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Abstract 
Titel: “When do you become swedish” 

Unaccompanied refugee children’s perception of the integration process in Sweden 

 

Författare: Denise Eriksson och Susanne Lindh 

 

The purpose of this study was to investigate unaccompanied refugee children's 

perception of the integration process in Sweden. The study is based on qualitative 

interviews with six young adults who came to Sweden as unaccompanied refugee child. 

The results have been analyzed through the theories empowerment, system theory and 

role theory. 

 

The main results show that the key to integration primarily is the ability to speak the 

Swedish language. The language was also the main obstacle for successful integration 

the study shows. 

 

Furthermore, the results show that the asylum process is perceived as difficult and 

residence permits are a prerequisite for integration. A warm reception and a strong 

support are of great importance when arriving in Sweden. Moreover, adaptation to 

norms, rules and Swedish culture became a natural part of the integration process. The 

social networking is important for significant well-being. Their expectations have been 

met and they have been successful in their integration process. They have established 

themselves in a favorable life situation in Swedish society and are optimistic about their 

future. 
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Sammanfattning 
 
Titel: ” När blir man svensk” 
Ensamkommande flyktingbarns uppfattning om integrationsprocessen 
 
Författare: Denise Eriksson och Susanne Lindh 
 

 

Syftet med vår studie var att undersöka ensamkommande flyktingbarns uppfattning om 

integrationsprocessen i Sverige. Studien är byggd på kvalitativa intervjuer med sex unga 

vuxna som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Resultatet har 

analyserats genom teorierna empowerment, systemteori och rollteori.  

 

Huvudresultatet visar att nyckeln till integration främst är att kunna det svenska språket. 

Språket är också det som främst hindrar en lyckad integration. Resultatet visar att 

asylprocessen upplevs som svår och uppehållstillstånd är en förutsättning för att kunna 

integreras. Ett varmt mottagande och ett stort stöd är av stor vikt vid ankomsten till 

Sverige. Anpassning till normer, regler och den svenska kulturen kom att bli en naturlig 

del i integrationsprocessen. Det sociala nätverket är viktigt för att främja 

välbefinnandet. Deras förväntningar har uppfyllts och de har lyckats väl med sin 

integrationsprocess. De har etablerat sig i en gynnsam livssituation i det svenska 

samhället och ser positivt på sin framtid.  

 

 

 

Nyckelord: Flyktingbarn, integration, systemteori, empowerment, rollteori 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Vi vill först och främst ge ett stort tack till alla intervjudeltagare som har ställt upp och 

berättat om hur de upplevt sin integrationsprocess i Sverige, vad som är en lyckad 

integration respektive vad som hindrar en lyckad integration. Vi vill också tacka Maja 

Lilja, vår handledare som hjälpt oss genom arbetet. Avslutningsvis vill vi tacka de som 

hjälpt oss med korrekturläsning av vår uppsats.  

 

Vi vill också tacka varandra för ett bra samarbete där författarna har haft lika stort 

ansvar för uppsatsens olika delar. Det har varit lärorikt och intressant. 
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1 Inledning   
Det förekommer konflikter runt om i världen som skapar oroligheter och dessa 

oroligheter leder till att många barn måste fly från sina länder. Ett stort antal 

ensamkommande flyktingbarn flyr till Sverige varje år. Med ensamkommande 

flyktingbarn menas här individer som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller 

annan vårdnadshavare, som är under 18 år och omfattas av lagen (1194:137) om 

mottagande av asylsökande (Fälldin och Strand, 2010). Gruppen ensamkommande 

flyktingbarn har alltid varit en stor del av de globala migrationsströmmarna och skälen 

till barns migration kan vara krig, förföljelse i sina hemländer, andra är offer för 

människohandel för sexuella ändamål eller slaveri och vissa flyr av ekonomiska skäl. 

Ensamkommande flyktingbarn är mer utsatta på sin flykt än vuxna flyktingar, inte minst 

för att de är minderåriga (Ahmadi och Lilja, 2013). 

När de ensamkommande flyktingbarnen anländer till Sverige ska de integreras till en 

helt ny kultur med nya normer och värderingar (Ahmadi och Lilja, 2013). Integration 

används som ett begrepp som fokuserar på relationer mellan flyktingar och det nya 

samhället som de lever i (Aytar, 1999). Målet för den svenska integrationspolitiken är 

att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund. Dessa ska uppnås genom åtgärder inom områden som arbetsmarknad, 

utbildning, hälsa och sjukvård och bostadsbyggande (Regeringen, 2018). Begreppet 

integration används internationellt för att visa på ensamkommande flyktingbarns 

delaktighet i samhället. En fungerande integration innebär delaktighet i det svenska 

samhället och är en långsiktig process. Integrationsprocessen är både en individuell och 

en samhällelig process vilket innebär att individen och samhället har ansvar.  Staten ska 

stödja individen i sin integrationsprocess genom att föra en politik som gör det möjligt 

för individen att nå sina mål vad gäller integrationen (Hessle, 2009). 

 

1.1 Problemformulering 
Migration av de ensamkommande flyktingbarnen har skapat olika sociala problem i 

samhället såsom fattigdom, social utslagning och problem som har samband med 

människors välbefinnande. Det gäller att möta de problem som uppstår i samband med 

integrationsprocessen av de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige 

(Ahmadi och Lilja, 2013).  
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I denna studie har vi undersökt integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn. 

Frågorna som undersökts är vad ensamkommande flyktingbarn anser hindrar en lyckad 

integration, respektive vad som bidrar till en lyckad integration. Tidigare studier om 

ensamkommande flyktingbarn existerar men vi har lagt fokus på deras perspektiv för att 

på bästa sätt möta deras behov och få deras röster hörda i samhället.  

 

Vi vill med vår studie bidra till att samhället och yrkesverksamma inom socialt arbete 

kan möta denna grupp utifrån deras behov för att underlätta integreringsprocessen i 

Sverige. Det är av stor vikt att höra deras egna berättelse om hur de upplever 

mottagandet i Sverige samt deras förväntningar. Vi hoppas att vår studie kan bidra med 

att öka medvetenhet om de ensamkommande flyktingbarnens behov för de 

yrkesverksamma. Vår målgrupp i studien kommer att vara unga vuxna som kom till 

Sverige som ensamkommande flyktingbarn och som har fått uppehållstillstånd.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns uppfattning av 

integrationsprocessen i Sverige.   

 

• Hur uppfattar ensamkommande flyktingbarn integrationsprocessen i Sverige? 

• Vad uppfattar ensamkommande flyktingbarn hindrar en lyckad integration?  

• Vad anser ensamkommande flyktingbarnen som viktigt för en lyckad 

integration? 

1.3 Relevans för socialt arbete 
Sociala problem diskuteras allt mer i vårt samhälle. Fokus läggs på problemgrupper som 

har hög risk för fattigdom och andra välfärdsproblem (Meuwisse och Swärd, 2010). Ur 

sociala problem utvecklas socialt arbete som handlar om att stödja sociala förändringar i 

samhället (Ahmadi och Lilja, 2013). Detta område är av intresse för socialt arbetet på så 

sätt att integrationsprocessens syfte är att ge stöd och hjälp till de ensamkommande 

flyktingbarn. Socialsekreterarare som ska utföra samhällets socialtjänst bör i sitt yrke ha 

kunskap om de ensamkommande flyktingbarnens utsatta situation samt ha förståelse för 

etniska olikheter (Soydan, 2015). Ur samhällsperspektiv anser vi det viktigt att vi får en 

uppfattning om hur ensamkommande flyktingbarn och ungdomar uppfattar 
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integrationen i det svenska samhället. Detta också för att främja samverkan mellan olika 

myndigheter som arbetar kring barnen (jfr Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). 

1.4 Förförståelse 
Intresset för denna studie väcktes tidigt under vår utbildning då vi fick mer kunskap om 

detta område och om hur situationen kan se ut för dessa barn. Vår förförståelse vad 

gäller ensamkommande flyktingbarn och deras integration har utformats utifrån att en 

av oss har haft uppdrag som god man. Denna erfarenhet kan ha påverkat vår studie vad 

gäller hur vi uppfattar ensamkommande flyktingbarn utifrån våra tankar och 

förväntningar. Detta kan kopplas till naiva teorier som har att göra med hur vi som 

människor handlar i vissa situationer med fokus på vad det är som påverkar våra 

handlingar (Olsson, 2009).  

1.5 Uppsatsens disposition 
Efter att ha presenterat vår inledning, syfte, frågeställningar förklarar vi uppsatsens mest 

centrala begrepp samt bakgrund. Därefter presenteras en genomgång av tidigare 

forskning som ligger till grund för vår studie. Sedan presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter, empowerment, systemteori samt rollteori. Efter detta följer 

metodavsnitt där vi redogör för den valda metoden. I metoddelen finns studiens urval 

och avgränsning, tillvägagångssätt vid datainsamling och analys av vår datainsamling. 

Vi kommer därefter diskutera uppsatsens trovärdighet. Resultat- och analysdelen 

presenteras därefter som inleds med en kort presentation av intervjudeltagare. 

Avslutningsvis sammanfattas studiens mest centrala resultat och analys i diskussionen 

samt förslag till fortsatt forskning. 

 

2 Begreppsförklaring 

2.1 Flykting 
Franzen (2009) beskriver hur flyktingar omnämns i FN:s deklaration där det fastställs 

att alla har rätt att söka fristad från förföljelse i andra länder (ibid.). Fälldin och Strand 

(2010) menar att en flykting i Sverige definieras enligt reglerna i den svenska 

utlänningslagstiftningen som framgår av 4 kap. 1 § utlänningslagen som beskriver 
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vilken utlänning som ska klassas som en flykting och därmed får skydd i Sverige i 

enlighet med Genèvekonventionen. Genèvekonventionen definierar en flykting som en 

person som av religiösa eller politiska skäl fruktar för att bli förföljd i sitt hemland på 

grund av sin nationalitet, tillhörighet (ibid.). 

2.2 Uppehållstillstånd 
Fälldin och Strand (2010) beskriver att en flykting som bedöms tillhöra gruppen 

alternativt skyddsbehövande, övriga skyddsbehövande eller som bedöms ha synnerligen 

ömmande omständigheter kan beviljas uppehållstillstånd (ibid.). Enligt 

Migrationsverket (2018) innebär ett permanent uppehållstillstånd samma rätt som 

övriga svenska medborgare att både arbeta och bo i Sverige. Ett TUT står för ett 

tillfälligt uppehållstillstånd och kan gälla i tretton månader eller i tre år. Med ett 

tillfälligt uppehållstillstånd innebär det samma rättigheter som med permanent 

uppehållstillstånd (ibid.). 

2.3 Integration  
Aytar (1999) menar att integration under en lång tid har varit ett omdiskuterat begrepp. 

Ordet integration ger i sig ingen information om invandrare eller invandringssamhället 

och ger heller ingen tydlig beskrivning av integrationsprocesser. I integrationen ingår 

tillgång till det sociala nätverket och kontakter med individer i det nya samhället. 

Integration kan också kopplas till maktbegreppet och då syftas det på maktresurser som 

ensamkommande flyktingbarn har. Detta har stor betydelse för samspelet mellan 

jämlikhet och samverkan (ibid.). Integrationsbegreppet i vår studie kommer att fokusera 

på att individen känner sig som en del av samhället till exempel vad gäller utbildning 

och arbete. Det har även betydelse med det sociala nätverket och kontakter med 

individer i det nya samhället.  Vi vill även se hur makt kan kopplas till begreppet 

integration samt samspelet mellan jämlikhet och samverkan. 

2.4 Makt 
Angelöw, Jonsson och Stier (2015) beskriver begreppet makt som möjligheter att kunna 

påverka sitt eget liv, mål och intressen i samhället. Maktbegreppet ger oss en viktig 

vägledning till de problem som uppstår när människor inte kan påverka sina 
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livsomständigheter. Fyra kännetecken på makt är vilja, relation, konflikt och struktur 

(ibid.). Franzen (2015) beskriver hur makt kan kopplas till kraft och styrka och har 

också ett mål och en vilja. Enligt det strukturella maktbegreppet består samhället av 

förhållanden mellan olika positioner i samhället. Vad som betraktas som ett socialt 

problem bestäms ofta av rådande maktförhållande i samhället (ibid.). 

