhällsbyggnaden i det nya landet har utvecklats och formats och den 

bristen på kunskap kan göra det svårare för dem att identifiera sig med landets lagar och 

regler (ibid, s.98). Enligt Baldawi är det en stor utmaning att anpassa sig till det nya samhället 

efter bara några timmars flygresa till Sverige, och det krävs därmed mycket tid (ibid, s.99). 

Baldawi menar att det är en lång process för en individ att lära sig hur samhällssystemet 

fungerar i det nya samhället och misslyckande med detta kan leda till psykosociala problem 

då det väcker en känsla av utanförskap (ibid, s.98). 

	

3.4	Teori	diskussion		
Vi har valt att utgå från Al Baldawis (2014) teori om utmaningar i det nya landet. Det har vi 

gjort eftersom vi vill ta reda på och undersöka hur unga vuxna minns hur det var att komma 

som ensamkommande barn till Sverige. Al Baldawi menar att kulturella skillnader och även 

skillnader mellan olika länders samhällssystem kan påverka individen (ibid, s.49). Därför 

anser vi att Al Baldawis teori är relevant för att förstå våra respondenters berättelser om deras 

första tid i Sverige. Vi har även utgått från Giddens (2014) teori om tre olika modeller för 

etnisk integration för att kunna förstå respondenternas berättelser om den egna integrationen. 

För att dessutom fördjupa förståelsen för de unga vuxnas integration i Sverige har vi lyft fram 

Lidskogs (2009) teori om social sammanhållning och kulturellt korstryck. Al Baldawis (2014) 

teori om utmaningar i det nya landet tar upp förståelse av kultur som en av utmaningarna 

samtidigt som Lidskog (2009) förklarar hur detta kan påverka individens integration. Detta 

ansåg vi var både intressant och relevant för studien då dessa teorier kompletterar varandra. 

Vi anser dock att det finns en nackdel med dessa teorier och detta är att fokus är mer riktad på 

den etniska integrationen. Vår tanke är att vi lever nu i ett mångkulturellt samhälle och en 

fråga vi kan ställa oss är: kan majoritetsgruppen integrera sig i vårt mångkulturella samhälle?   
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4.	Metod		
I detta avsnitt presenteras valet av metod, tillvägagångssätt och urval, studiens trovärdighet 

samt generalisering. Sedan redogörs etiska överväganden, den analysmetod som används i 

studien, författarnas förförståelse samt en metoddiskussion. 

4.1	Val	av	metod		
Uppsatsen har utförts med en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod 

för att samla in empiriska data. Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som lägger vikt 

vid ord, exempelvis hur individerna tolkar samt begriper sin sociala realitet. Den söker att 

förstå världen från undersökningspersonernas perspektiv. Den kvalitativa metoden är mer 

djupgående vilket innebär att med hjälp av denna metod kan fördjupade kunskaper eller 

information om ett ämne uppnås (Bryman 2011, s.40). 

 

Bryman (2011) menar att intervju troligen är den metod som används mest inom kvalitativ 

forskning. Det som gör att intervjun används av många är flexibiliteten den har. Kvalitativa 

intervjuer är som ett samtal som utvecklas i olika riktningar och ger större kunskap om vad 

själva intervjupersonen tycker är viktigt och relevant (ibid, s.412–413). Detta innebär i sin tur 

att kvalitativa intervjuer har en viss tendens att vara flexibla eftersom forskaren kan anpassa 

intervjun efter den inriktning som respondentens svar följer. Fokus i själva undersökningen 

kan på samma sätt följa de väsentliga svar som uppkommer under intervjuerna (ibid). I denna 

studie är syftet att analysera hur de deltagare vi intervjuar har upplevt integration, det vill säga 

att se och förstå det ur deras perspektiv. Med intervjuer som datainsamling blir 

respondenternas upplevelser av integration en slags utmaning för oss som forskare då vi ska 

förstå och därefter tolka. 

4.2	Urval	och	tillvägagångsätt		
Vi har valt att avgränsa urvalet till unga vuxna i åldrarna 20–28 år som kommit till Sverige 

som ensamkommande barn och har bott i Sverige i cirka fem år och även erhållit 

uppehållstillstånd. Bryman (2011, s.133) diskuterar etiska dilemman utifrån Social Research 

Association :s Ethical guidelines synpunkt om att samhällsvetenskaplig forskning bör utgå 

från att minimera negativa konsekvenser för alla deltagare och även forskaren själv. Bryman 

(ibid) menar att forskaren ska undvika att intervjua personer som kan skadas av intervjun eller 

tycka att delta i den är obehagligt. Etiska överväganden utifrån ovanstående resonemang fick 

oss att forma urvalet då vi utgår från att personer som har fått uppehållstillstånd inte befinner 
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sig i en utsatt situation som asylsökande. Vi har även valt att avgränsa deras år i Sverige till 

fem år då vi antar att det distanserar intervjupersonerna från deras första år i Sverige och deras 

upplevelser enbart finns kvar som minnen. 

  

Datainsamlingen bestod av fem intervjuer med fem unga vuxna personer som har kommit till 

Sverige som ensamkommande barn. Då vi ville komma i kontakt med unga vuxna som har 

kommit som ensamkommande började vi med att söka på internet efter olika organisationer 

som jobbar med ensamkommande barn för att genom dem förhoppningsvis kunna få hjälp 

med att hitta intervjupersoner. En organisation som vi hittade var ensamkommande förbund.	

Deras sociala arbete innehåller en stor variation av aktiviteter såsom musik, idrott, kulturfester 

et cetera. Vi skickade ett e-postmeddelande till Ensamkommande förbund med 

informationsbrev men fick inget svar från dem. Därefter ringde vi dem ett antal gånger och till 

slut svarade de och berättade att de kunde hjälpa oss med att fråga om någon skulle vara 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Efter en vecka fick vi kontakt med en person 

genom Ensamkommande förbundet. De andra kontakterna som knöts och som ledde till 

intervjuer utgick dock från så kallade bekvämlighetsurval. 

 

Urvalet har gjorts dels utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, dels enligt snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval beskrivs av Trost (2010, s.140) som ett strategiskt urval som har praktisk 

funktion när det gäller att hitta intervjupersoner. Han beskriver även hur en ska hitta 

intervjupersoner som är lämpliga för en studie genom bekvämlighetsurval och hur detta kan 

ske exempelvis genom annonser i tidningar eller anslag. Urvalet uppstår alltså via 

självselektion. Vi kom i kontakt med två av intervjupersonerna genom att fråga bekanta till 

oss om de kände några unga vuxna som har kommit till Sverige som ensamkommande. De två 

andra kontakterna fick vi genom att använda oss av så kallat snöbollsurval, vilket innebär att 

en får tag i andra deltagare genom att få rekommendationer av deltagarna själva (ibid, s.141). 

Vi blev rekommenderade av deltagarna om andra personer som skulle vara lämpade att delta 

utifrån syftet med studien. Genom att använda oss av dessa två strategier, det vill säga 

bekvämlighets- och snöbollsurval, blev det ett väldigt effektivt sätt att nå ut till det område vi 

ville undersöka. Dessa strategier tillsammans blev en väldigt bra kombination i arbetet med 

att göra vårt urval. 
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4.2.1	Intervjuguide		
Ett steg i datainsamlingsprocessen var att utveckla lämpliga intervjufrågor. Vi valde att 

använda semistrukturerade intervjuer eftersom det med halvstrukturerade frågor finns stor 

frihet för intervjupersonen att utforma svaren på ett friare sätt än vid strukturerade frågor 

(Bryman 2011, s.415). Semistrukturerade intervjuer genomfördes därför med samtliga 

deltagare. Bryman (2011) menar att följdfrågor är någonting som bör ställas under intervjun 

för att få större förståelse för intervjupersonens perspektiv på det som undersöks eller det 

intervjun handlar om. Även Hjerm (2014) påpekar att ju mer öppen intervjustrukturen är, 

desto mer behöver forskaren jobba på att lyckas få fram det väsentliga (ibid, s.156). Med detta 

i åtanke gick vi igenom frågorna och skrev ner följdfrågor på vissa frågor, men de flesta 

följdfrågorna uppstod naturligt under intervjuerna med respondenterna beroende på vad vi 

fick för svar. 

  

I formulerandet av frågorna tog vi hjälp från Hjerm (2014). Han hävdar att intervjuaren kan 

planera samt förbereda sig inför en intervju på olika sätt. Det första steget är att börja med 

bakgrundsfrågor som då fungerar som en inledande fas som hjälper individen, både den 

intervjuade och intervjuaren att slappna av, värma upp sig, känna sig behaglig med 

intervjusituationen och kommunicera. I det andra steget introduceras de väsentliga frågorna. 