2.5 Kultur 
Soydan (2015) beskriver kultur som individens sätt att tolka och uppfatta sin omvärld. 

Kulturen förändras i samspel med den samhälleliga förändringen och med andra 

kulturer. Den här förändringsprocessen kan analyseras i flera steg som ackulturation, 

integration och assimilation. Denna anpassningsprocess pågår hela tiden i samhället. I 

det första steget ackulturation förändras anpassningen kulturen såsom nya regler som 

används i det vardagliga livet. I nästa steg, integration, anpassas invandragruppen till 

majoritetskulturens familjemönster, rekreationsvanor och utbildningsinstitutioner. I det 

sista stadiet, assimilation, byter invandrargruppen identitet och anpassar sig till det 

svenska värdesystemet. Den kultur som individer vuxit upp i och identifierar sig med 

sitter ofta så djupt att den första generationens invandrare ytterst eller sällan assimileras 

totalt (ibid.). Kultur är en stor del av de ensamkommandes flyktingbarnens 

integrationsprocess.   

 

3 Bakgrund 
Franzen (2009) beskriver hur människor har brutit upp och bytt land i alla tider, 

fenomenet är inte nytt. Sedan andra världskriget slut har Sverige blivit ett 

invandringsland vilket betyder att antalet personer som invandrat har varit större än 

personer som utvandrat. I början av 2000-talet har invandringen ändrat karaktär. På 

1950-och 60-talet var det arbetskraftsinvandring som dominerade medan senaste 

decennierna har invandringen dominerats av flyktinginvandring, omvärldens kriser och 

människors behov av skydd och asyl (Ibid.). Lagnebro (1994) beskriver hur barn har 

emigrerat under andra världskriget och efter andra världskriget.  Sverige tog emot cirka 

70 000 finska krigsbarn under och efter andra världskriget. De finska barnen var 

barnflyktingar och var från 6 månader till 15 år. Barnen var separerade från sina 

föräldrar och placerades i svenska fosterhem. De kom till en annan kultur med ett annat 

språk och haft svåra upplevelser från kriget (ibid.). 
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Sedan denna tid har flyktingströmmen ökat och 2015 kom den stora flyktingvågen som 

uppmärksammades då det medförde sociala problem för hela samhället. År 2015 var 

drygt 35 000 barn som ansökte om asyl i Sverige (Schéele och Strandberg, 2017). 

Migrationsverket (2018) visar aktuell statistik samt att totalt av alla asylsökande var 22 

procent ensamkommande flyktingbarn.  År 2017 så var det drygt 1 300 

ensamkommande flyktingbarn som sökte uppehållstillstånd i Sverige. Samma år sökte 

drygt 1 000 pojkar uppehållstillstånd och nästan 300 flickor vilket innebär att det var 

mer än hälften av barnen som var pojkar. De flesta barnen kom från Afghanistan följt av 

Somalia, Syrien, Eritrea, Irak och Marocko. De ensamkommande flyktingbarnen som 

kommer till Sverige är mestadels pojkar mellan 13-17 år (ibid.). 

 

 

3.1 Mottagande 

Den första myndigheten som barnet kommer i kontakt med är Migrationsverket. Det är 

barnet själv som tar kontakt med Migrationsverket och ansöker om asyl. En 

identitetsbedömning görs för att Migrationsverket ska kunna bedöma om individen har 

rätt till asyl eller inte. I väntan på sitt beslut får individen vistas i Sverige tills svar 

meddelas angående uppehållstillstånd. Det är på denna utredning som grunderna varför 

man sökt asyl förs fram (Migrationsverket, 2018). Migrationsverket har till uppgift att 

ge barnet ett offentligt biträde som ska hjälpa barnet att föra dennes talan. Biträdet kan 

inte överklaga ett beslut för barnet utan fullmakt från barnets gode man (Fälldin och 

Strand, 2010). Ett barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och som söker 

asyl har rätt till en god man (Schéele och Strandberg, 2017). Lagen om god man 

(2005:429) för ensamkommande barn trädde i kraft den 1 juli 2005 (Fälldin och Strand, 
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2010). Schéele och Strandberg (2017) beskriver att denne har ansvar för barnets alla 

angelägenheter så som det ekonomiska, det rättsliga och är även ansvarig för kontakter 

med olika myndigheter. När ett barn har fått uppehållstillstånd är det socialnämndens 

ansvar att anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare. Vårdnadshavaren har 

i princip samma uppgifter som den gode mannen när det kommer till det juridiska. 

Särskild förordnad vårdnadshavare har inte försörjningskrav. Vårdnadshavaren följer 

ofta barnet mer långsiktigt i integrationen (ibid.). 

3.2 Boende 

Den svenska regeringen har gett kommunerna i uppdrag att ansvara för integrationen i 

samhället. Boendet för ensamkommande ska tillhandahållas av kommuner efter 

överenskommelse med Migrationsverket sedan 1 juli 2006 (Hessle, 2009). Gunnarsson 

(2008) beskrev att denna lagändringen innebar att Sveriges kommuner skulle ansvara 

för de asylsökande ensamkommandes flyktingbarns omvårdnad och boende. 

Socialtjänsten kommer in i ett tidigt skede i mottagandet och utredning enligt 

socialtjänsten ska kunna göras så snabbt som möjligt. En annan utgångspunkt med 

reformen var att kommunerna sköter boendet och omvårdnad för att undvika många 

uppbrott då forskning visat att de ensamkommande flyktingbarnen är känsliga mot 

separationer. De har ofta redan upplevt många uppbrott från familj, vänner, kultur, språk 

och land. Detta kan göra integrering svårare (Ibid). Migrationsverket ser till att anvisa 

ensamkommande barn till en kommun som ordnar med boende under tiden som barnet 

väntar på sitt beslut. Kommunen ansvarar också för att barnen ska få gå i skola eller 

gymnasium (Migrationsverket, 2018). 

 

Enligt Brunnberg, Borg och Fridström (2011) placeras ensamkommande flyktingbarn 

antingen i HVB hem eller i familjehem. Barnen kan också i vissa fall placeras i ett 

stödboende. Det är Socialnämnden som utreder barnens behov och vilket typ av boende 

som är mest lämpligt (ibid.). Ek och Hansson (2016) beskriver HVB-hem som en 

institution som erbjuder ett boende för barn eller ungdomar. På denna typ av boende ska 

det finnas personal dygnet runt för att se efter barnen och ungdomarna på boendet 

(ibid.). Ett familjehem är ett hem som är enskilt och som tar emot ett barn för att fostra 

och vårda det. Familjehemmet ska godkännas av Socialstyrelsen innan de tar emot ett 

barn. Det är viktigt att den familjen som tar emot barnet tillgodoser dennes 

omsorgsbehov (Ek och Hansson, 2016). Ett stödboende är en boendeform där de unga i 
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åldern 16-21 år ska kunna bo i ett eget boende med ett anpassat stöd. Stödboende kan 

bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal (Migrationsverket, 

2017). 

 

4 Tidigare forskning  
Vi har sökt på tidigare forskning på sökbaserna Libris, Diva-portalen, web of Science, 

eliteSocindex, Psycinfo, Swepub och Academic search elite. Vi använde oss av 

sökorden “Ensamkommande flyktingbarn” “Ensamkommande flyktingbarn integration” 

“Refugee children”, “Refugee children integration” och “unaccompanied refugee 

children”. Vi lade till integration och uppfattning då det är ensamkommande 

flyktingbarnens integration som vi ville fokusera på samt deras uppfattning av 

integrationsprocessen. På sökordet “Refugee children” kom det fram betydligt mer än 

avgränsningen till integration. När vi sökte på Psycinfo med ordet “Refugee children” 

fick vi upp ca 2150 träffar där vi avgränsade oss till “integration” blir det istället 99 

träffar. Urvalet från dessa träffar valdes utifrån de artiklar som var relevanta för vår 

studie. Vi valde artiklar gällande integration för ensamkommande flyktingbarn utifrån 

betydelsefulla faktorer för integrationen såsom mottagande och integration. Nedan 

presenteras tidigare forskning enligt dessa teman.  

4.1 Mottagande 
Flertalet studier visar att mottagandet är centralt för integrationsprocessen när flyktingar 

kommer till ett nytt land. Asylprocessen beskrivs i dessa studier som svår och behovet 

av stöd är stort. Lundberg och Dahlquists (2012) genomförde en studie där de intervjuat 

26 stycken ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Studien visade att de 

ensamkommande flyktingbarnen i studien hade en oro inför framtiden och för processen 

för deras asylansökan. Vidare beskrev författarna att de ensamkommande 

flyktingbarnen var mycket bekymrade över sin framtid samt att de var i ett stort behov 

av stöd. En del av dessa barn i studien var oroliga över asylprocessen så de inte kunde 

gå i skolan eller kände sig förolämpade om Migrationsverket inte trodde på deras 

historia. Flera barn blev sjuka efter att ha fått avslag på sin asylansökan (ibid.).  

 

Melia (2004) visade i sin studie från USA att ett varmt välkomnande är av stor vikt när 

unga invandrare anländer till ett nytt land för en lyckad integration. Studiens fokus låg 
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på integrationsprocessen och vilka framgångsfaktorer som fanns för en lyckad 

integration. Fortsättningsvis visade studien vikten av ett välkomnande samhälle och att 

integrationen lyckas som bäst om migranterna känner sig välkomna till det nya 

samhället. Avslutningsvis klargör även författaren att ett varmt välkomnande ökar 

produktiviteten hos unga invandrare och minskar risken för oönskade beteenden (ibid.). 

 

Vad gäller mottagandet så visade en svensk studie av Hessles (2009) att både statliga 

och kommunala myndigheter i Sverige har en viktig roll i mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn. Studien är en tioårsuppföljning med ensamkommande 

flyktingbarn som befann sig i asylprocessen under det första tillfället och som under 

andra tillfället fått permanent uppehållstillstånd samt lever som unga vuxna i Sverige. 

Ensamkommande flyktingbarn var i behov av stödinsatser när de anlände till Sverige. 

Studien visade även att ensamhet, oro och längtan efter sin familj beskrivs av de 

ensamkommande flyktingbarnen. Det beskrivs även hur sociala nätverk spelar en 

central roll när dessa unga vuxna integrerades och socialiserades i samhället.  

Fortsättningsvis hävdar Hessle (2009) att många av de ensamkommande flyktingbarnen 

som anlände till Sverige var ensamma men kände sig inte ensamma. Många av dem 

hade antingen hittat ett nätverk som var kopplat till deras familjer eller skapat sig egna 

nätverk. Studien visade även att tio år efter att de anlänt till Sverige har de unga vuxna 

etablerat sig i en gynnsam livssituation i det svenska samhället. Författaren klargör att 

en gynnsam etablering kan ha samband med om och hur de ensamkommande 

flyktingbarnen har lyckats återknyta till sina familjerelationer. De ensamkommande 

flyktingbarnen uttryckte ett starkt välbefinnande, att de trivdes och att de har etablerat 

sociala relationer. De har även skaffat sig en sysselsättning och ansökt om svenskt 

medborgarskap. Att vara svensk medborgare var för de unga vuxna detsamma som att 

de har accepterats i Sverige. Många av de unga vuxna hade gift sig och levde ett bra liv 

i Sverige (ibid.). 

 

För att leva ett bra liv i ett nytt land så var vänner och familj betydande faktorer när det 

kommer till att förbättra välbefinnandet, enligt en studie av Nakeyar, Esses och Reid 

(2018).  Studien var kanadensisk och det framkom att kontakt med sin familj sågs som 

avgörande för det psykiska måendet hos både ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar. Vad gällde kulturen så beskriver studien att det finns en konflikt mellan 

ensamkommande flyktingbarn och ungas egna kultur och det nya landets kultur. 
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Författarna menar att det handlar om att hitta en balans mellan att anpassa sig till det 

nya landet och dess egna kultur (ibid.).  

4.2 Integration 
Vad gäller integration av ensamkommande ungdomar så visar resultatet i en svensk 

studie av Söderqvist (2017) att de unga måste kämpa med att integrera sig i det svenska 

samhället. I denna kvalitativa studie hade ungdomar observerats och intervjuats av 

yrkesverksamma där fokus lades på att se de unga som egna aktörer att påverka sin egen 

situation. Studien lyfter fram vikten av hur yrkesverksamma behöver förstå unga utifrån 

deras situation. Det beskrivs hur språket var centralt för dessa ungdomar att inkluderas i 

det svenska samhället. Språket hindrade också ungdomarna från att skapa sociala 

nätverk och kan leda till en isolering från omvärlden. Professionella myndighetsutövare 

arbetade förebyggande med ungdomarna för att de skulle kunna skapa sig en trygghet 

för sitt framtida liv i Sverige och det var viktigt för de unga att nå en känsla av säkerhet 

och tillhörighet för att känna sig hemmastadda. Det upplevdes av yrkesverksamma att 

det var en svårighet att som professionell försöka skapa känslan av ett hem för denna 

målgrupp och det handlade om att försöka hitta en balansgång mellan de ungas 

erfarenheter och samtidigt försöka lära sig av den svenska kulturen (ibid.).  