Hjerm (2014) framhåller vikten av att formulera frågor så öppet som möjligt och undvika 

ledande frågor (ibid, s.157). Vi tog hjälp av den kunskapen för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna formulera frågor. Vi undvek att ha med hypotetiska frågor som riskerade att 

leda in svaret på vårt sätt att tänka. Då integration är ett stort ämne och kan uppfattas olika 

ville vi höra hur respondenterna förhöll sig till begreppet integration och hur de uppfattar 

det.                                                                                                                

  

Efter att ha formulerat frågor delade vi upp dem under olika tematiska kategorier i en 

intervjuguide och utgick från tre teman. Under intervjuns gång utgick vi alltså från en 

färdigställd intervjuguide (se Bilaga 1, s.43). Vi valde att inte inkludera för många frågor då 

vi först och främst inte ville besvära våra deltagare med för många frågor, vilket är viktigt att 

tänka på (Trost 2010, s.71). Under intervjuns gång använde vi oss relativt ofta av några av de 

nio exempel på frågekategorier som ingår i många olika intervjuer (Bryman 2011, s. 422–

423). Exempel på de kategorier som vi använde oss av var uppföljningsfrågor som handlar om 
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att intervjuaren ber intervjupersonen att utveckla sina svar och preciserande frågor såsom 

”Hur gjorde du då?” eller ”Hur reagerade du?”. Andra kategorier vi även använde oss av var 

indirekta frågor för att hjälpa intervjupersonen att få fram sin egen åsikt, tystnad som visar 

intervjupersonen att hen får en möjlighet att fylla ut eller reflektera över ett svar samt tolkande 

frågor. 

	

4.2.2	Intervjuer		
En av komponenterna som är viktig för en lyckad intervju är platsen där intervjun ska ske. 

Både deltagaren och intervjuaren ska känna sig trygg och bekväm på platsen som väljs (Trost, 

s.65). Vi gav därför utrymme för våra deltagare att själva välja intervjuplatsen, men ibland 

blev det svårt att hitta en plats vilket gjorde att vi kom med förslag för att inte överlämna allt 

ansvar på deltagarna. Tre av de fem intervjuerna skedde på bibliotek i närheten av deltagarnas 

bostad då de gav det som ett förslag. En av intervjuerna skedde på ett café med inga besökare, 

då det var en söndagsmorgon och deltagaren tyckte att det var trevligt att prata på ett café, och 

en intervju skedde i ett av Södertörns högskolas grupprum. 

  

Under intervjuernas gång var vi båda närvarande, och innan intervjuerna delade vi upp olika 

frågor som var och en skulle ställa. Vi valde att vara två intervjuare för att komplettera 

varandra. Trost (2010) menar att det går att se på intervjuer på två sätt: det ena sättet är att se 

dem ur intervjuarens synvinkel, och det andra sättet att se dem ur den intervjuades synvinkel. 

Ur intervjuarens synvinkel kan det exempelvis vara bra att vara två intervjuare då det kan vara 

ett gott stöd, leda till att en bättre intervju utförs med betydligt mer informationsmängd samt 

ge en bättre förståelse av materialet än om enbart en skulle intervjua deltagaren. I vissa 

situationer kan det även vara lämpligt för den intervjuade att bli intervjuad av två personer, 

exempelvis innan tillit har hunnit byggas upp och uppfattas ämnet som “känsligt” är det även 

lämpligt med två intervjuare. Generellt sett kan det dock vara en nackdel för de som blir 

intervjuade att intervjuas av två personer. Trost anser att när det är två intervjuare kan 

respondenten känna sig i underläge, vilket måste undvikas (ibid, s.67). För att respondenterna 

inte skulle känna sig underlägsna har vi försökt att ha ett bra samspel och under intervjuerna 

undvek vi även att sitta båda två mitt emot de intervjuade som i ett förhör utan när den ena 

satt mittemot respondenten satt den andra vid sidan om hen. Vi anser att detta kan ha spelat 

roll och gjort den intervjuade mer bekväm.    
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4.2.3	Transkribering	
Samtliga intervjuer spelades in med deltagarnas samtycke. Användning av 

inspelningsfunktion under kvalitativa intervjuer möjliggör för studiegenomförarna att kunna 

lyssna igenom samtalet flera gånger om och analysera det som har sagts (ibid, s.74). Vi 

spelade in intervjuerna med två mobiler för att på så vis undvika eventuella tekniska missöden 

som skulle kunna ske under intervjun eller efter. Vi antecknade inte, utan lade istället vårt 

fokus på frågorna och svaren samt intervjupersonen. Tholander och Cekaite (2015, s.197) 

förklarar hur viktigt det är att transkribera kvalitativa intervjuer ordagrant utan att utesluta 

detaljer då de kan vara viktiga under analysen av empirin. Vi valde att transkribera samtliga 

intervjuer detaljerat för att sedan analysera dessa. I transkriberingen har vi gjort valet att inte 

inkludera talspråk (ord såsom “alltså” och “typ”) och vi har även valt att skriva pauser som 

följande tre punkter: …Frågor som ställs av oss under intervjun har vi valt att transkribera 

inom parentes på följande vis: (Fråga eller påstående från intervjuaren). 

	

4.3	Studiens	trovärdighet		
Begrepp som reliabilitet och validitet är av stor betydelse inom kvantitativa forskningar. 

Många diskussioner har förts av kvalitativa forskare där de menade att begrepp som 

reliabilitet och validitet kan vara irrelevanta för kvalitativa studier och andra författare har 

även menat att dessa begrepp behöver ses över (Bryman 2011, s.351,354). Creswell (2013) tar 

också upp att det finns många olika perspektiv och att kritik har riktats mot den kvalitativa 

forskningen gällande tillämpningen av begreppen validitet och reliabilitet. Därför har några 

forskare använt sig av andra termer för att fastlägga trovärdighet i studier (s. 202). I denna 

studie har vi därför valt att använda oss av termer såsom trovärdighet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. För att stärka studiens trovärdighet har vi försäkrat oss 

om att undersökningen utförts i överensstämmelse med de regler som finns. Vi frågade 

respondenterna om de ville ta del av resultatdelen för att på så vis med säkerhet kunna veta 

om de ansåg att vi hade uppfattat deras svar på rätt sätt. Bryman kallar denna teknik för 

respondentvalidering (Bryman 2011, s.355). Bara en av respondenterna var intresserad av 

denna möjlighet. Mot slutet av varje intervju sammanfattade vi det som sagts för att ge 

möjlighet för intervjupersonen att möjligtvis reflektera vidare över sina svar men också rätta 

till eventuella missförstånd. Vi har varit konsekventa i alla intervjuer och använt oss av 
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samma intervjuguide. Vidare har vi har även utfört alla intervjuer på samma sätt, exempelvis 

genom att alla deltagare fick samma information innan intervjuns början.  

  

Inom kvalitativ metod rekommenderas begreppet pålitlighet som en motsvarighet till 

reliabilitet vilket syftar på att forskaren verkligen redogör för alla steg i forskningsprocessen 

(Bryman 2011, s. 355). Under studiens gång har vi haft detta i åtanke och har på så vis 

undvikit att det skapas en ofullständig redogörelse av de faser som finns i 

forskningsprocessen. Därför har vi beskrivit och motiverat studiens val av metod, val av 

undersökningspersoner, tillvägagångssätt, etiska överväganden och de andra faserna på ett 

tydligt sätt för att stärka pålitligheten i studien. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren agerat i god tro, det vill säga att det ska vara tydligt att forskaren inte har påverkat 

genomförandet av samt slutsatserna från en undersökning genom exempelvis sina personliga 

värderingar eller sin förförståelse (ibid). Detta har uppmärksammats på så sätt att vi har 

beskrivit våra egna förkunskaper under rubriken Påverkan av egen förförståelse, men vi har 

även fört kritiska diskussioner med varandra om både nackdelar och fördelar som kan finnas i 

och med eventuell förförståelse i genomförandet av en studie. Creswell menar att för att 

operationalisera dessa termer inom kvalitativ forskning behöver forskaren bland annat vara 

engagerad tillräckligt länge i fältet (2011, s.202) vilket kan vara svårt att uppnå i denna studie 

på grund av tidsbegränsning. 