  

Gemensamma svårigheter som kan uppstå under en integrationsprocess beskrivs i en 

kanadensiska artikeln av Montgomerys, Rousseaus och Shermarkes (2001). Studien 

bygger på kvalitativa intervjuer med ensamkommande flyktingbarn och författarna fann 

att bristande språkkunskaper, bristande skolgång, diskriminering och fördomar är 

exempel på svårigheter som drabbar de ensamkommande flyktingbarnen. Många av 

dessa hade utvecklat överlevnadsstrategier som gjorde det möjligt för dem att klara sig 

förvånansvärt bra. Det lyftes också fram i studien att de ensamkommande 

flyktingbarnen integrerades relativt snabbt i ett etablerat nätverk. Utbildningssystemet 

anses vara en av de avgörande delarna i integrationen för de ensamkommande 

flyktingbarnen.  Författarna hävdar att språket var det mest avgörande då de behövde ha 

tillräckliga språkkunskaper innan de kunde börja i en årskurs i skolan. En annan 

svårighet som uppkom sedan de blivit myndiga och hade möjlighet att bo i egen bostad 

var just tillgången till bostad (ibid.).  
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De ensamkommande flyktingbarnen arbetar hårt för att integrera sig vilket Kohli (2011) 

visade i en studie från USA. I studien visade att de ensamkommande flyktingbarnen har 

en vilja att lyckas och vill ha en ljus framtid. Under asylprocessen så var det svårt för de 

ensamkommande flyktingbarnen att kunna se en framtid och att vara framgångsrik även 

om viljan var stark att lyckas. Författaren hävdar vidare att det var av stor vikt att känna 

tillhörighet till ett land. Säkerhet, tillhörighet och framgång var beroende av varandra, 

där trygghet handlar om att känna sig säker. Tillhörighet handlar om känslan att känna 

sig delaktig och ha inflytande i sitt eget liv medans framgång har att göra med att kunna 

skapa sig ett bra liv efter att fått besked om permanent uppehållstillstånd (ibid.).   

4.3 Sammanfattning tidigare forskning 
Den redovisade forskningen visade att det är mycket som spelar in för en lyckad 

integration. Ensamkommande flyktingbarn var i behov av stödinsatser när de anlände 

till Sverige och asylprocessen upplevdes som svår. Ett varmt välkomnade leder till att 

integrationen blir som mest lyckad. Språket var en viktig del för att känna sig delaktig i 

det svenska samhället. De unga vuxna som varit i Sverige under en längre tid har 

etablerat sig och levde ett bra liv i det svenska samhället. De flesta har gift sig och var 

nöjda med sitt liv.   

 

Vi vill i studien fokusera på de ensamkommande flyktingbarnens perspektiv utifrån 

deras integrationsprocess.  I tidigare forskning finns mer forskning om flyktingar i stort 

i jämförelse med ensamkommande flyktingbarn som grupp och relativt lite forskning 

när det gällde integrationsprocess utifrån flyktingbarnens egna perspektiv. Här ser vi en 

lucka att fylla kring detta ämne, vi fokuserar inte på deras flykt eller psykiska mående, 

utan på mottagandet när de kommer till Sverige samt på integrationsprocessen. 

Ensamkommande flyktingbarn som grupp uppmärksammas mer från år 2000 och 

framåt, men det finns trots detta relativt lite forskning om denna grupp. 

 

5 Teorianknytning  
Vi har valt teorierna empowerment, systemteoretiskt perspektiv och rollteori. 

 Empowerment är den teori vi använt oss mest av då vi ville analysera utifrån individens 

förmågor att få makt över sitt egna liv. Med systemteorin ville vi beskriva människors 
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sociala nätverk och relationer. Rollteori tror vi har betydelse utifrån vilka förväntningar 

vi har på människor. 

5.1 Empowerment 
Vi har valt empowerment teorin för att det är en viktig utgångspunkt inom socialt arbete 

för gruppen ensamkommande flyktingbarn. Teorin betonar en tro på individens egna 

förmågor och möjligheter att få makt över sina liv och hjälper oss att reflektera över 

denna makt som vi tror har stor betydelse för denna grupp. 

Ordet empowerment har sitt ursprung från begreppet power som betyder styrka, makt 

och kraft. Med orden styrka, makt och kraft menas att individer vill känna sig starka och 

kraftfulla och ha något att säga till om samt vill ha makt och kontroll över sina liv 

(Askheim och Starrin, 2012).  

 

Olika perspektiv kan urskiljas ur begreppet empowerment. Gemensamt för alla 

inriktningar är en positiv grundsyn på individen och att individen vet sitt eget bästa om 

rätt förutsättningar ges.   

 

Inom perspektivet empowerment som etablering av motmakt läggs största vikt vid 

sambandet mellan den enskilda livssituation och de samhälleliga strukturella 

förhållandena. Utgångspunkten i empowerment som motmakt är att stärka individerna 

så att de får kraft att ändra de villkor som gör att de befinner sig i en svag och maktlös 

position. Det handlar om att få igång processer som kan stärka deras självkontroll så att 

individens självförtroende ökar och att självbilden blir bättre. Begreppet handlar om en 

tro på individens egna förmågor och möjligheter där målet är att hjälpa individer att få 

makt över sina liv. Fokus läggs på grupper och individer som befinner sig i en maktlös 

situation (Askheim, 2012).  

 

Marknadsorineterad inriktning inom empowerment är enligt (Askheim, 2012) inriktat 

på den självständiga individen. Politiken ska byggas upp runt individen och samhället 

ska tillgodose individens önskemål. Centralt är att individen ses som oberoende och har 

kunskap om sitt eget intresse om rätt förutsättningar finns (ibid.). 
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Den terapeutiska positionen innebär en individuell psykologisk process av 

medvetandehöjning. Det är viktigt att visa att individen inte är ensam. Att öka detta 

medvetandet leder till handling. Det handlar om att de professionella överlåter makt till 

de svaga och stärker deras självbild (Askheim, 2012).  

 

Empowerment som liberal styrningsstrategi utgångspunkt är enligt (Askheim, 2012) att 

individen har en inneboende kraft, ett ansvar och en förmåga att göra självständiga val. 

Det handlar om att ta fram individens egentliga. Det läggs också en fokus på en strävan 

efter medvetenhet hos individen om sambandet mellan den egna livssituationen och 

samhälleliga förhållanden (ibid.).  

 

Empowerment kan kopplas till en makt hos individen. Därmed kan maktbegreppet 

också kopplas som begrepp till empowerment. Det är viktigt att samhället visar respekt 

för allas lika värde, tror på individens förmågor vilket skulle ge förutsättningar för ett 

samhälle där fler individer får möjlighet att förverkliga sina drömmar och får känna sig 

delaktiga i samhället (Tengqvist, 2012).  

 

Vi kommer att använda oss av teorin empowerment i vår uppsats genom att analysera 

vår empiri till den maktlöshet som de ensamkommande flyktingbarnen befann sig i 

innan de kom till Sverige och under asylprocessen. Vi vill visa denna grupps egna 

förmågor att få makt över sina egna liv, från en maktlös position till att få möjlighet att 

delta på lika villkor och ha kontroll på sina liv med en positiv framtidssyn. Vi kommer 

även att belysa sambandet mellan den enskilda livssituation och de samhälleliga 

strukturella förhållandena där båda har ett ansvar för en lyckad integrering.   

 

5.2 Systemteori 

Vi har valt systemteori eftersom den beskriver människors sociala nätverk och 

relationer. Inom systemtänkandet läggs fokus på förhållandet mellan individen och dess 

omvärld. Olika system kan vara familjer eller samhället överlag. 

 

Öquist (2011) beskriver systemteori med en tyngdpunkt på människors sociala nätverk 

och relationer. Detta innebär att världen förstås utifrån relationer, system, funktioner, 

sammanhang och mönster (ibid.).  
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Ekologisk systemteori lägger vikt vid att människor är beroende av omgivningen 

omkring sig. Fokus läggs på den enskilda individen och beskriver hur individen formas 

av relationer och system så som vänner, familj, arbete eller andra gemenskaper. Teorin 

kan kopplas till maktförhållanden och minoriteter (Öquist, 2011).  

 

I systemteori skiljer man på informella och formella nätverk. Det informella nätverket 

är det nätverket vi själva väljer att umgås med såsom vänner, släkt och familj. Detta 

nätverk har individen ofta en mer känslomässig kontakt med. Till det formella nätverket 

räknas myndighetspersoner som individen har kontakt med (Forsberg och Wallmark, 

2002). 

 

Inom systemtänkandet kan också exkludering och inkludering bli relevant. Inkludering 

innebär att individen ingår i flera system i samhället. Exkludering är motsatsen till 

inkludering och handlar om människor som är exkluderade från samhället. Exkludering 

inom ett system kan försvåra för en individ att ingå i ett annat här kan utbildning och 

arbete tas som exempel (Michailakis och Schirmer, 2017).  

 

Vi kommer att använda teorin systemteori för att analysera gruppen ensamkommande 

flyktingbarn i dess sammanhang, fokusera på vikten av de sociala relationerna och dess 

betydelse för individens mående. Vi vill belysa det formella nätverk som individen 

kommer i kontakt med när de anländer till Sverige såsom Migrationsverket och det 

informella nätverket som individen själv väljer att umgås med och därmed dess 

betydelse för en lyckad integration hos denna grupp.  

5.3 Rollteori  
Vi har valt rollteorin för att den beskriver samspelet mellan människor. Vidare också 

utifrån de förväntningar som ställs av samhället på nya samhällsmedborgare och hur det 

utifrån dessa förväntningar uppstår olika roller.  

 

Rollteori undersöker samspelet mellan människor och hur detta samspel får människor 

att inta roller och handla på ett visst sätt. Förväntningar av samhället på individer finns 

hela tiden och Angelöw och Jonsson (2015) beskriver vikten av att förstå hur rollerna 

byggs upp och hur de förändras. Inom rollteori finns det rollförväntningar som utgörs av 
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specifika eller generella rollförväntningar. Generella rollförväntningar är förväntningar 

som individen själv bygger upp och skapar sig en roll, med specifika syftas på normer 

och regler som styr rollförväntningar. Angelöw och Jonsson (2015) beskriver vidare vad 

rollkonflikter innebär. Inter-rollkonflikter handlar om att en individ i flera olika 

positioner möter olika rollförväntningar. Intra-rollkonflikter innebär att individen i 

samma position får olika förväntningar om vad som är det riktiga beteendet utifrån 

förväntningar. Det är samhällsmedlemmarna som internaliserar de sociala rollerna. 

Internalisering syftar till att individerna med det egna jaget assimilerar uppfattningar 

och förklaringar, detta oftast omedvetet. Detta kan till exempel kopplas till hur barn 

omedvetet tar över sina föräldrars normer eller hur man övertar samhällets normer 

genom massmedia eller skola (ibid.). 

 

Vi har valt rollteorin för att den kan hjälpa oss att reflektera över de olika roller och 

förväntningar de ensamkommande flyktingbarnen kan tänkas ha från samhället och på 

sig själva när de kommer som nyanlända till Sverige. När det kommer till integration 

har vi kopplat vilken roll individen har när denne kom till Sverige och om den har 

förändrats när de varit i Sverige under en tid. 

 

6 Forskningsmetod  
Vi har utgått från den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska utgångspunkten för denna 

studie som handlar om att söka kunskap i det som upplevs. Inom fenomenologin 

uppmärksammas individers upplevelser (Sohlberg, 2014). Vi fokuserar på hur 

integrationen upplevs för de ensamkommande flyktingbarnen.  Detta innebär att vi har 

undersökt hur de unga vuxna upplevde sin egen integrationsprocess (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Nedan redovisas vårt val av metod som vi ansåg var lämplig för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi redogör även för forskningsdesign, vårt 

urval av litteratur och intervjudeltagare samt de avgränsningar vi har gjort. Vidare 

redogör vi för genomförandet av intervjuer och bearbetning och analysverktyg.  

6.1 Forskningsdesign 
Forskaren avgör sitt urval av metod som bäst passar syfte och frågeställning (Ahrne och 

Svensson, 2015). Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerade intervjuer med ensamkommande flyktingbarn för att besvara vårt 
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syfte och våra frågeställningar. Detta för att få kunskap om deras integrationsprocess i 

Sverige. Intervjumetoden lämpade sig bra då vi ansåg det viktigt ur ett 

samhällsperspektiv att försöka förstå deras egna uppfattning. Den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel 

samt fånga deras upplevelser av verkligheten, därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer är 

en lämplig metod för vår studie (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi har använt oss av en 

semistrukturerad intervjuguide med förberedda frågor där vi har haft möjlighet att ställa 

följdfrågor utifrån vad intervjudeltagarna har svarat och därmed har vi kunnat anpassa 

frågorna efter situationen. Intervjufrågorna hade förberetts i ett tidigare skede som 

handlade om den svenska integrationsprocessen. Detta sätt att intervjua har gett oss svar 

på andra frågor och vi har även fått en bredare bild med fler nyanser och dimensioner av 

det undersökta fenomenet (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 2015). Vi utgick från en 

färdig intervjuguide med teman; mottagande, svårigheter, integration och 

framtidsvisioner (se bilaga 2).    

6.2 Urval av litteratur  
För att utvidga vår kunskap inom området letade vi efter relevant litteratur för vår 

studie. Vårt urval av litteratur har vi sökt utifrån vårt syfte och frågeställning. Vi har 

använt databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Gävle när vi sökte fram våra 

artiklar och fann relevant litteratur som vi beskrivit i avsnittet med rubrik tidigare 

forskning. Med denna sökning fick vi fram både internationella och svenska artiklar, 

som matchade vårt tema och som vi anser relevanta för vår studie. Vi har även utifrån 

funna artiklar fått förslag på relevanta referenser för vår studie.   

6.3 Urval och avgränsningar 
Vid vårt urval valdes flera kriterier för intervjudeltagare, de ska ha kommit som 

ensamkommande flyktingbarn i ålder 13-18 år, idag vara kring 20 år eller mer samt ha 

genomgått asylprocessen och fått uppehållstillstånd. Detta för att lättare kunna beskriva 

integrationsprocessen och hur de uppfattat den. Vi ville även att de skulle ha bott i 

Sverige under några år för att intervjuerna skulle kunna hållas på svenska. Målgruppen 

skulle vara ensamkommande unga vuxna. Syftet med dessa kriterier var att finna 

personer som på bästa sätt kunde besvara våra frågeställningar. Vid kvalitativa urval är 

det extra viktigt att tänka över hur man väljer ut dem som ska intervjuas då det är 
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avgörande för studien och studiens trovärdighet, därmed har vi varit noggranna med att 

välja ut de intervjudeltagare som uppfyller våra kriterier (Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne, 2015). Urval utifrån våra kriterier skedde med hjälp av personal på stödboende i 

två olika kommuner. Urvalet skedde slumpmässigt av boendepersonal på de två 

stödboenden vi valt.  Vi avgränsade oss till att intervjua pojkar då de flesta 

ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige utan sina föräldrar är pojkar. 

De valdes även utifrån att vi önskade från olika länder. De unga vuxna som blev 

tillfrågade tackade ja till att medverka i vår studie. Det var ingen enligt 

boendepersonalen som tackade nej efter att de blivit tillfrågade. Deltagarna kom från 

olika länder där de asylsökande flyr ifrån. Vi genomförde intervjuer med sex 

intervjupersoner från länderna Afghanistan, Somalia, Marocko, Gambia och Eritrea för 

att få en bredare bild samt att vi ville ha urval från olika länder.   Efter kontakt med 

stödboenden kontaktade vi de tilltänkta intervjudeltagarna och bestämde tid och plats 

för intervju.  

6.4 Genomförande av intervjuer 
Totalt har sex intervjuer genomförts med ensamkommande flyktingbarn som uppfyllde 

våra urvalskriterier. Mötet skedde på ett café som var centralt belägna i de båda 

kommuner vi valt. Vi träffades vid en tidpunkt som intervjudeltagarna fick bestämma 

för att de skulle känna sig lugna och trygga. Innan intervjun började informerades 

intervjupersonen om hur intervjun skulle gå till och där vi framhöll att det var helt 

frivilligt och att de garanterades full anonymitet (Jfr Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 

2015). Intervjudeltagarna fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 1). 

Intervjuerna varade i cirka 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in med en 

mobiltelefon efter att ha fått samtycke från respektive intervjudeltagare. I 

intervjusituationen tilläts respondenterna att få tid på sig att svara på våra frågor. 

Igenom hela intervjun ställdes vänliga frågor och vi visade att vi var intresserade av 

intervjudeltagarens erfarenheter och upplevelser (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 

2015). Innan intervjuerna avslutades kontrollerades att alla frågor i vår intervjuguide 

besvarats.  
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6.5 Bearbetning och analysverktyg  
En av oss tog anteckningar och kunde följa upp vissa spår i intervjun, vilket underlättar 

då den andre då kunde ställa frågor (Eriksson-Zetterqvist och Ahrne, 2015). Efter 

intervjuerna transkriberades vår data ordagrant medan vi lyssnade på inspelningen. Det 

muntliga språket gjordes om till ett skriftligt språk. Det intervjudeltagarna har berättat 

har vi bevarat. Fokus har lagts på det intervjudeltagarna försökt få fram i sina ord för att 

i slutändan få till en utskrift som lämpar sig för vårt syfte med studien (Kvale och 

Brinkmann, 2014).  

 

Hermeneutiken används vid tolkning av intervjuerna. Hermeneutiken är en metod som 

innebär att tolka texter då den kan användas för att söka sanning som förståelse av 

meningssammanhang. I den hermeneutiska traditionen av texttolkningar betonas att 

texten måste relatera till helheten. Hermeneutikens pendlande mellan helhet och del är 

en integrationsprocess som syftar till att tolka helheten utifrån vissa delar och kallas ofta 

för hermeneutisk cirkel (Sohlman, 2014). Vi har använt oss av den hermeneutiska 

cirkeln för att förstå och tolka varje individs egna upplevelse av fenomenet. Vår 

intervjutext har tolkats och analyserats utifrån varje tema var för sig för att få fram 

intervjudeltagarnas egna upplevelser. Resultaten har tolkats utifrån deras verklighet som 

sedan har analyserats med våra valda teorier som är empowerment, systemteori, och 

rollteori. Empowerment är den teori vi använt oss mest av då vi avsåg analysera 

individens förmågor att få makt över sina liv. Med systemteorin ville vi beskriva sociala 

nätverk och relationer. Med rollteori ville vi se betydelsen av vilka roller vi intar.  

Sedan har vi jämfört resultatet med den tidigare forskningen som vi också presenterat i 

samma avsnitt. I resultat och analysdelen har vi utgått från våra frågeställningar och 

presenterat resultatet med citat från de unga vuxna samt jämfört med tidigare forskning.  

 

7 Uppsatsens trovärdighet 
Vi medverkade båda vid alla intervjuerna men vi valde att transkribera datan var för sig 

och kontrollerade sedan varandras utskrifter genom att lyssna på respektive inspelning 

och samtidigt följa med i utskriften för att se om de skiljde sig åt, vilket det inte gjorde 

(Kvale och Brinkmann, 2014). 
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7.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 
Reliabilitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om tillförlitligheten i studiens 

resultat. Vid kvalitativ studie anses reliabilitet inte vara användbar på samma sätt som i 

kvantitativ studie. I en intervjustudie kan det handla om resonemang kring om 

intervjupersonerna förändrar sina svar under intervjun eller om intervjupersonerna 

skulle ge olika svar beroende på vem det är som intervjuar dem (ibid.). Reliabiliteten i 

vår studie handlar om att vara noga med att ställa samma frågor till intervjudeltagarna. 

Vi har lagt fokus på intervjupersonernas muntliga upplevelser då vi ville ha deras egna 

perspektiv. Under intervjun ställdes uppföljande frågor för att resultatet skulle stämma 

överens med deras egna berättelse. Vi var måna om att fånga deras egna upplevelser. 

Tolkningen av kvalitativa studier görs utifrån forskarens egna upplevelser och detta kan 

därmed påverka resultatet (Svensson, 2015). Det fördes kontinuerliga diskussioner om 

hur vi tolkade deras berättelser under intervjun, detta för att vi ville undvika 

missförstånd (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Validiteten i en kvalitativ studie kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) definieras som 

att metoden som används i studien faktiskt undersöker vad den syftar till att undersöka. 

Validitet handlar om giltighet, riktigheten och styrkan i studien (ibid.). Med kvalitativ 

semistrukturerad intervju kunde vi studera de unga vuxnas egna upplevelser och få svar 

på vårt syfte och våra frågeställningar. Våra intervjufrågor stämde överens med vårt 

syfte och frågeställningar. Vi utformade våra frågor på ett enkelt sätt så att frågorna 

skulle bli lätta att förstå då vi inte ville att språket skulle bli ett hinder för 

intervjudeltagarna för att få så bra svar som möjligt. Syftet med vår studie förklarades 

och även vad vi menade med integration och integrationsprocessen på ett tydligt sätt så 

att det inte skulle uppstå missförstånd. 

 

För att höja validiteten på en kvalitativ studie kan transparens och triangulering vara av 

betydelse. Uppsatsens transparens är av vikt för validiteten genom en tydlig redogörelse 

av studiens tillvägagångssätt så att läsaren har möjlighet att se eventuella brister. 

Triangulering kan innebära att exempelvis kombinera olika teoretiska perspektiv för att 

på så sätt nå en mer objektiv bild (Svensson och Ahrne, 2015). Vi har försökt vara 

transparenta genom hela vår forskningsprocess för att nå ett trovärdigt resultat, detta 

genom att vi bland annat har haft med citat för att ge en tydlig bild för vad 
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intervjudeltagarna har sagt. I studien har vi försökt att hålla en röd tråd genom 

uppsatsen samt skriva lättläst, tydligt. Vi har också beskrivit alla steg i genomförandet. 

Vi har använt oss av triangulering till viss del. Vi har båda läst varandras 

transkriberingar. I analysen använde vi oss av tre olika teorier. Utifrån att en av oss har 

förförståelse så vill vi vara tydliga med att vi hållit det i medvetandet under hela 

uppsatsen. 

 

En fråga som ställs till intervjustudier är om resultaten är generaliserbara. Om resultatet 

av intervjun bedöms vara rimligt tillförlitliga så återstår frågan om de kan överföras till 

andra undersökningspersoner och situationer (Kvale och Brinkmann, 2014). Vår 

kvalitativa studie byggde endast ett litet urval med några få intervjuer. Vi var medvetna 

om att det skulle bli svårt att generalisera en hel population av hur ensamkommande 

barn uppfattar integrationsprocessen. En kompletterande kvantitativ enkätstudie skulle 

vara lättare att kunna generalisera på en hel population men vi har valt att fokusera på 

en kvalitativ studie med fokus på intervjuer.  

7.2 Etiska principer 
Etiska frågor bör övervägas från början av studien fram till dess slutrapport. Inom 

forskning så finns det fyra krav som kan kallas för huvudregler. Vi har haft CODEX 

som utgångspunkt genom hela uppsatsen, detta innebär en medvetenhet om etiska 

regler, koder samt att det ställs etiska krav på dig som forskare (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att intervjupersonen ska få information om syftet med 

forskningsuppgiften. Vi informerade om vårt mål och syfte med studien. Vi informerade 

också intervjupersonerna om att det material som skulle transkriberas och analyseras för 

studien skulle anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). 

 

Samtyckeskravet omfattar individens rätt att bestämma över sin medverkan i 

forskningsuppgiften. Vi informerade om att deltagande i studien var frivillig och att de 

hade rätt att avbryta intervjun när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). 

Konfidentialitetskravet omfattar kravet om konfidentialitet kring intervjupersonens 

uppgifter. Intervjudeltagarna garanterades anonymitet. För att deltagarna skulle känna 
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sig trygga informerade och försäkrade vi dem om att inte publicera några namn på 

personer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14).  

 

Nyttjandekravet och innebär att uppgifter man fått från intervjupersonen endast får 

användas för forskningsändamålet. Detta informerades deltagarna om (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 6-14). 

7.3 Forskningsetiska frågor 
Vi är medvetna om att det i samband med intervjuforskning uppstår en mängd etiska 

problem och frågor, detta har vi tänkt på under intervjuerna. De etiska frågorna har vi 

haft i åtanke tidigt i undersökningen. Det handlar enligt samtyckeskravet om att få 

samtycke av intervjupersoner för att delta i studien samt att överväga konsekvenser som 

kan uppstå för de undersökta personerna. Själva intervjusituationen har också vägts in 

och hur den i sig kan komma att påverka de undersökta personerna. Likaså vad gäller 

graden av känslighet för de personer vi har intervjuat. Konfidentialiteten har beaktats, 

vilket innebär att vi har vägt in att undersökningen kunde vara känslig för personerna 

som vi valde att intervjua. Det nämns inte från vilket land respektive intervjuperson 

kommer ifrån, detta för att beakta konfidentialiteten. I analysen har vi övervägt hur 

djupt vi skulle analysera materialet och hur pass mycket inflytande intervjupersonen 

skulle få över tolkningen (Kvale och Brinkmann, 2014). Det var också viktigt att tänka 

på vilka slags frågor som skulle ställas och hur pass kritiska frågorna kunde vara utifrån 

vår målgrupp.  