	

4.4	Generalisering		
Eftersom vår studie har en kvalitativ ansats kan det vara svårare att generalisera slutsatsen 

utifrån statistisk mening. Då studien även består av fem personer kan det försvåra eller göra 

det omöjligt för oss att applicera resultatet på hela populationen (jmf Creswell 2013, s.101). 

För att kunna generalisera vår studie har vi försökt att hitta sammanhang i andra faktorer och 

undersöka om det finns liknande effekter i sammanhanget utifrån samlade data och teoretiska 

ramar (jmf Sohlberg & Sohlberg 2013, s.150). Genom att finna sammanhang i deltagarnas 

perspektiv och berättelser om integration har vi försökt att generalisera studiens empiri i 

relation till våra teoretiska utgångspunkter och även tidigare forskning. 
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4.5	Analysmetod		
Enligt Fejes och Thornberg (2015, s.35) är det viktigt att skapa större mening ur en stor 

mängd av data. Författarna menar att det är en stor utmaning att skilja mellan det 

betydelsefulla och mindre betydelsefulla mönstret för att kunna identifiera det viktiga i själva 

analysen av datainsamlingen (ibid). Syftet med kvalitativ analys är att detaljerat beskriva det 

undersökta fenomenet och sätta in det i sammanhang såsom erfarenheter, delade 

föreställningar och interaktioner (ibid). Vidare menar författarna (ibid, s.35–36) att den 

kvalitativa analysen ska sträva efter att jämföra flera fall för att kunna undersöka vad de kan 

ha gemensamt eller vad som kan skilja dem åt. För att kunna analysera all data som vi har 

samlat in genom intervjuer har vi valt att göra en kvalitativ analys utifrån kodning. Enligt 

Lindgren (2015, s.51) är kodningsprocessen viktig för själva förståelsen av vad data handlar 

om och därför är det viktigt att fundera över vad den skapade koden representerar. Genom att 

gå igenom våra transkriberade intervjuer ett flertal gånger har vi sammanställt olika koder 

som är förekommande i intervjuerna. Lindgren (ibid, s.55) understryker att huvudstrategin för 

en lyckad kodning är att identifiera analytiskt relevanta teman under kodningsprocessen vilket 

vi försökte göra efter en genomgång av all den information vi fick från de transkriberade 

intervjuerna. För att kunna färdigställa dessa koder till analysdelen gick vi vidare till nästa 

steg vilket är tematiseringsprocessen. Lindgren (ibid, s.63) beskriver detta nästa steg som en 

strävan efter att finna övergripande tematisk struktur i data för att sedan kunna analysera dem. 

Målet med tematiseringen av data var att skapa olika teman ur liknande mönster som vi har 

upptäckt i data och som vi bedömer som relevanta i relation till våra forskningsfrågor och 

syfte. Dessa teman har undersökts utifrån våra teoretiska ramar och även tidigare forskning.  

Nedan redovisar vi hur vi gick tillväga med hjälp av en tabell med teman som vi har fått under 

kodningsprocessen:  

 

Ankomsten till 
Sverige 

Mötet med den nya 

kulturen 

 

 

 

“Man börjar också tänka att man inte pratar med någon man inte 

känner, det är inte så i mitt land utan man pratar med grannar, man 

hälsar, man lånar saker av varandra, men här är det bara hej och hej då. 

Man börjar bli som svenskar, en del av samhället.” Axel 
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Mötet med det nya 

samhällssystemet 

“För mig var det egentligen inte så svårt att integreras in i det svenska 

samhället utan det var svårare för mig att förstå det svenska systemet. 

Det svenska systemet är jättekrånglig. “Eddie 

Syn på egna 
integrationen 

Språk 

  

  

Umgänge 

  

Eget ansvar 

“Först och främst så ville jag själv lära mig språket så fort som möjligt 

och börja prata med andra. Jag ville inte känna mig utanför. Jag var 

jättenyfiken och gick till skolan varje dag.” Eddie 

  

“Ju mer intresserad du är intresserad av att söka information och umgås 

med andra, inte bara de som kommer från samma land, utan svenskar 

då lär man sig mycket. Som varför äter man surströmming till exempel. 

Våga skaffa kompisar” Bonita 

Stöd från samhället Godman och 

boendepersonal 

 

Vikten av att få stöd 

från vuxna 

“Ja det finns en person som är jätteviktig för mig. Hon var min goda 

man från början men jag har aldrig kallat henne för en god man, jag 

kallar henne för min svensk mamma. Hon är min förebild här i Sverige, 

hon var rektor på en skola tidigare och jag kunde då ställa frågor och 

hon guidade mig här i Sverige [..]” Eddie 

  

”En personal kan jag komma på. Det är en löjlig sak men... Jag tyckte 

att det var bra. Där vi bodde, en av personalen ville verkligen att vi 

skulle komma in i samhället, hon gjorde massa saker med oss som till 

exempel filmkvällar där vi tittade på svensk klassiska filmer”. Chelsea 

	

4.6	Etiska	överväganden  
Creswell (2013, s.58) presenterar etiska frågor som vi har valt att ta hänsyn till under studiens 

gång. En av dessa frågor handlar om informationen som deltagare bör få och innehåller bland 

annat information om att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst. Vidare 

använde vi oss av forskningsetiska krav från Vetenskapsrådet (2002, s.7). I dessa 

forskningsetiska krav ingår bland annat samtycke som ska vara både muntligt och skriftligt 
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(se Bilaga 2, s.44) och dessa krav har vi tillsammans med informationsbladet. 

Informationsbladet som våra deltagare fick läsa innan intervjun innehöll syftet med studien, 

en beskrivning av hur studien ska användas samt allmän information om uppsatsskrivarna och 

handledaren. Med hjälp av informationsbladet har vi uppfyllt informationskravet enligt 

forskningsetiska krav (ibid). Samtliga deltagare omfattas av anonymitet och tystnadsplikt 

vilket innebär att deras identitet är skyddad respektive att obehöriga inte har tillgång till 

informationen som uppkom under intervjuerna (Trost 2014, s.34). Garanti för deltagarnas 

anonymitet och vår tystnadsplikt uppfyller den tredje kravet vilket kallas för 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). För att garantera respondenternas 

anonymitet har vi valt att endast inkludera ålder i presentationen av respondenterna och gett 

dem anonyma påhittade namn efter bokstavsordningen: A - Axel, B - Bonita , C - Chelsea, D 

- David samt E - Eddie. Namnen har ingenting med våra respondenter att göra utan vi skapade 

dessa fiktiva namn efter alfabetet. Vetenskapsrådets fjärde krav kallas för nyttjandekravet och 

handlar om att de insamlade data endast ska användas i forskningsändamål. Uppgifter om 

enskilda deltagare och all information som vi har fått under intervjuerna kommer inte att visas 

eller delas med obehöriga (ibid, s.14).  Brinkman och Kvale (2014, s.99) menar att etiska 

frågor bör beaktas från början till slutet av undersökningen eftersom etiska problem kan 

uppstå under alla stadier av en intervjuundersökning. Vidare presenterar Brinkman och Kvale 

(ibid, s.99–100) etiska frågor som kan uppstå under olika forskningsstudier. Vi har valt att ta 

del av författarnas råd om hur dessa etiska frågor bör beaktas. För att kunna formulera 

uppsatsens syfte och frågeställningar har vi tänkt på hur dessa kan bidra med ny kunskap 

inom ämnet vilket Brinkman och Kvale kallar för tematisering (ibid). Vidare menar 

författarna att som forskare bör obehagliga situationer undvikas och negativa konsekvenser 

för respondenterna under själva intervjun, vilket vi har tagit hänsyn till. Vi uteslöt kritiska och 

ifrågasättande ord under intervjun och har formulerat våra intervjufrågor i samråd med vår 

handledare.  