 

Våra intervjudeltagare fick även information om att materialet skulle spelas in och alla 

intervjudeltagare gav sitt godkännande till detta. Vi informerade även intervjudeltagarna 

om att inga obehöriga skulle få ta del av inspelningarna utan att det bara var vi som 

kunde ta del av de. När det sedan var dags för rapportering har konfidentialitet beaktats 

återigen samt också vilka konsekvenser den färdiga forskningsrapporten kan få för både 

personerna man intervjuat men också den målgrupp som vi intervjuat som i vårt fall är 

unga vuxna (Kvale och Brinkmann, 2014).  
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8 Resultat och analys av empiri 
Vi kommer att presentera vårt resultat utifrån våra frågeställningar som rubriker. Vi har 

sedan citat som underrubriker under frågeställningarna utifrån vad som blev relevant 

utifrån våra intervjudeltagares svar. Dessa teman är som ovan nämnt sådana ämnen som 

varje intervjuperson kommit in på och som också kan kopplas till våra frågeställningar. 

Vårt intervjuresultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt våra utvalda 

teorier; empowerment, systemteori och rollteori.  

8.1 Barnens bakgrund 
Våra intervjudeltagare kom till Sverige år 2012 och 2013. De kommer från länderna 

Marocko, Somalia, Eritrea, Gambia och Afghanistan. De har bott på flera olika typer av 

boenden såsom familjehem och HVB-hem.  Idag har våra intervjudeltagare 

uppehållstillstånd och är unga vuxna. De bor i stödboenden bestående av egna 

lägenheter med tillgång till stöd från personal som arbetar på HVB-hem i samma 

kommun. En annan form av stödboende är ett boende där fem personer mellan 18-21 år 

bor tillsammans, de har uppehållstillstånd och har varsitt rum men delar kök, tvättstuga, 

badrum och vardagsrum. Våra intervjudeltagare har som ovan nämnt bott i Sverige 

under några år lärt sig det svenska språket. De går idag i gymnasiet.  

8.2 Presentation av intervjudeltagarna 
I det följande avsnittet kommer en presentation av de personer som vi har intervjuat. För 

att säkra intervjupersonernas konfidentialitet så benämns de med namn som har 

fingerats.   

 

Malik var 16 år gammal när han kom till Sverige. Idag är han 20 år och har haft flera 

sommarjobb och extraarbete. När han kom till Sverige blev han placerad på ett HVB-

hem i kommunens regi. Idag bor han i en egen lägenhet i form av stödboende. Han tar 

studenten i vår från programmet Barn och Fritid och vill studera vidare till lärare. På 

fritiden spelar Malik fotboll och har många vänner som han umgås med. Han har också 

tagit körkort.   
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Hamza var 16 år gammal när han kom till Sverige. Idag är han 20 år och har ett år kvar 

på gymnasiet. Han går svetsprogrammet. Hamza bodde cirka ett år i familjehem men 

flyttade sedan till ett privat HVB-hem. Idag bor han i stödboende i kommunens regi. 

Här bor det fem ungdomar tillsammans. Hamza har haft flera arbeten på sommaren och 

arbetar även extra på sin fritid. Han har många vänner som han umgås med på sin fritid. 

Han har körkort.   

 

Abdi var 15 år gammal när han kom till Sverige. Han kom tillsammans med sin bror och 

sin syster. Idag är Abdi 20 år och tar studenten i år. Han läser fordonsgymnasiet och 

efter gymnasiet har han redan fått en anställning. Han blev placerad i familjehem sin 

första tid i Sverige men flyttade till ett HVB-hem efter sex månader. Idag bor han i 

stödboende i form av en egen lägenhet. På fritiden är han danslärare och tränar på gym 

och umgås med vänner. Han har körkort.   

 

Josef var 15 år gammal när han kom till Sverige. Han kom ensam och blev upphämtad 

på flygplatsen. Josef placerades i familjehem under sin första tid i Sverige. Efter 7 

månader fick han flytta till HVB-hem nära skolan i kommunens regi. Idag är Josef 20 år 

och bor han i stödboende i form av en egen lägenhet. Han har precis fått arbete och 

svenskt medborgarskap. Han har haft flera sommarjobb och har körkort. På fritiden 

umgås han med vänner och spelar han fotboll.   

 

Ahmad var 17 år gammal när han kom till Sverige. Idag är Ahmad 21 år gammal. Han 

kom tillsammans med kompisar. Han kom först till ett HVB-hem som låg ödsligt. Han 

rymde därifrån och bodde på gatan i några månader. Efter sex månader kom han till ett 

HVB-hem och kände att han ville stanna. Han går i skolan och har ett extraarbete. Han 

bor idag i stödboende i form av egen lägenhet. Han tränar på gym på fritiden och umgås 

med vänner.   

 

Ibrahim var 15 år gammal när han kom till Sverige. Idag är han 20 år.  När han kom till 

Sverige bodde han på HVB-hem. Eftersom han fick problem så har han flyttat runt till 

sex olika boenden och även ett SIS boende. Idag går Ibrahim på ett svetsprogram och 

bor i stödboende tillsammans tillsammans med fem andra ungdomar men med eget rum. 

På fritiden tränar han på gym och umgås med vänner.  
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8.3 Hur uppfattar ensamkommande flyktingbarn 

integrationsprocessen i Sverige? 
Vår första frågeställning i vår studie handlar om hur ensamkommande flyktingbarn 

uppfattar integrationsprocessen i Sverige. Utifrån våra intervjudeltagares uttalanden så 

har det framkommit vilka förväntningar de hade innan de kom till Sverige samt om 

förväntningarna har uppfyllts. De har beskrivit sin upplevelse av mottagandet och 

asylprocessen samt beskriver också om det blivit som de tänkt sig när de kom till 

Sverige, detta presenteras nedan. 

8.3.1 ”Jag ville komma till ett fritt land” 
I samtliga av våra intervjudeltagares berättelser framkom det att de inte hade några 

direkta förväntningar innan de kom till Sverige. De hade nästan inga kunskaper om 

Sverige. En av våra intervjudeltagare, Hamza drömde om att komma till Europa. Hamza 

berättar: 

 
Jag ville komma till ett fritt land. Mitt land var inte det.  Trodde aldrig att jag skulle komma till 

Sverige. Jag visste inte vart jag var på väg. Jag var i flera länder men ville inte stanna där. Jag 

hade hört att det var bra i Sverige, att man kan studera. Jag visste att Sverige låg i Europa och att 

huvudstaden var Stockholm. Jag visste vem Zlatan var. Jag visste det var kallt också. Sedan 

visste jag inget mer.  
 

Hamza förklarar att hans dåvarande liv inte var bra och att han drömde om ett bättre liv. 

Ibrahim berättade att även han drömde om ett bättre liv. En av hans vänner visste lite 

mer om Sverige. Ibrahim beskriver: 
 

Jag visste ingenting, faktiskt, jag kom med mina kompisar. En kompis sa att det var jättebra här, 

man får bra hjälp, det är bättre än Spanien, jag hade inte bestämt mig för att stanna här, jag bara 

kom och jag tänkte, varför inte?  Jag tänkte att jag kanske kunde få en chans att börja ett nytt liv 

i Sverige.  
 

Analys 

De ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige befunnit sig i en svag och 

maktlös position men drömmer om ett bättre liv.  De har flytt från konflikter runt om i 

världen. Askheim (2012) beskriver begreppet empowerment som en tro på individens 

egna förmågor där målet är att hjälpa individer att få makt över sina liv (ibid.). De har 
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tagit sig till Sverige från sitt hemland vilket kan tänkas vara första steget för att ta sig ur 

en maktlöshet. Detta hänger ihop med en stark vilja att lyckas. Efter att de anlänt till 

Sverige beskriver intervjudeltagarna att de fått mer inflytande över sina liv. De har 

kommit ur en maktlöshet och har nu fått möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

 

Utifrån våra intervjudeltagare så kan vi se att både Hamza och Ibrahim har skaffat sig 

makt över sin situation som nyanlända, detta som nämnt ovan utifrån hoppet om ett 

bättre liv. För Hamza handlade det om en dröm att komma till Europa, han reste från sitt 

hemland för att komma ur en maktlöshet han tidigare känt. Han ville komma till ett fritt 

land. Såväl Hamza som Ibrahims uttalanden kan analyseras till makt inom 

empowerment som Askheim (2012) beskriver. Det handlar om att individer vill ha makt 

över sina liv. I de ovanstående uttalanden har intervjudeltagarna tagit kontroll över sitt 

eget liv (ibid.). 

 

8.3.2 ”Allt blev mer och bättre än vad jag trodde” 
I samtliga intervjudeltagares berättelser framkom det att nu när de varit i Sverige under 

några år så har Sverige uppfyllt deras förväntningar. Flera av intervjudeltagarna 

uttrycker att det blev mycket bättre än vad de någonsin kunnat drömma om. 

Malik, menar att allt blev mycket bättre än vad han någonsin kunnat förvänta sig. Han 

fick uppehållstillstånd relativt snabbt. Han uppger att han känner sig stolt över sig själv. 

Malik beskriver: 
 

Allt blev bättre och mer än vad jag trodde. Jag hade inga planer, ingenting men det blev mer än 

jag hade tänkt mig och bättre. När jag kom hit, mitt mål va göra klart skolan och jobba. Jag lärde 

mig språket. Jag tar snart studenten, är klar med gymnasiet och kan snart försörja mig själv. Jag 

har haft flera jobb på sommaren. Jag spelar fotboll i ett lag. Jag är nöjd. 
 

Maliks berättelse beskriver hur han har uppnått sina egna förväntningar när han kom till 

Sverige. Han har haft flera arbeten och fortsätter att sträva efter att kunna försörja sig 

själv. Malik förklarar sina förväntningar på detta sätt: “Jag hade bara skolan i huvudet, 

men det blev så mycket mer”. Abdi beskriver hans förväntningar på liknande sätt: “Jag 

har fått mer än vad jag nånsin kunde tro”. Han hade inga förväntningar när han kom hit, 

men det gick snabbt att få uppehållstillstånd vilket han själv tror beror på att han hade 

pappershandlingar med sig när han kom till Sverige. Med dessa kunde han visa vem han 
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var. Abdi anser sig ha anpassat sig till det svenska samhället på ett bra sätt och har 

också börjat tänka på sin framtid. Han beskriver sina förväntningar:  
 

Jag har en framtid i Sverige. Jag har det bra och varje dag blir bättre och bättre och jag 

kan få det jag vill. Jag är danslärare och många vet vem jag är. Jag är känd nu. Jag trivs 

där jag bor och går snart ut gymnasiet, då kan jag göra vad jag vill. Jag har arbete när jag 

är klar med skolan. Jag är inte orolig, jag vet vad jag vill och det ska jag klara.  
 

Analys 

Malik och Abdis uttalanden visar på hur de trivs med sina liv i Sverige. Abdi beskriver 

att han vet vad han vill. Askheim (2012) beskriver att empowerment handlar om att få 

igång processer som kan stärka individers självkontroll så att självförtroende ökar och 

att självbilden blir bättre (ibid.). Båda intervjudeltagarna beskriver hur deras 

förväntningar har uppfyllts som de haft på sig själva men också hur de har åstadkommit 

så mycket mer än de någonsin kunnat tro, vilket stärker både självförtroende och 

självkänsla. De har båda fått makt över sina liv utifrån sina förväntningar men också 

mer därtill. Framträdande i våra intervjuer var just detta, hur stolta de är över sig själva 

vilket också framgår av Malik och Abdis citat ovan. De försökte båda att bli en del av 

det svenska samhället genom att gå i skolan och sträva efter att kunna försörja sig 

själva. Abdi beskriver också att makten ligger hos individen och inte hos samhället. 

Inom perspektivet empowerment som etablering av motmakt beskriver Askheim (2012) 

att vikt läggs vid sambandet mellan individens livssituation och de samhälleliga 

strukturella förhållandena (ibid.). Staten har ett ansvar att stödja individen i sin 

integrationsprocess men individen har också ett ansvar för att bli delaktiga i samhället. 

En fungerande integration innebär delaktighet i samhället och är process som både är en 

individuell och en samhällelig process. Samhället behöver ge de ensamkommande 

flyktingbarnen rätt förutsättningar för att de ska kunna få makt över sina liv. 

 

Malik och Abdi har båda intagit olika roller, detta kan tänkas vara förväntningar både 

som de har på sig själva utifrån personliga mål men också förväntningar som deras 

omgivning har på dem. Abdi beskriver en målmedvetenhet och förväntningar som blivit 

uppfyllda. Det är något som vi kan analysera utifrån rollteorin. Angelöw och Jonsson 

(2015) beskriver att förväntningar på beteenden ställs från omgivningen och av 

samhället (ibid.). Det ställs förväntningar på ensamkommande flyktingbarn vid 
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ankomsten till ett nytt land och en ny kultur och de förväntas att uppfylla dessa 

förväntningar. För dessa personer handlade det till en början om förväntningar som de 

fick först när de kom till Sverige. Malik beskrev att hans mål var att klara av skolan och 

att arbeta. Detta kan tänkas vara mål som intervjudeltagarna haft innan de kom till 

Sverige men också mål som skapats utifrån rollen i det svenska samhället. Malik och 

Abdi kom till ett nytt land med en ny kultur och nya regler och normer. I ett socialt 

samspel formas individerna av andra för att uppfylla förväntningar som de har på sig 

själva och som omgivningen har på dem.  

8.3.3 ”Sverige satte mig inte på gatan” 
Ett varmt mottagande och ett bra stöd är av största vikt när de ensamkommande 

flyktingbarnen kom till Sverige för att främja integrationsprocessen. Flera av våra 

intervjudeltagare upplevde att mottagandet i Sverige har varit mycket bra.   

 

En av våra intervjudeltagare, Ibrahim, lyfte fram att han fick bra stöd av myndigheter 

vad gäller pengar, kläder och hjälp med att få ett sommarjobb. Han flyttade runt mellan 

olika boenden i flera städer under en veckas tid tills han hamnade på ett HVB-hem där 

han trivdes bra och skulle få stanna. Han upplevde att mottagandet var bra när han kom 

till Sverige. Ibrahim fick ett offentligt biträde och en god man. Boendet och personalen 

på boendet hjälpte honom med det som han behövde hjälp med. På boendet fanns också 

andra ensamkommande flyktingbarn som befann sig i samma situation som han själv, 

vilket han uttryckte kändes bra. Han uppgav också att han fick bra hjälp av skolan. Han 

tyckte trots detta att det är viktigt att man gör saker själv även om hjälp finns på vägen. 

Ibrahim berättar: 
 

Sverige satte mig inte på gatan, jag blev inte utkastad. Man kände sig välkommen här, alla var 

jättetrevliga. Jag har varit i andra länder och där var det tvärtom. De var trötta på invandrare. Jag 

fick den tid jag behövde för att förklara min situation och få rätt hjälp. Jag hittade nya kompisar 

och boendet hjälpte mig mycket. Den första gode mannen var inte bra men sedan fick jag byta 

god man till en som var bäst som hjälpte mig med allt. Jag glömmer aldrig all den hjälp jag har 

fått från många människor från svenska systemet. Det blev mer än jag förväntat mig, det blev 

mer faktiskt.  
 

Ibrahims uttalande förklarade hur han kände sig välkommen i Sverige samt vikten av ett 

bra mottagande. En annan av våra intervjudeltagare, Hamza, menade: “Man kände sig 

välkommen i Sverige”. Hamza beskriver: 
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Jag har varit i andra länder och där kände jag mig inte välkommen. Här blev det bättre än 

jag någonsin kunde drömma om. God man har hjälpte mig mycket. Boendet var svårt 

först, jag var rädd och fick cykla genom skogen när det var mörkt.  De skjutsade inte oss. 

Ibland var det kallt och snö och man kunde inte cykla. I familjehemmet var det tufft det 

fanns inget bra nätverk, man kan inte kolla på film. Jag hade inget att göra, fick plugga 

hela tiden och var bäst i klassen. God man hjälpte mig så jag fick flytta och då blev det 

bra.  
 

Till en början berättar Hamza att han fick bo i ett familjehem som bodde på landet, på 

en gård. Han mindes att han fick cykla fem kilometer till bussen genom skogen. Han 

kände sig rädd och kom ihåg den tiden som svår. Efter åtta månader flyttade han till ett 

privat HVB-hem där han trivdes och fick mycket hjälp. I övrigt upplevde Hamza 

mottagandet i Sverige som mycket bra. Det var lite svårt i början men han fick mycket 

hjälp. Hamza såg ljust på viktiga personer som god man och juridiskt ombud. Han 

ansåg att mottagandet var mycket viktigt för integrationen. För både Ibrahim och 

Hamza visade citaten ovan att stödet var extremt viktigt samt det juridiska ombud och 

den gode man som tilldelas.  

 

Analys 

Det beskrivs ovan hur det sociala nätverket har en stor inverkan på intervjudeltagarna 

och hur god man har varit en stor del i deras liv. Detta kan analyseras till systemteorin 

och dess betydelse för hur människor är beroende av sin omgivning. Teorin kan även 

kopplas till maktförhållanden (Öquist, 2011). Till det formella nätverket räknas 

myndighetspersoner som individen har kontakt med (Forsberg och Wallmark, 2002). 

Flera av våra intervjudeltagare betonade vikten av stöd från myndigheter och människor 

runt omkring dem under sin första tid i Sverige. De hamnade i beroendeställning till sin 

omgivning som till god man, Migrationsverket och socialtjänsten.  Dessa kontakter 

ansågs viktiga och betydelsefulla för dem. Makten låg hos det formella sociala 

nätverket. 

 

I både Ibrahim och Hamza uttalanden framkom att de fick ett bra mottagande när de 

kom till Sverige. Det var tydligt att statliga och kommunala myndigheter har en viktig 

roll i mottagandet samt att de var i behov av stöd när kom till Sverige.  Detta var något 



 

29 
 

som vi kan koppla till en studie av Hessle (2009) där det framgick att ensamkommande 

flyktingbarn var i behov av stödinsatser när de anlände till Sverige (ibid.).  

 

De ensamkommande flyktingbarnen var också i behov av ett varmt välkomnande när de 

anlände till Sverige vilket även kan kopplas till Melias (2004) studie där det framgick 

att ett varmt välkomnande är av stor vikt när unga invandrare anländer till ett nytt 

samhälle för att integrationen ska lyckas som bäst (ibid.). 

8.3.4 ”Man tänker att här vill jag stanna men jag vet inte om jag får 

stanna” 

Samtliga intervjudeltagare uppfattade asylprocessen som en stressig tid. Under tiden när 

de ensamkommande flyktingbarnen väntade på besked från Migrationsverket var det 

svårt att känna delaktighet i samhället. Ibrahim upplevde asylprocessen som svår. Det 

var jobbigt att vänta på besked på sin asylansökan. Det var svårt att redogöra för sina 

asylskäl, berätta sin historia samt att berätta om sin resa till Sverige, som också varit 

svår och tagit lång tid. Han ville så gärna stanna i Sverige eftersom han såg en framtid 

här. Ibrahim beskriver sin asylprocess:  
 

Det är svårt att se en framtid innan man vet om man får uppehållstillstånd eller inte. Man tänker 

att här vill jag stanna men jag vet inte om jag får stanna. Asylprocessen var svårast, jag ville 

skapa min framtid här. Jag vet inte om jag får stanna eller om de ska skicka hem mig. Jag kunde 

inte sova och kunde inte koncentrera mig. Asylprocessen var jobbig, men när man får 

uppehållstillstånd blir man glad.  
 

I detta uttalande framgick en oro hos Ibrahim för att få stanna i Sverige eller inte. Det 

handlade om en oro att inte veta hur framtiden blir. Ibrahim hade sömnsvårigheter under 

sin pågående asylprocess, han beskrev hur han hela tiden hoppades på att han skulle få 

stanna i Sverige. Däremot uppgav en annan av våra intervjudeltagare, Hamza, att hans 

asylprocess gått snabbt och bra och att han jämförde sig med andra som inte hade id-

handlingar. Hamza hade en intervju och kort därefter fick han besked om 

uppehållstillstånd. Han beskriver sin asylprocess: 
 

Allt gick bra för mig med Migrationsverket. Jag ser många som inte har någonting, som 

inte har papper. När jag kom till Sverige, det gick fort, fyra sista siffror är det viktigaste. 

Man ser skillnader med andra men jag är glad för mig. Allt gick bra för mig.  Jag var på 

Migrationsverket, de sa ok till mig. Men jag var orolig, jag ville ju stanna i Sverige. 
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Analys 

I både Ibrahim och Hamzas uttalanden var det tydligt att en oro inför framtiden fanns 

under asylprocessen. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) beskriver makt som 

möjligheter att kunna påverka sitt eget liv.  Maktbegreppet är en vägledning till problem 

som kan uppstå när individer inte kan påverka sina livsomständigheter. Vad som 

betraktas som ett socialt problem bestäms ofta av rådande maktförhållande i samhället 

(ibid.). 

 

Detta kan analyseras till den första tiden i Sverige för våra intervjudeltagare där makten 

under asylprocessen låg hos Migrationsverket. Ibrahim och Hamza kände sig maktlösa 

under denna tid och kunde inte göra något själva för att påverka sin situation. I detta fall 

ligger makten hos myndigheter och inte hos individen. Ibrahim beskriver en maktlöshet 

under asylprocessen, detta framgick av hans citat ovan. Det uppstod en ovisshet hos 

intervjudeltagarna att inte få veta om de skulle få stanna i Sverige eller inte.  

 

Ovanstående kan även kopplas till tidigare forskning där Lundberg och Dahlquist 

(2012) beskriver i sin studie hur de ensamkommande flyktingbarnen som de studerat 

har en oro inför framtiden under asylprocessen. En del barn i studien hade svårt med det 

vardagliga livet under sin asylprocess. Ibrahim beskriver hur han hade svårt att sova och 

koncentreras sig under asylprocessen. Hamza beskriver också att han var orolig på 

grund av att han ville stanna i Sverige. För majoriteten av våra intervjudeltagare handlar 

asylprocessen om en oro, en ovisshet att inte veta hur framtiden ska bli.  

8.3.5 ”Jag är inte orolig för framtiden” 

Flera av våra intervjudeltagare ansåg att de har förändrat sig som individer. De berättade 

att de aldrig tidigare, innan de kom till Sverige har kunnat planera eller ens tänka på sin 

framtid. När de fick besked om att de fått uppehållstillstånd i Sverige samt när de lärt 

sig det svenska språket uppgav samtliga intervjudeltagare att de kände att kunde börja 

planera sin framtid.  De hade börjat känna sig som en del av samhället. Nu drömde de 

om familj, barn, arbete och bostad. En av våra intervjudeltagare, Ahmad upplever att 

han planerade mer inför sin framtid i Sverige än han någonsin hade gjort tidigare. Han 

uppgav vikten av att kämpa själv, utan stöd. Ahmad beskriver:  
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Jag är inte orolig för framtiden. Jag vill ha ett bra jobb, hus och minst ett barn, bra ekonomi och 

så jag kan resa och ha ett bra liv. Jag vet att jag inte blir arbetslös. Jag har ändrat mig som 

person, jag är mer ansvarsfull nu. Jag är nöjd med mig själv. Jag tänker på framtiden. När jag 

kom till Sverige, bodde jag i skogen, det var inte bra, jag rymde och bodde på gatan, då 

planerade jag ingenting, bara för varje dag. Sen kom polisen och satte mig på ett nytt HVB-hem 

och jag började skolan, det var bra, då ville jag stanna. Man måste vara aktiv själv, om du 

kämpar, går det bra.  
 

En av våra intervjudeltagare, Josef, berättar att han varit på besök i sitt hemland detta år 

och märkte efter besöket att han ändrat sig som person. Han kom på sig själv att flera 

saker som han tyckt varit naturligt tidigare inte längre var det för honom. Sättet som han 

och hans familj gjort saker tidigare var nu annorlunda för honom. Han märkte att han 

hade förändrat sig utan att ha tänkt på det. Dessutom hade han ansökt om svenskt 

medborgarskap och blivit svensk medborgare. Han betonade att han först nu känner sig 

som en svensk samhällsmedborgare som är helt integrerad i det svenska samhället. Josef 

berättar även vikten av att klara sig själv:  
 

Jag var i mitt hemland, hälsade på min släkt. Jag har ändrat mig mycket, maten i mitt 

hemland, så mycket socker. Jag kan inte förklara men jag har ändrat mig mycket. Jag är 

svensk medborgare nu, det gick jättesnabbt och lätt. Jag har svenskt pass och känner mig 

mer svensk nu. Om tio år kanske har jag en fru och barn. Hus också kanske, hoppas jag, 

du behöver klara dig själv och kunna alla regler. Man måste kämpa för att klara sig.  
 