	

4.6.1	Påverkan	av	egen	förförståelse		
När vi enades om att skriva om hur unga vuxna som kommit som ensamkommande barn till 

Sverige har upplevt sin integration diskuterade vi med varandra om våra egna erfarenheter av 

integration i Sverige. Enligt Creswell (2007) behöver författarna i en studie bestämma på 

vilket sätt hens personliga inställningar eller uppfattningar kommer att presenteras i 

undersökningen (ibid, s.62,139). Vidare menar Creswell att en forskares “inställning” i en 
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grupp kan vara som ett hinder för personen från att acceptera eller se alla olika dimensioner i 

en studie. Sohlberg anser att individer ofrånkomliga förförståelse blir utgångspunkt för 

tolkningar av världen (2013, s.81). Eftersom vi båda har utländsk bakgrund har vi resonerat 

kring hur våra erfarenheter kan ha betydelse för denna studie. Vi diskuterade om vilka 

upplevelser vi har samt hur detta kan påverka skrivandet av denna uppsats eller intervjuerna 

med de unga vuxna. Då vi började fördjupa oss i ämnet, ta del av tidigare forskning och 

myndigheters rapporter kunde vi delvis identifiera oss med de resultat som dessa forskare 

kommit fram till. Även om vi båda flyttade till Sverige med våra familjer och därmed inte 

räknas som ensamkommande uppfattade vi att några av våra upplevelser av integration kan 

likna de unga vuxnas. Vår förförståelse kring ämnet kommer delvis från våra tidigare 

upplevelser men i stort sätt på det material vi har tagit del av. Den har alltså utvecklats under 

arbetets gång men i första hand under intervjuerna med varje deltagare. Under arbetets gång 

har vi haft vår egen förståelse och åsikter kring integration av ensamkommande barn i åtanke 

för att studien i minsta möjliga grad ska formas efter detta. 

	

4.7	Metoddiskussion		
I denna studie har en kvalitativ ansats använts med semistrukturerade intervjuer som metod. 

En fördel med att göra intervjuer är att det läggs mycket vikt vid ord och intervjuer går mer på 

djupet och fokuserar på undersökningspersonernas perspektiv (Bryman 2011, s.40). Med 

denna metod har vi lyckats uppnå djupare kunskap om de unga vuxnas integration i Sverige. 

Att göra intervjuer har dock sina nackdelar. Något som vi upplevde under en av intervjuerna 

var att en blyg person kan vara en utmaning att intervjua då för det mesta den som intervjuar 

vill intervjua personer som inte tvekar att prata och som gärna delar med sig av sina 

erfarenheter. Är personen blyg tror vi även att forskaren kan få otillräckliga data. Vår tanke 

har varit att fortsätta intervjua fler personer tills vi når empirisk mättnad. Det har dock varit 

svårt att hitta personer att intervjua. Vi hade som mål att intervjua sex personer men på grund 

av svårigheten med att hitta respondenter och tidsbrist har vi lyckats genomföra fem 

intervjuer. Dock anser vi att vi har nått en viss empirisk mättnad då det finns en god 

samstämmighet i deltagarnas berättelser. Vi märkte även att ju fler personer vi intervjuade 

desto bättre blev vi på att intervjua eftersom vi fick en större bild av integrationen ju fler 

människor vi intervjuade. 
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5.	Resultat	och	Analys		
I förra avsnittet beskrev vi hur vi har gjort för att analysera det empiriska materialet, men 

också hur vi har kodat och tematiserat materialet. I detta avsnitt kommer vi redogöra för och 

analysera resultatet. Analysen görs i förhållande till teori och tidigare forskning och resultatet 

redovisas utifrån våra intervjuer med respondenterna. Respondenternas svar redovisas i form 

av citat och i vissa citat där text har utelämnats har detta markerats med hakparenteser och tre 

punkter […].                  

Presentation	av	respondenterna					

-Axel 20 år 																																																																																																																																										

-Bonita 24 år 																																																																																																																																						

-Chelsea 28 år 																																																																																																																																				

-David 26 år                                                                                                                                  

-Eddie 25 år	

5.1	Ankomsten	till	Sverige		
Samtliga respondenter berättade inledningsvis om hur det var att komma till Sverige. Det som 

var gemensamt för några av respondenterna var att de hade flyttat till ett okänt land vilket 

skapade en tillvaro som präglades av oroligheter, ensamhet och ovisshet. Några av 

respondenterna upplevde det som spännande och roligt att komma till Sverige. Axel är en av 

dem som berättade att det var väldigt spännande att komma till ett nytt land eftersom han 

aldrig hade varit i ett annat land tidigare men han berättade också att det var svårt i början. 

Chelsea beskrev också hennes första tid i Sverige som spännande, och på grund av att hon 

hade varit i ett annat land tidigare fanns inte den skrämmande känslan kvar utan hon såg det 

nya landet som ett äventyr. Eddie pratade om att han inte var nervös utan i stället mer nyfiken 

berättade att han gärna ville prata med människor. För Bonita har det sett annorlunda ut, den 

första tiden i Sverige har varit svår och stressig eftersom det var mycket som var otydligt:   

  

Det var inte lätt alls, det första jag hade i tanken var, hur kommer det här gå 
till? Man visste inte vad man skulle förvänta sig, allt var oklart. Min första 
tid i Sverige var svår… Jag hade ingen familj, jag kunde inte säga att, nu 
ska jag åka till min moster. Det fanns ingen moster. Bonita 
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David uttryckte sig på liknande sätt och menade att det var läskigt på så sätt att han inte visste 

riktigt var han skulle bo eller vilka han skulle träffa. När dessa unga vuxna kom till Sverige 

fick de hjälp med att anordna ett boende. Fyra av dem bodde i gruppboende med andra 

ensamkommande barn och ungdomar och bara en av respondenterna, David, har bott både i 

gruppboende med andra ensamkommande ungdomar och i familjehem. Hur de togs emot av 

personalen är någonting dessa unga vuxna berättar om då personalen var bland de första 

personerna som de mötte när de kom till Sverige. Chelsea berättade hur hon kom fram sent på 

kvällen och togs emot på ett boende med snäll personal vilket Axel också berättade och 

menade att personalen där han var bosatt var väldigt hjälpsam. Som exempel berättade 

Chelsea och Axel att personalen gav dem mat och någonstans att sova. David och Bonita 

tyckte däremot annorlunda. Om personalen och andra människor var välkomnande eller inte 

var inte något de tänkte på utan det som spelade stor roll för dem var i första hand att stanna i 

Sverige: “Jag tänkte inte så mycket på de som jobbade där och tog emot oss utan jag var mer 

fokuserad på min situation.” (David) Det förekom berättelser om olika utmaningar som 

uppstod under den första tiden i Sverige för samtliga av våra deltagare. 

	

5.1.1	Mötet	med	den	nya	kulturen		
Enligt Al Baldawi (2014) kan det vara en stor utmaning att förstå det nya landets kultur och 

landets sociala koder och normer. Det kan bero på att det ser olika ut i olika kulturer när det 

gäller hur människor kommunicerar och förhåller sig till olika normer (ibid, s.63). Detta kan 

jämföras med vårt resultat då samtliga respondenterna upplevde att det fanns olikheter mellan 

deras ursprungliga kultur och den svenska kulturen vilket har varit en utmaning för dem. Det 

framkom även att det var viktigt att förstå det nya landets kultur för att kunna kommunicera 

med majoritetsbefolkningen. En av respondenterna upplevde att det var lättare att känna sig 

som en del av samhället när han började agera som de andra agerade: 

 

Man börjar tänka att man inte pratar med någon man inte känner, men det är 
inte så i mitt hemland utan man pratar med grannar, man hälsar, man lånar 
saker av varandra, men här är det bara hej och hej då. Man börjar bli som 
svenskar, en del av samhället. För att inte hamna utanför så lär man sig hur 
man ska vara... Och vara som alla andra, det är lite jobbigt att vara 
annorlunda. Axel 
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Liknande upplevelse fann vi hos deltagaren Eddie som berättade att kulturen och normerna i 

Sverige kändes annorlunda gentemot hans ursprungliga kultur. 

  

Från början var det svårt för att förstå att svenskar inte ville ha den närheten 
som jag var van med ... kramar och pussar. Det räckte med ”tjena” och jag 
bara tänkte, jaha nu förstår jag. Men när människor här har känt dig en viss 
tid då kommer de nära dig, då kan du krama och pussa dem. Eddie 

  

Det ovanstående resultatet visar att den nya kulturen i början kan vara svår att förstå vilket 

beror på de olikheter som finns mellan kulturerna som våra respondenter berättade om. Till 

exempel finns det mer kroppslig närhet i Eddies ursprungliga kultur medan människor i 

Sverige hälsar genom en enkel hälsningsfras, och detta har varit en utmaning för Eddie att 

förstå. Det gemensamma mönstret som vi fann i respondenternas berättelser är att det är 

viktigt att förstå och kunna ta del av den “svenska kulturen” för att kunna känna sig som en 

del av samhället. 

  

Lidskog (2009, s.128) menar att utvecklingen av integrationen i ett multikulturellt samhälle 

sker genom kommunikation och interaktion bortom kulturella gränser. Detta kan tolkas som 

att det krävs kommunikation mellan människor som är nyanlända och majoritetsbefolkningen 

för att integrationen ska utvecklas. Utifrån Lidskogs (ibid, s.127) figur (se Figur 1, s.13) går 

det att se att stark identifikation med majoritetssamhället och stark identifikation med 

minoritetsgruppen leder till lyckad integration. En av våra respondenter gav ett bra exempel 

på detta genom att berätta att han känner sig hemma med svenskar men också med de som 

kommer från samma land. Detta kan tolkas som att han identifierar sig med både 

majoritetsgruppen och minoritetsgruppen och enligt Lidskog (2009) leder det till en lyckad 

integration. Giddens (2014, s.447) förklarar en typ av integration som smältdegeln där 

individen inte glömmer bort sin ursprungliga kultur samtidigt som hen tar del av kulturen i det 

nya landet. Nedan följer ett citat från Davids berättelse som ett exempel på smältdegeln, om 

hans sätt att möta den nya kulturen:  

  

Själv tycker jag att jag har behållit min kultur men också tagit del av den 
svenska kulturen, för att jag inte vill tappa bort min identitet, jag vill gärna 
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komma ihåg vart jag kommer ifrån från början. Jag tycker inte heller att det 
krockar, utan det funkar ändå att ha både. David 

  

Bonita upplevde detta på ett annat sätt och menade att det blir en krock mellan kulturerna och 

måste därför hitta vilken kultur som hon ska följa. Medan Chelsea berättade att hon vid mötet 

med svenskar försöker agera som dem, det vill säga följa normerna. Samtidigt uppgav hon att 

hon inte helt och hållet glömmer eller tränger bort sin ursprungliga kultur vilket kan klassas 

under kategorin smältdegeln som Giddens beskriver. 

  

Och när vi pratar med någon som är äldre så kollar vi inte dem in i ögonen 
för att om man tittar på någon rakt i ögonen så betyder det att man är på 
samma nivå... Men om du gör det här så blir det att du ignorerar personen så 
att när jag är här i Sverige så jag gör som andra och när jag åker till mitt land 
så gör jag hälsningen som de gör. Så det är bara en switch. Chelsea  

  

Giddens (2014, s.447) förklarar att det finns tre olika idealmodeller för integration. 

Majoriteten av respondenterna passar in i modellen smältdegeln. Integration genom 

assimilation som handlar om att en individ lämnar sina seder och anpassar sig efter 

majoriteten är delvis något en av respondenterna berättade om: 

  

Till slut försvinner detta och dör och du blir en av dem, och du hälsar inte 
heller på de som kommer från ditt land. Du släpper inte helt och hållet din 
kultur den finns kvar men du använder den inte, så det syns inte på ytan. Det 
som syns är den svenska kulturen, det alla andra gör. Bonita 

  

Dock går det inte att säga att det rör sig om en total assimilering då Bonita menade att hon 

inte helt och hållet släpper sin kultur utan att den bara inte används. Detta kan därför vara 

svårt att kalla för total assimilation som Giddens (2014) redogör för i sin teori. Att en person 

känner sig tvungen att förhålla sig mer till den svenska kulturen och mindre av den 

ursprungliga kulturen för att kunna integreras i samhället finner vi svårt att placera i de 

etniska modeller som Giddens tar upp. Den tredje modellen för etnisk integration kallar 

Giddens (2014, s.447–448) för mångkulturalism. Mångkulturalism som etnisk integration går 

ut på att individerna känner sig som del av samhället när de kan delta i det politiska och 
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ekonomiska livet i landet tillsammans med andra medborgare. Bara en av våra respondenter 

berättade att hon kände sig som svensk och det var när hon fick hem ett röstkort. Den känslan 

kan förklaras med Giddens mångkulturalistiska modell då Chelsea kände sig som en del av 

det svenska samhället när hon fick ett röstkort hemskickat till sig precis som alla andra 

röstberättigade medborgare i landet. 

	

5.1.2	Mötet	med	det	nya	samhällsystemet	
Ett perspektiv som uppkom under intervjuerna med respondenterna var att deras integration i 

Sverige har inneburit att förstå hur det fungerar i det svenska samhället, men också att det är 

någonting som har varit tidskrävande. Majoriteten av de unga vuxna har haft svårigheter med 

att ta reda på viktig samhällsinformation vilket de ansåg var mindre bra då det svenska 

systemet kan upplevas som komplicerat. Vi finner liknande resonemang hos Al Baldawi 

(2014, s.98–99) som menar att förstå det nya landets samhällsbyggnad kan utgöra en stor 

utmaning för nyanlända. Al Baldawi definierar samhällsbyggnad som landets institutioner, 

lagar och sociala strukturer samtidigt som våra respondenter definierade det som 

Försäkringskassan, utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Bonita beskrev detta, vilket vi 

visar med hjälp av följande citat:  

 

Vi brukade ha samtal på boendet…  För att förstå mer om hur samhället 
fungerade. Men det dök ju alltid upp saker som... vad menas med 
Försäkringskassa? …Vem ska jag vända mig till om det här händer? 
Exempelvis var det väldigt svårt att förstå hur man ska betala fakturor, 
påminnelser, man gjorde alltid ett fel. Det fanns till exempel några som fick 
barn på boendet och de visste inte vad de skulle göra, är det Försäkringskassa, 
Arbetsförmedlingen? Är det Socialtjänsten, vem kommer hjälpa mig eller var 
ska jag få pengar ifrån? Bonita 

 

David uttryckte sig på följande sätt om detta:  

 Hur man skaffar jobb… är det ingen som har sagt något till mig utan allt gick 
genom kompisar. Vissa viktiga saker kom man på senare och man bara 
tänkte, just det varför gjorde jag inte det där då? David 

  

Backlund (2014) framhåller i sin studie att ensamkommande barn inte får tillräckligt stöd i sin 

integrationsprocess. För att kunna integreras i samhället behövs pedagogisk hjälp från 
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socialsekreterare med exempelvis mer information om Sverige, bland annat hur det fungerar 

att söka ett jobb (ibid, s.23). Detta resultat ger oss först en förståelse om att processen att 

integreras i ett samhälle bland annat innebär att förstå hur det samhället en befinner sig i 

fungerar. Backlunds (ibid) resultat ger oss även en förståelse om varför dessa unga vuxna inte 

har fått tillräckligt med viktig samhällsinformation, vilket är på grund av att det finns brist på 

pedagogisk hjälp. David berättade bland annat att han hade önskat att personalen berättat lite 

för dem om politik. Axel hade en liknande upplevelse och menade att han fick lära sig allmänt 

om hur samhället fungerar i skolan, men hade svårt att förstå hur han skulle gå till väga med 

sökandet av jobb och bostad. Bara en av respondenterna, Chelsea, berättade att viktig 

samhällsinformation har varit tillgänglig för henne från skolans sida men också från 

personalen på boendet. Hon förklarade hur de hjälpte ungdomarna att ordna ett sommarjobb 

vilket har hjälpt henne att komma in i arbetslivet och förstå hur det fungerar. Eddie var 

däremot av en annan åsikt och påpekade att svårigheterna med att förstå det svenska systemet 

kan påverka integrationen negativt. 

  

Al Baldawi (2014, s.98) menar också att det är en lång process att förstå och kunna ta del av 

samhällsbyggnaden i det nya landet, vilket även är något som finns med i berättelser hos våra 

respondenter. De berättelser som unga vuxna förmedlade visar också att det har varit en lång 

process att få kunskap om det svenska samhället. Vissa har använt sig av olika metoder såsom 

att själva leta upp olika myndigheter på internet och ställa många frågor. David uttryckte sig 

på följande sätt: 

  

Jag har inte varit rädd att fråga när jag inte förstod något, jag skämdes inte, 
jag påpekade saker och frågade hela tiden och tog reda på vad de menade. 
Om jag inte hade gjort det så skulle det vara mycket som jag inte hade lärt 
mig, man måste våga fråga. Om jag inte hade frågat vissa saker i mitt fall så 
skulle jag inte ha fått vissa saker. Det är jag stolt över då jag fick den 
informationen jag behövde, jag var på mycket. David 

  

Misslyckande med att lära sig hur samhället fungerar kan leda till psykosociala problem då 

det väcker en känsla av utanförskap menar Al Baldawi (ibid, s.98). I resultatet framkommer 

det att en del av respondenterna använde sig av olika strategier för att hantera sin brist på 

kunskap om det svenska samhället och dessa strategier kan ha hjälpt de att inte känna sig 
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utanför utan känna sig som en del av samhället. Det gemensamma bland respondenternas 

berättelser är betoningen av hur viktigt det är att veta hur det svenska samhället fungerar och 

även vikten av att få mer hjälp och information för att kunna göra det. 