En annan av våra intervjudeltagare, Malik hoppades på att kunna återvända till sitt 

hemland i framtiden. Han var lite orolig för framtiden i Sverige vad gällde bostad och 

att få ett arbete. Han menade att det behövdes ett fast jobb för att få hyra en bostad. 

Malik ser ändå ljust på sin framtid och tror att han har familj och arbetar som lärare om 

tio år. Malik beskriver sin situation: 
 

Ska jag vara ärlig om tio jag är tillbaka i mitt hemland, faktiskt. Här är bra, man kan gå 

till skolan, man kan ha ett bra liv, men man gör samma sak varje dag, skolan, spela 

fotboll, gå hem, det blir samma rutin varje dag. Man måste ha fast jobb för att kunna få en 

bostad, hur ska man få ett fast jobb direkt efter skolan och då blir det svårt med bostad. 

Men jag trivs bra i Sverige och det har gått bra för mig. Jag är nöjd, allt annat är bra.   
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Analys 

Av flera av våra intervjudeltagare framgår att de ser ljust på sin framtid. Ahmad och 

Josefs uttalanden visade tydligt på vikten av att kämpa för att få ett bra liv. Josef 

beskriver vikten av att kämpa själv för att klara sig. Dessa uttalande speglar det som 

flera av våra intervjudeltagare betonat som en viktig del i integrationen. Ahmad beskrev 

likaså vikten av att vara aktiv själv.  

 

Uttalandet av Ahmad handlar om att individen först befinner sig i en maktlös situation 

på grund av att inte ha haft uppehållstillstånd till att nu se en framtid. Samtliga 

intervjudeltagare ovan har skaffat sig makt och kontroll över sina liv. Makten har 

flyttats från omgivningen till individen vilket kan analyseras till empowerment och 

perspektivet marknadsorineterad inriktning som enligt Askheim (2012) är inriktat på att 

politiken ska byggas upp runt individen där samhället ska tillgodose individens 

önskemål. Individen ses som oberoende och har kunskap om sitt eget intresse (ibid.). 

Våra intervjudeltagare har tagit sig ur en maktlös situation och har med hjälp av 

samhället fått möjlighet att förverkliga sina drömmar och se en ljus framtid.  

 

Kultur är en stor del av de ensamkommandes flyktingbarnens integrationsprocess. Josef 

var på besök i sitt hemland och märkte hur han ändrat sig som person. Detta kan 

kopplas till den anpassningsprocess som pågår i samhället som Soydan (2015) 

beskriver. Anpassningen i kulturen förändras i olika steg. I det sista steget, assimilation, 

byter invandrargruppen identitet och anpassar sig till det svenska värdesystemet (ibid.). 

Detta kan analyseras till hur Josef kom på sig själv med att ha ändrat sig som person. 

Saker som tidigare varit normalt var nu annorlunda och detta kan tänkas ha att göra med 

hur han införlivat den svenska kulturen som innebär en anpassning till det svenska 

värdesystemet.  

 

Vad gäller kulturen så beskriver Nakeyar, Esses och Reid (2018) att det finns en 

konflikt mellan ensamkommande flyktingbarn kultur och det nya landets kultur. De 

menar att det handlar om att hitta en balans mellan att anpassa sig till det nya landet och 

dess egna kultur. Malik beskriver hur det i Sverige blir samma rutin varje dag där man 

gör samma saker. Han beskriver hur han om tio år förmodligen bor i sitt hemland. Detta 

kan tänkas ha att göra med den kultur han införlivat från sitt hemland och hur vardagen i 

Sverige inte passar honom (ibid.).  
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Ahmad beskriver hur han planerade mer inför sin framtid i Sverige än han någonsin 

hade gjort tidigare. Han uppgav vikten av att kämpa själv och att vara aktiv. Detta 

beskrivs även i Kohlis studie (2011) som visade att de ensamkommande flyktingbarn 

har en vilja att lyckas och vill se en ljus framtid, vilket kan kopplas till detta uttalande 

ovan (ibid.).  

 

Detta hävdar även Hessle (2009) i sin studie, där de unga vuxna i studien uttryckte ett 

starkt välbefinnande och att de trivdes. Många av de unga vuxna i Hessles studie hade 

skaffat sig en sysselsättning, gift sig och levde ett bra liv i Sverige (ibid.).  

8.4 Vad uppfattar ensamkommande flyktingbarn hindrar en 

lyckad integration? 

Vår andra frågeställning handlar om vilka svårigheter som våra ensamkommande 

flyktingbarn uppfattar hindrar en lyckad integration när de kom till Sverige. Utifrån 

intervjudeltagarnas svar så kom flera faktorer fram som svårigheter när man kommer till 

ett nytt land, dessa presenteras nedan.   

8.4.1 “Det som hindrar en i det svenska samhället är språket” 

Det mest framträdande hos våra intervjudeltagare var att språket var en svårighet som 

ny i ett nytt land samt också det som främst hindrar en lyckad integration. Flera av 

intervjudeltagarna betonade vikten av att kunna språket och beskrev hur maktlösheten är 

tydlig utan de svenska språkkunskaperna.  

 

En av våra intervjupersoner, Malik betonade hur viktigt språket är. Han ansåg att det var 

det viktigaste för integrationen. Malik beskrev det som ensamt innan han kunde det 

svenska språket, han kände inte heller någon under sin första tid i Sverige. Han beskrev 

hur viktigt det var med språket för att känna delaktighet i det svenska samhället. Malik 

ansåg det viktigt att försöka kommunicera med andra svenskar även om de svenska 

språkkunskaperna nästan var obefintliga. Han beskriver: 
 

Det som hindrar en i det svenska samhället är språket. Språket hindrar mig fortfarande ibland. 

Det var svårt att kommunicera i skolan, men man kan ju försöka. Kan man inte svenska kan man 
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försöka prata engelska eller spanska. Jag kunde ju det, så det fanns dom som pratade spanska 

med mig. Det är viktigt att man försöker vara social.   
 

En annan av våra intervjudeltagare, Ahmad beskriver likaså hur språket hindrar 

integrationen “Har du inte språket så är det svårt. Det är språket och anpassning som är 

det viktigaste för din integration i Sverige”.  Ahmad beskrev hur han kämpade med 

språket men att han försökte kommunicera med andra ändå. Det var viktigt att få sociala 

kontakter, annars kunde ett utanförskap skapas. En tredje intervjudeltagare, Abdi, 

beskrev vikten av att visa sin vilja av att lära sig språket och av att försöka vara social 

trots språkbrister. Abdi berättar på följande sätt:  
 

Ibland kommer jag på mig själv. Jag glömmer bort saker, det beror på att jag inte kan svenska 

språket, helt och hållet. Så på ett sätt, språket är det som hindrade mig i början och det som kan 

hindra mig än idag. Men kan du språket det ger dig mer möjligheter i det svenska samhället. Du 

kan ta för dig mer, kan man inte språket, man är rädd också att göra fel och säga fel. 
 

Analys 

Både Ahmad och Abdi beskriver vikten av att försöka vara sociala trots bristande 

språkkunskaper. Detta kan analyseras med systemteori där fokus läggs på individer och 

beskriver hur de formas av relationer såsom vänner och familj (Öquist, 2011).  I det 

informella nätverket är det vi själva som väljer vilka vi vill umgås med och som 

individen ofta får en mer känslomässig kontakt med (Forsberg och Wallmark, 2002).   

 

Språket benämns som viktigt för att kunna knyta an till det informella nätverket som 

kan tänkas vara nya vänner i det svenska samhället. Det benämns också som viktigt att 

försöka vara social. Ahmad beskriver att han försökte kämpa med språket och försökte 

vara social trots att han inte kunde det svenska språket. Därav kan vi tydligt se att teori 

och verklighet stämmer överens. Det blir därmed en viktig aspekt, att kunna det svenska 

språket, som i sin tur bidrar till möjligheter att skapa sig ett socialt nätverk, i första hand 

det informella nätverket. Våra intervjudeltagare ansåg det viktigt att lära känna andra 

svenskar och skaffa nya vänner i det nya landet som kan analyseras till ett informellt 

nätverk. Att ha makt över sitt liv kan även kopplas till systemteori då intervjudeltagarna 

skapar sig makt genom att kunna det svenska språket och då har större möjlighet att 

knyta an till svenskar. Att ha makt kan också analyseras med till empowerment som 

Tengqvist (2012) beskriver handlar om att samhället visar respekt för allas lika värde 
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och tror på individens förmågor vilket också ger förutsättningar för individer att få 

känna sig delaktiga i samhället (ibid.).  Malik och Abdi beskriver hur språket 

fortfarande medför svårigheter för dem och att det viktigt att de blir respekterade även 

om de inte har lärt sig det svenska språket. Malik och Abdi beskriver hur språket 

fortfarande medför svårigheter för dem och att det viktigt att de blir respekterade och får 

rätt förutsättningar för att lära sig det svenska språket då det framförs som det viktigaste 

för integrationen. 

 

Språket ses som en faktor som kan hindra de ensamkommande flyktingbarnen att 

inkluderas i det svenska samhället. Detta kan vi koppla vad gäller tidigare forskning och 

en studie av Söderqvist (2017) där studiens resultat visade just språkets betydelse för 

integrationen. I studien beskrivs hur språket var centralt för dessa ungdomar att 

inkluderas i det svenska samhället. Språket hindrade också ungdomarna från att skapa 

sociala nätverk och kan leda till en isolering från omvärlden (ibid.).  

8.4.2 “Man är rädd att göra fel” 

Flera av våra intervjudeltagare upplevde svårigheter i att förhålla sig till nya lagar, 

regler och normer. De upplevde även att svenskar har svårt att “släppa in dem” och 

vikten av att ta för sig, våga vara social och inte ge upp. En av våra intervjupersoner, 

Josef beskrev den första tiden som konstig i Sverige. Det var svårt att anpassa sig till 

alla regler och normer och att känna sig kontrollerad. Josef berättar:  
 

Det var svårt att lära sig alla regler. Att behöva tala om var man är, sova klockan 23. Bestämda 

mattider, bestämda tider, det är inget som jag var van vid från mitt hemland. Jag tycker att det 

skulle vara bra att få systemet förklarat i Sverige när man kommer som ny, med lagar och regler 

och allt sånt. Det är ju viktigt att man följer reglerna.  
 

Han tyckte att det var konstigt med regler som att ta en nummerlapp på banken eller att 

stå i kö. Josef upplevde att han fått kämpa med regler och normer.  En annan av våra 

intervjudeltagare, Ibrahim uppgav också på liknande sätt, att det var svårt att anpassa sig 

till den svenska kulturen. Han beskrev hur svenskar hade svårt att släppa in. Josef tyckte 

att den svenska kulturen trots detta är bra. “Det kan bli ett hinder om man inte är social 

som person och det kan ju också hindra mig från att få ett arbete”.  Han betonade vikten 

av att våga ta för sig. Ibrahim beskriver: 
 



 

36 
 

Man ska bara våga det är det viktigaste. Du behöver vara social. Jobben kommer inte till dig du 

måste gå till dem. Om någon gör fel betyder det inte att alla gör fel och du måste visa att du inte 

är likadan. Lite svårt att prata med svenskar, de vill inte riktigt. Allt är svårt när man är ny, att 

lära sig regler och normer, jag var inte van vid det, i mitt hemland, ingen brydde sig.  
 

En annan intervjudeltagare, Malik, beskrev även hur svenskar inte vågar prata med 

honom och att han måste kämpa för att “komma in” i samhället. Detta trodde han kunde 

tänkas bero på den svenska kulturen. Det var svårt innan han kunde de svenska reglerna 

och inte kände någon. Malik uppgav svårigheter i att följa regler och passa tider. Att 

någon annan säger vad han ska göra och när han ska komma hem upplevdes också som 

svårt. Han tyckte att det var svårt utan personnummer, det behövdes för både arbete och 

bostad. Maliks upplevelse var att svenskar har svårt att släppa in invandrare. “Dom 

vågar inte ens komma fram och prata”. Han ansåg att det var tydligt att integration inte 

bara var från ett håll, svenskar måste också våga släppa in. Han betonade trots detta 

precis som Ibrahim vikten av att vara social. Det var däremot inte alla intervjudeltagare 

som beskrev dessa svårigheter i Sverige. 