	

5.2	Synen	på	den	egna	integrationen	i	Sverige		
5.2.1	Språket		
Majoriteten av våra respondenter upplevde att lära sig svenska var viktigt för att kunna 

integreras och prata med människor. Nästan alla respondenter tog själva initiativet och 

försökte lära sig språket så snabbt som möjligt. Detta kan relateras till Ager och Strangs 

(2008, s.177–182) resonemang kring språk som en viktig aspekt för integration. Våra 

respondenter använde olika strategier för att kunna lära sig språket på egen hand. En av 

respondenterna läste barnböcker på svenska medan andra försökte lära sig språket på annat 

sätt. Nedan följer citat från Chelsea som använde sig av lexikon för att kunna lära sig språket 

fortare och Axel som läste barnböcker och även andra böcker:  

  

Det första jag gjorde var att skaffa ett lexikon, och varje dag efter skolan satt 
jag och tog mitt anteckningsblock och skrev allt jag hade gjort på franska. 
Sedan tog jag lexikon och översatte allting, ord per ord… man måste hitta ett 
sätt. Chelsea 

  

Jag började läsa hemma barnböcker. Jag kom i juni och det var sommarlov 
så att jag började läsa många böcker själv. Jag läste ut Mål 1 under sommaren 
och när skolan började så kunde jag förstå ganska mycket. Axel 

  

Att inte kunna det svenska språket associeras med att känna sig utanför och inte vara en del av 

gemenskapen bland några av respondenterna. Respondenterna berättade även att det var 

viktigt att kunna språket för att kunna kommunicera med människor och lära sig nya saker. 

Här kan vi återigen se likheter mellan Ager och Strangs (2008) studieresultat och 

respondenternas upplevelser av den egna integrationen. Ager och Strangs (2008) studie visade 

bland annat att i den brittiska sammanhanget kan brist på språkkunskap leda till känslan av 

utanförskap vilket de flesta av våra respondenter också upplevde. Nedan har vi tagit fram citat 

från två av respondenterna, Axel och Eddie, som berättade att förmågan att kunna språket var 

viktigt för att de skulle kunna kommunicera med andra. 
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Det var viktigt att kunna det svenska språket, för att det blev lättare att känna 
sig som en del av gemenskapen när jag kunde kommunicera med andra. Axel 

  

Först och främst så ville jag själv lära mig språket så fort som möjligt och 
börja prata med andra. Jag ville inte känna mig utanför, jag gick till skolan 
varje dag. Eddie 

  

Utifrån våra respondenters berättelser har det framkommit hur viktigt det är att kunna det 

svenska språket för att känna sig som en del av samhället. Respondenternas berättelser om hur 

de har försökt att lära sig språket fortare skiljer sig lite från varandra trots att de har haft 

samma mål att kunna behärska språket till den nivån att de kan kommunicera med andra. 

Utifrån respondenternas berättelser går det även att se att språk fungerar som en sorts nyckel 

till integration eftersom det leder till interaktion med andra människor, vilket även 

uppkommer under nästa rubrik.  

	

5.2.2	Umgänget		
I respondenternas berättelser betonas vikten av att ha vänner. Hessle (2009, s.143–144) 

kommer i sin studie fram till att det kan finnas samband mellan välbefinnande och etablering 

av sociala relationer och detta är något som belystes i respondenternas berättelser.  

 

Jag fick vänner väldigt snabbt …jag gillar att hänga med människor. Jag hade 
vänner både från boendet men också utanför och från skolan. Skolan är 
verkligen bästa ställe att skaffa vänner på …så att ängslan att känna sig 
utanför eller ängslan av att känna att man kommer skickas hem, har jag aldrig 
känt. Chelsea 

 

Wallin och Ahlströms (2005) studie skiljer inte sig särskilt mycket från Hessles (2005) studie 

i och med att författarnas resultat visar att det finns samband mellan lyckad integration och 

sociala band. Wallin och Ahlström kommer också i sin studie fram till att individer som 

beskriver sitt välbefinnande som positivt är de som har ingått i sociala relationer såsom familj 

och vänskap (ibid, s.142). David berättade bland annat att sociala relationer hjälpte honom att 
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breda ut sitt kontaktnätverk och detta i sin tur bidrog till hans etablering på ett positivt sätt. 

David beskrev hur detta gick till på följande sätt: 

  

Lättast var att jag hade ganska lätt att skaffa vänner, och det spelade ingen 
roll om vi inte pratade samma språk. Jag hade kompisar med olika bakgrund, 
och det kanske hjälpte mig också med integrering för att det hjälpte mig ju 
att skaffa nätverk, kontakter då jag hade träffat massa olika människor. Så 
socialbiten var enklast för mig. David  

  

Hessle (2009, s.143–144) poängterar i sin studie att personer ur majoritetsbefolkningen spelar 

stor roll i ensamkommande barns etablering då deltagare i hennes studie berättade om 

stödjande personer som har spelat stor roll och bidragit till deras etablering. Två av våra 

respondenter berättade om vikten av att umgås med personer från majoritetsbefolkningen. 

David berättade bland annat att genom att umgås med “svenskar” kunde han ta del av viktig 

information vilket redovisas nedan: 

  

Jag har fått kompisar genom idrott. Inom friidrott var det mest svenskar i alla 
fall i den förening som jag sprang för där var det bara svenskar. Och då var 
man tvungen att umgås med dem. Och man tränade kanske fem gånger i 
veckan […] man pratade väldigt mycket med varandra, och man frågade 
också dem om det var någonting man inte förstod …exempelvis vad betyder 
det här? David 

 

Respondenten Bonita upplevde också att det var givande att umgås med svenskar då hon lärde 

sig saker som hon inte kunde lära sig av sina andra vänner som inte var svenskar. Vidare 

nämnde hon att det var viktigt att skaffa kompisar och att många ska våga göra det för sin 

egen skull.  

 

Ju mer intresserad du är att söka information och umgås med andra och inte 
bara de kommer från samma land, utan svenskar då lär man sig mycket. Som 
varför äter man surströmming till exempel. Våga skaffa kompisar. Bonita   
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Respondenternas berättelser om hur viktigt det var för dem att ha vänner för att inte känna sig 

utanför visar hur mycket sociala relationer kan betyda för integrationsprocessen. Sociala band 

såsom umgänge med vänner ledde även till större kontaktnätverk och tillgång till information 

för respondenterna. Två av respondenterna berättade att en person kan få en större syn på 

samhället när personen umgås med bland annat svenskar och inte bara med dem som har 

samma bakgrund eller kultur. Med dessa respondenters berättelser tolkar vi det som att 

Lidskog resonemang om stark identifikation med minoritetsgrupp och svag identifikation med 

majoritetssamhället uppfattar dem som någonting negativt. Lidskog själv ser det som 

någonting negativt då han menar att det skapar separation bland grupper. Dock menade några 

av respondenterna att i början umgicks dem bara med andra ungdomar som befann sig i 

liknande situation då de kände att de hade någonting gemensamt.  

 

[…]	De	kompisar	som	inte	förstod	mig	var	mer	de	som	inte	var	i	samma	situation	
som	mig.		De	såg	mig	som	en	hjälte	[…]	egentligen	är	man	inte	det	eftersom	att	

det	inte	är	någonting	som	jag	själv	har	valt.	Bonita		

	

Vi kan förstå att majoriteten av respondenterna i början identifierade sig mest med 

minoritetsgruppen och detta kan förstås på så sätt att Al Baldawi (2014) menar att många 

individer under migration tenderar att söka styrka hos sin ursprungskultur i detta fall 

människor som befinner sig i liknande situationer då de möts av en miljö. Någonting som 

även framkom i en av intervjuerna var svårigheten med att hitta sig själv bland dessa nya 

människor som man möter. David berättade att han har haft det svårt med att placera sig och 

hitta sin identitet då han bodde med olika människor. Detta stämmer överens med det Lidskog 

(2009) talar om att individens identitet utsätts för svårigheter i den sociala sammanhållningen. 

	

5.2.3	Egna	insatser		
Grips (2010, s.71) studie om integration visar bland annat att uppfattningen om att ansvaret att 

bli integrerad ligger på individen förekommer både hos kommunala företrädare och olika 

föreningar. Samma uppfattning fann vi bland våra respondenters berättelser om egna insatser 

för integration. Respondenten Axel berättade om att han fick kämpa mycket på egen hand då 

det inte fanns särskilt många ideella organisationer förut och mycket ansvar låg på honom 

själv. Även Bonita berättade om en liknande upplevelse: 
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För mig har jag gjort mycket på egen hand, försökte själv hänga med, googla 
till exempel. Men förr så fanns det inte många ideella föreningar, 
mötesplatser, men jag visste inte heller det kanske fanns någon organisation 
som hade mötesplats, bjöd in nyanlända ungdomar för att etablering ska ske. 
Men nu är det många organisationer som aktivt hjälper nyanlända ungdomar 
med språket, där de bara träffas med andra och lär sig om samhälle. Axel 

  

Egentligen så var det inget som bara gick så där… man fick faktiskt kämpa 
så att det skulle gå framåt för att man insåg att om jag inte gör så där, om jag 
inte vågar att gå ut och träffa andra så ska det inte funka. Man fick alltid 
kämpa själv. Bonita  

  

Wallin och Ahlström (2005, s.135) har i sitt resultat kommit fram till att studiens deltagare har 

genomgått en viss integrationsprocess som har skett på egen hand. Integrationsprocessen 

utvecklades genom att individerna kämpade mot svårigheterna i det nya samhället och de 

individerna som upplevde att de hade lyckats var också de som hade lyckats skaffa jobb, 

familj och vänner (ibid). Liknande mönster fann vi bland våra respondenters berättelser om 

hur deras egna insatser har hjälpt dem att gå vidare i deras integrationsprocesser. De 

benämnde vikten av att själva ta tag i sin integrationsprocess och kämpa på egen hand för att 

kunna nå sina mål. För respondenten David var idrotten en viktig komponent för integration 

och för respondenten Axel var det jobb. Båda beskriver sin sysselsättning som en sorts hjälp 

på vägen till etableringen i samhället. 

  

Jag skulle kunna säga att allt har handlat om idrott för mig. Jag har känt att 
jag har varit en del av samhället, då jag bidrog med någonting. Och genom 
idrott har jag kommit in väldigt snabbt i samhället. Jag har fått kompisar 
genom idrott. David 

  

En annan sak som är viktig är jobb, har man ett jobb så känner man sig som 
alla andra, har man inget jobb, sysselsättning så blir det att man hamnar 
utanför, det blir svårt att integrera sig. Axel 
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Utifrån våra respondenters berättelser om deras syn på den egna integrationen i Sverige kan vi 

förstå hur integrationen kan se ut för olika personer. En av våra respondenter upplevde att 

hans jobb som sysselsättning har förbättrat hans integration samtidigt som en annan 

respondent berättade att han kände sig som en del av samhället genom idrott. Det 

gemensamma i samtliga respondenternas berättelser är att de på något sätt fick kämpa på egen 

hand för att lyckas integreras i samhället. Integration enligt deras berättelser skedde inte av sig 

självt utan de fick söka information, knyta kontakter och lära sig språket för att kunna känna 

sig som integrerade i samhället.  

 

	5.3	Stöd	från	samhället		
Backlunds (Backlund, Eriksson, von Greiff, Åkerlund 2014) resultat i tidigare forskning som 

vi har presenterat visade bland annat att studiens deltagare anser att ensamkommande barn 

behöver mer pedagogiskt stöd från vuxna för att kunna integreras i samhället (ibid, s.21). 

Detta stämmer överens med respondenternas berättelser om vuxna personer som har spelat en 

betydande roll i deras integrationsprocess. En av respondenterna berättade att personalen på 

boendet hon bodde på ville hjälpa henne att komma in i samhället. 

   

En personal kan jag komma på. Det är en löjlig sak men... Jag tyckte att det 
var bra. Där vi bodde, en av personalen ville verkligen att vi skulle komma 
in i samhället, hon gjorde massa saker med oss som till exempel filmkvällar 
där vi tittade på svensk klassiska filmer. Chelsea 

  

Backlunds (ibid, s.23) studie har också kommit fram till att det enligt studiens deltagare krävs 

mer socialt stöd från vuxna, vilket innebär att vuxna ska vara tillgängliga för att ge mer 

information om hur saker och ting fungerar och även ge trygghet till ensamkommande barn 

och vuxna. Även Hessle (2009, s.143–144) poängterar i sin slutsats att vuxna personer kan 

spela stor roll i ensakommande barns integrationsprocess. Dessa personer kan vara lärare, 

personal i grupphem, stödjande ledare inom idrott et cetera. Ett sådant stöd av en vuxen 

person fann vi i en av våra respondenters berättelser, där han berättade om dennes gode man 

som har betytt mycket. Med följande citat kan vi se att denna gode man har lyckats ge honom 

viktig information men också trygghet.   
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Ja det finns en person som är jätteviktig för mig. Hon var min gode man från 
början men jag har aldrig kallat henne för en god man, jag kallar henne för 
min svensk mamma. Hon är min förebild här i Sverige, hon var en rektor på 
en skola tidigare och jag kunde då ställa frågor och hon guidade mig här i 
Sverige med hur jag skulle göra med skolan, jobb och allt möjligt. Hon var 
riktigt tydlig och gav mig en bild av hur man lever här i Sverige. Eddie 

  

Det finns även motsatta upplevelser i respondenternas berättelser. Två av våra deltagare 

upplevde att de fick mer hjälp med praktiska saker såsom pappersarbete och mindre hjälp med 

deras etablering i samhället. Dessa respondenter upplevde det som mindre bra och ansåg att 

den sortens hjälp som de fick mindre av var viktig för deras utveckling. Axel berättade om sin 

första tid i Sverige och vad han fick hjälp med och Bonita berättade om hur mycket en god 

man kan göra för barn de jobbar med, vilket följer i citaten nedan.  

 

Men för mig var det så att jag gick i skolan och inom skolan lärde jag mig 
vissa saker och på boendet fick jag hjälp med vissa saker som läxhjälp, laga 
mat, handla […]. Har man en god man eller vårdnadshavare som är som en 
pappa eller mamma till dig, så får man ganska mycket hjälp av personen, men 
det är inte så mycket med etablering kanske. Man får lära sig själv, i skolan 
och av kompisar. Axel 

  

Man tänkte [..] om jag kanske hade en god man som var bra så kanske blir 
det bättre, för en del tog barnen på restauranger och gjorde aktiviteter medan 
andra kom bara när Migrationsverket kallade dig. De tog det bara som ett 
vanligt jobb, en del hälsade inte när man träffades på stan. Det var så konstigt 
då Migrationsverket sa… det här är som din pappa eller din mamma [..] man 
bara skrattade innerst inne. Och de spelar ju en stor roll i din 
integrationsprocess för det är ju han eller hon som ska visa dig så här fungerar 
det, som ska vägleda dig på något sätt. Bonita 

  

Två av respondenterna berättade att de vuxna personer som har varit stödjande har bidragit till 

deras integrationsprocess. Bonita kände brist på engagemang från hennes god mans sida. 

Backlund (et al. 2014, s.41) menar att den sortens brist beror på brist på resurser och tid hos 

socialarbetare vilket vi tror stämmer. Samtliga av våra deltagare berättade att en stödjande 

vuxen person är viktig att ha när en person kommer till ett nytt land. Dock skiljer det sig 
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relativt mycket mellan våra respondenter när det gäller deras berättelser om huruvida de hade 

sådana personer i sin närhet när de kom till Sverige.  

	

5.4	Diskussion	
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och förslag till framtida forskning ges.	

5.4.1	De	unga	vuxnas	integrationsprocess			
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur unga vuxna i efterhand minns hur 

det var att komma som ensamkommande barn till Sverige och integreras i landet. Utifrån 

många av de unga vuxnas berättelser har vi förstått att den första tiden i Sverige var svår på 

grund av att de möttes av en annan kultur och en annan samhällsbyggnad. Med utgångspunkt i 

dessa berättelser har vi fått en större bild av integration, vår tolkning är att det är en process 

som påbörjas redan när en person flyttar från sitt hemland till ett nytt land, i detta fall Sverige. 

Vi kan konstatera att det första steget i integrationsprocessen började för respondenterna när 

de steg in i det nya landet Sverige. Huvudresultaten har visat att under deras 

integrationsprocess låg mycket ansvar på respondenterna själva då samtliga har använt sig av 

olika strategier för att kunna integreras. Vår tolkning är att detta kan vara en anledning till att 

dessa unga vuxna har lyckats integrera sig på ett positivt sätt. De viktigaste delarna i de unga 

vuxnas integrationsprocess har varit språk då språkkunskaperna öppnade många dörrar som 

exempelvis sociala relationer. Andra viktiga aspekter har varit till exempel umgänge med 

andra ungdomar, en lämplig god man, en meningsfull fritidssysselsättning, skola och viljan 

samt kunskap om att leva efter det nya samhällets värderingar. Dessa delar har varit de mest 

betydande och de viktigaste delarna i respondenternas integration i Sverige och har underlättat 

för dem att utvecklas vidare i det nya landet.  

 

Utifrån studiens resultat uppfattar vi det som att brist när det gäller sociala relationer, språk 

och viktig mötesplats är faktorer som kan komma att begränsa ensamkommande barns 

möjlighet till integration i Sverige. Vi anser dock att det även kan finnas andra faktorer som 

kan ha haft en påverkan på de unga vuxnas integration, exempelvis kan deras individuella 

personligheter samt erfarenheter ha påverkat deras upplevelse av integration. Dessa unga 

vuxna kom under olika tidsperioder och har även bott i olika boenden i Sverige och detta är 

någonting som är viktigt att påpeka eftersom personalen som tog emot dem och de direktiv 

eller riktlinjer som fanns kan skilja sig åt mellan platserna.  
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5.4.2	Vuxnas	roll	i	integrationsprocessen		
Någonting som också var av stor betydelse som respondenternas berättade om var vikten av 

stöd från vuxna personer. Vuxna personer som de flesta av respondenterna pratade om var 

god man och personalen på boendet, vilket var också de första vuxna de fick möta i Sverige. 

Utifrån deras berättelser men också med hjälp av tidigare forskning har vi fått en större 

förståelse för hur mycket en vuxen person kan betyda för ensamkommande barns integrering 

och även trivsel i samhället. Att en del av respondenterna hade haft en bra god man kan ha 

inneburit att de integrerades lättare än de andra som inte hade det. Dock kan vi inte säga att 

det fanns stora skillnader mellan respondenterna eftersom integration har varit en process för 

dessa unga vuxna och är någonting som tagit sin tid. Vi anser dock att det kan finnas olika sätt 

att integreras snabbare i samhället, ett sätt att göra detta skulle kunna innebära att 

ensamkommande barn får ett stort stöd från vuxna i sin omgivning. Majoriteten av 

respondenternas berättelser om den egna integrationen har lagt stor vikt vid deras egna 

insatser när det gäller integrationen i samhället vilket vi anser är negativt då de endast var 

barn när de kom till Sverige.  

 

Det är inte uteslutet att socialarbetare an vara begränsat i både tid och resurser och det har vi 

också förståelse för. Vi anser att med större kunskap om hur mycket tid och engagemang det 

behövs för att ensamkommande barn och ungdomar ska känna trygghet och välbefinnande 

kan yrkesrollen utvecklas. Våra respondenter kommer från olika länder, har olika bakgrund 

och olika styrkor och svagheter men de hade en sak gemensamt och det är att de var barn när 

de kom till Sverige. Dessa individer är unika i och med att de har använt sig av olika strategier 

för att lära sig språket, skaffa kompisar och känna sig som en del av det svenska samhället. 

Under studiens gång har vi lärt oss att se på ensamkommande barn som en enskild individ i 

stället för en grupp. Samtidigt har vi även lärt oss att inte glömma bort att ensamkommande 

barn fortfarande är barn när de kommer till Sverige och bör därmed inte behandlas som vuxna 

och behöva handskas med det nya landets utmaningar på egen hand. Vi är av åsikten att det 

behövs en balans mellan de ensamkommande barn och ungdomarnas egna insatser och 

samhällets insatser. Med samhället insatser syftar vi på personal på boende, socialsekreterare, 

god man och andra inblandade vuxna personer.  
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5.4.3	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Vår diskussion leder vidare till förslag till fortsatt forskning som vi skulle vilja utföra om vi 

hade mer tid till vårt förfogande och mer tillgång till resurser. Det skulle vara intressant att 

utveckla vår studie med större urval för att få mer perspektiv på ensamkommande barns 

integration. Det är även intressant för oss att undersöka socialt arbete med ensamkommande 

barn kan utvecklas, men det är en större studie som vi sparar till framtida forskning om vi 

väljer att fortsätta läsa socialt arbete på magister- eller mastersnivå.  
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Bilaga	1	

Intervjuguide	
 

Tema 1: Bakgrund  

• Hur gammal är du?  
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• Vart kommer du ifrån?  

• När kom du till Sverige? 

• Hur gammal var du då? 

 

Tema 2: Ankomsten till Sverige  

• Hur kändes det för dig att komma till ett helt nytt land?  

• Kan du berätta om din första tid här i Sverige? 

• Hur upplevde du mottagandet i Sverige?  

• Hur gick det med att lära sig det nya språket?  

• Tyckte du att det var svårt att inte kunna det svenska språket?  

• Har du fått tillräckligt stöd för att lära dig det svenska språket?  

 

Tema 3: Integration   

• Minns du din allra första kompis i Sverige? Kan du berätta lite om hen?  

• Kände du att det var viktigt att ha vänner som du kunde umgås med? Varför/varför 

inte?  

• Skulle du kunna blicka tillbaka och berätta om det fanns någon vuxen som hjälpte dig 

i din etableringsprocess (och i så fall på vilket sätt)?  

• Tycker du att viktig samhällsinformation varit tillgänglig för dig? exempelvis via 

skolan, biblioteket osv.? Varför/varför inte? Vad tycker du om det? 

• Kan du berätta om din egen integrering i Sverige och om du känt dig som en del av 

samhället?  

• Vad har varit lättast/svårast med din etablering tycker du?  

• Hur skulle du beskriva dina egna/samhällets insatser i etableringsprocessen? 

• Vilka likheter/olikheter finns mellan din ursprungliga kultur och den svenska 

kulturen? Har dessa likheter/olikheter påverkat din etableringsprocess?  

• Om du skulle ge dem som arbetar med ensamkommande barn råd eller tips för sitt 

framtida arbete med ensamkommande, vad skulle du då vilja säga till dem?  

Bilaga	2	
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2017-11-28 

Information om samtycke 
Hej! Vi heter Diana Ablatova och Amiella Keza och är studenter på socionomprogrammet på 

Södertörns Högskola. Vi skriver ett examensarbete (C-nivå) med syftet att beskriva och 

analysera hur unga vuxna i efterhand minns hur det var att komma som ensamkommande barn 

och integreras i Sverige. Vi är intresserade av att intervjua dig som har kommit till Sverige 

som ensamkommande och har bott i Sverige i minst 5 år. Du ska alltså ha perspektiv på hur 

det var då och kunna förhålla dig till det. Intervjun kommer att ta cirka 40-60 minuter. 

Medverkan i intervjun är frivillig och du har rätt att avbryta när som helst. Intervjun kommer 

att spelas in som ljudfil och sedan lyssnas av och transkriberar till skriven text. Den 

information som framkommer under intervjun är det enbart vi som uppsatsförfattare, och 

eventuellt vår handledare Inger Linblad, fil. Dr. i socialt arbete, som kommer att läsa. 

Obehöriga kommer inte kunna ta del av dessa uppgifter. Materialet används enbart för 

uppsatsen och sprids inte vidare. Vi beaktar forskningsetiska riktlinjer under planeringen, 

under själva forskningsprocessen och i det färdiga arbetet. Ditt riktiga namn, eller andra 

känsliga uppgifter som skulle kunna röja din identitet, kommer inte att finnas med i den 

färdiga uppsatsen.  

 

När uppsatsen är godkänd raderas det transkriberade materialet och uppsatsen läggs fram vid 

ett avslutande seminarium för granskning av andra studenter och examination. Därefter blir 

uppsatsen offentlig via publicering på DIVA, som är en webbaserad databas. 

En förhoppning är att vi med hjälp av uppsatsen ska kunna bidra med kunskap om hur 

ensamkommande upplever ankomst och integration. Därför är vi mycket angelägna om ditt 

deltagande och hoppas att du på nästa sida vill lämna ditt samtycke till att du fått tillräcklig 

information om studien och tackar jag till att delta.  

 

Jag bekräftar härmed att jag erhållit information om studien och samtycker till att 
delta. �    

Jag väljer att inte delta i denna studie � 
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Underskrift och datum  

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Kontakt:                                 

Amiella Keza Diana Ablatova  Inger Linblad 

Student  Student   Uppsatshandledare 

Amiella96@gmail.com    dianaablatova@gmail.com       inger.linblad@sh.se 

 

	