 

Analys 

Ibrahim och Malik beskriver hur svenskar har svårt att släppa in och Josef beskriver hur 

han får kämpa med regler och normer för att passa in. Detta kan analyseras till rollteorin 

som undersöker samspelet mellan människor och detta samspel får individer att handla 

på ett visst sätt (Angelöw och Jonsson, 2015). Som nyanländ är det möjligt att få en roll 

utifrån sin sociala position i samhället. Att svenskar har svårt att släppa kan också 

tänkas ha att göra med de förväntningar som samhället har på dem utifrån att de ska inta 

olika roller och bete sig på ett visst sätt. I ett samhälle finns normer och regler att 

förhålla sig till vilket även de nyanlända förväntas att göra. Som nyanländ i ett land kan 

individen tänkas vara i en utsatt position då det ofta råder förväntningar från samhället 

på vilka roller individen ska ta på sig. De nyanlända kan också tänkas ha en begränsad 

social position då de ofta inte hunnit knyta an till ett nätverk i det nya landet. Som ny i 

ett land är inte individen medveten om alla rådande regler och normer vilket gör det 

svårt att anpassa sig till nya roller och därmed svårt att “bli insläppt hos svenskar” som 

Malik och Ibrahim beskriver det. 
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8.5 Vad anser ensamkommande flyktingbarnen som 

viktigt för en lyckad integration? 
Vår studies tredje frågeställning handlar om vad de ensamkommande flyktingbarnen 

anser är en lyckad integration och vad som har varit viktigast för deras 

integrationsprocess. Det har framkommit flera faktorer från våra intervjudeltagare som 

anses viktiga för en lyckad integration. Dessa kommer presenteras nedan.  

8.5.1 “Språket är nyckeln till en lyckad integration” 
Flera av våra intervjudeltagare betonade hur språket främst var det viktigaste för en 

lyckad integration. Språket benämns som den mest betydelsefulla faktorn för att 

integreras i Sverige.  En annan av våra intervjudeltagare, Ibrahim, beskriver att det är 

med språket som han kan visa vem han är. Han betonade vikten av språket och 

beskriver det såhär: 
 

Språket är det viktigaste. Det är först då som man kan och vågar prata med andra. Språket 

hjälper dig att integreras i samhället. Det blir lättare för dig med allt annat, med jobb och skola 

till om du kan språket. Att bara kunna köpa något på Ica gör att man måste kunna språket. 

Annars man är inte en del av det här landet.   
 

En annan av våra intervjudeltagare, Josef, beskriver precis som ovanstående hur 

nyckeln till framtiden är att främst lära sig det svenska språket. Det är det viktigaste för 

att känna sig delaktig och för att integreras i Sverige. Språket behövdes för att kunna 

anpassa sig till samhället, träffa vänner och vara med i fotbollslaget. Han fick kämpa för 

att lära sig det svenska språket. Josef beskriver det på detta sätt: 
 

Språket gör också att man får respekt. Man visar att man vill vara delaktig i samhället. Om jag 

kan det svenska språket så får jag mer respekt av andra, jag kan säga det jag vill säga. En lyckad 

integration för mig är att jag lärt mig det svenska språket, klara skolan och snart börja jobba. 

Jobb är det viktigaste, jag vill vara självständig, ha jobb och försörja mig själv.  
 

Dessa uttalanden av våra intervjudeltagare Josef och Ibrahim visade på hur språket var den 

viktigaste faktorn för en lyckad integration och hur det underlättade för andra faktorer i 

samhället. Det underlättade för utbildning och för arbete, språket ger också makt att socialisera 

sig i det svenska samhället och att skapa sig ett nätverk. Samtliga beskrev det vikten av att 

kunna ”ta för sig” vilket är svårt när det fanns brister i det svenska språket. Ibrahim 
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beskrev i sitt uttalande att det var språket som underlättade för allt. Detta speglade också 

det många av våra intervjudeltagare har beskrivit, att språket faktiskt är det viktigaste 

för integrationen.  

 

Flera av våra intervjudeltagare tar upp skola och utbildning som något som var bland 

det viktigaste för en lyckad integration. En av våra intervjupersoner, Abdi, beskrev en 

lyckad integration först när man klarat skolan och ska börja arbeta. Skolan var det 

viktigaste för att integreras i Sverige. Det viktigaste blev att först att lära sig svenska 

och sedan läsa in grundskolan och gymnasium. Han beskriver hur han har lärt sig 

svenska snabbt men säger att han ändå har kämpat mycket i skolan för att lära sig 

språket. Abdi beskriver: 
 

Språket och skolan är det viktigaste för mig. Viktigaste är att klara skolan och det har jag snart 

gjort. Snart tar jag studenten och sen vill jag skaffa mig ett bra arbete för att kunna försörja mig 

själv. Jag är bland de bästa i skolan och gör alltid mina läxor. Jag tycker om att plugga, men det 

är svårt.  
 

Analys 

Abdi uppgav att det viktigaste för integrationen var att kunna språket. Han menar att för 

att få ett arbete och klara av skolan, så är språket det viktigaste. Ibrahim beskriver hur 

språket var som en pelare till att kunna klara skolan och skaffa sig ett arbete. Skola och 

utbildning anses vara viktiga faktorer och det var bland annat i skolan som de sociala 

kontakterna knyts. Att inte kunna språket kan analyseras med empowerent som 

beskriver att ha något att säga till om och att ha makt och kontroll över sina liv 

(Askheim och Starrin, 2012). Flera av våra intervjudeltagare lade vikt vid att språket ger 

makt och att detta också ger kontroll. De beskrev en maktlöshet som var tydlig för dem 

innan de integrerades i samhället och innan de kunde det svenska språket. Abdi beskrev 

vikten av att kunna språket för att klara av skolan. Utifrån Abdis citat blev det tydligt 

hur maktbegreppet kan kopplas till vikten av att kunna det svenska språket.  

 

Att inte kunna språket innebär ett slags utanförskap och kan analyseras med 

systemteorin där exkludering och inkludering ingår. Inkludering innebär att individen 

ingår i flera system i samhället och exkludering är motsatsen (Michailakis och 

Schirmer, 2017). Att kunna språket innebär en inkludering i samhället och då det även 

ger en känsla av samhörighet och delaktighet. Att kunna språket innebär att “lättare 
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klara” av skolan och få en utbildning och därmed arbete och att bli självförsörjande. 

Språket upplevs som den viktigaste delen för integrationen. Abdi och Ibrahim beskrev 

ett utanförskap i samhället innan de kunde det svenska språket. De beskrev även vikten 

av att kunna språket för att klara av skolan och med tiden även skaffa sig ett arbete för 

att kunna försörja sig själv. Utifrån Abdis och Ibrahims citat blev det tydligt att känna 

sig mer inkluderade i samhället kan kopplas till vikten av att kunna det svenska språket. 

8.5.2 ”Min familj är mitt blod” 

Samtliga av intervjudeltagarna hade ett stort socialt nätverk och upplevde att det var 

viktigt för att känna sig delaktig i samhället.  En av våra intervjudeltagare, Malik, 

upplevde att skapa bra kontakter var viktigt. Malik beskrev en fördel med att vara 

social. Han kunde spanska och engelska när han kom till Sverige vilket gjorde att 

människor kunde prata med honom. Han betonade även vikten av kontakten med 

familjen i hemlandet. Malik menade att hans familj i hemlandet var hans blod och 

kontakten däremellan var viktig för honom. Malik beskriver: 
 

Det är viktigt att ha kontakt med min familj. Det räcker att jag pratar med dem i 5 minuter så får 

jag kraft. Jag vill inte vara ensam, det är tråkigt. Det är viktigt för mig att hålla kontakt med 

hemlandet. Min familj är mitt blod. Jag gör mitt bästa för att hålla kontakt med min familj. Jag är 

med kompisar när jag inte är i skolan.   
 

En annan av våra intervjudeltagare, Abdi, ansåg också att det var viktigt att ha vänner 

för att det ska bli en rolig och meningsfull fritid. Abdi upplevde att vara social som 

person underlättade integrationen. En tredje intervjuperson, Ibrahim, betonade att han 

upplevde sig själv ha lätt för att kommunicera och därav skaffat mycket nya vänner i det 

nya landet. Han menade att det var en fördel att vara social som ny i ett land. Ibrahim 

ansåg att det var viktigt att ha svenska kompisar och då behövdes det svenska språket. 

För att integreras ansåg han att det var viktigt med svenska kompisar. Ibrahim 

beskriver: 
 

Man måste också vara social som person och det är jag. Det är viktigt för att man ska kunna 

prata med andra och skaffa kompisar. Jag är alltid med kompisar när jag inte är i skolan. Min 

familj betyder allt för mig. Det är viktigt med familjen, jag försöker hålla kontakt även om de är 

långt bort. 
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Analys 

Intervjudeltagarnas uttalanden ovan tyder på att sociala relationer har stor betydelse för 

dem. Detta kan vi se klart och tydligt i vårt resultat då flera av våra intervjudeltagare såg 

familj och kompisar som en viktig del för integrationen. Detta kan vi analysera med 

systemteori som lägger vikt vid att människor är beroende av omgivningen och 

individen formas av relationer och system såsom vänner och familj (Öquist, 2011).  

 

Flera av intervjudeltagarna ansåg även att det var viktigt att ha kontakt med hemlandet 

och sin familj. Malik beskrev hur hans familj var hans kött och blod och hur ett samtal 

på några minuter kan ge honom kraft. Familjen var viktig och kontakten däremellan 

likaså. Ibrahims uttalande visade hur han ansåg det informella nätverket viktigt, det vill 

säga att ha svenska kompisar. Det lades stor vikt vid det sociala nätverket och relationer 

hos våra intervjudeltagare samt vikten av att vara social mot andra. Intervjudeltagarna 

lyfte även fram vikten av att ha en meningsfull fritid med kompisar. Därav upplevde de 

ensamkommande flyktingbarnen att sociala nätverk var något som underlättade deras 

integration in i det svenska samhället, samtidigt som en brist i kontakten till familjen i 

hemlandet var något som kunde komma att försvåra integrationsprocessen. 

 

Detta kan även kopplas till en studie av Hessle (2009) som beskriver att många av de 

ensamkommande flyktingbarnen som anlände till Sverige kom ensamma men inte 

kände sig ensamma. Många av dem hade antingen hittat ett nätverk som var kopplat till 

deras familjer eller skapat sig egna nätverk (ibid.). 

8.5.3 “Det handlar om att anpassa sig” 

Flera av våra intervjudeltagare tryckte på vikten av att kunna anpassa sig efter den 

svenska kulturen. Detta för att accepteras av andra svenskar men också för att inte 

känna sig utanför det svenska samhället. En av våra intervjudeltagare, Malik, var tydlig 

med att det var viktigt att anpassa sig efter den svenska kulturen. Han beskrev hur han 

behövde anpassa sig efter tider. Malik menade att han trots detta aldrig kommer att se 

sig själv som svensk. Han värnade om sin egen kultur och menade att han var den han 

alltid varit. Malik berättar: 
 

Men man ska aldrig glömma var man kommer ifrån, när kan jag kalla mig svensk? Jag kommer 

aldrig bli svensk. Jag kan vara här i trettio år men jag kommer fortfarande inte vara svensk. Jag 

är ju inte svensk. Men man måste visa att man vill anpassa sig till den svenska kulturen.  
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En annan av våra intervjudeltagare, Ahmad, beskrev det på liknande sätt. Han uppgav 

också att det var viktigt att lära sig den svenska kulturen, att lära sig hur samhället 

fungerade. Han säger också att det var viktigt att anpassa sig till alla regler och att 

respektera alla människor. Han ansåg att det också var viktigt att lyssna på andra och 

lära sig av andra. Ahmad beskriver:  
 

Det är viktigt att anpassa sig för att inte känna sig utanför. I början sa jag bara ja till allting. Jag 

försökte lära mig alla regler så mycket jag kunde. Jag har ju min kultur, det är stor skillnad på 

min och den svenska kulturen. Jag säger inte “hej” till vem som helst så på det sättet har jag 

anpassat mig. I mitt hemland, alla hälsar på alla. Jag tycker att det skulle vara bra att få systemet 

förklarat i Sverige när man kom som ny, med lagar och regler.  
 

Det framkom av våra intervjudeltagare hur viktigt det var att anpassa sig efter den 

svenska kulturen och lära sig hur det svenska systemet fungerade. Malik beskrev i sitt 

utlåtande hur han aldrig kommer att kalla sig svensk hur mycket han än anpassar sig till 

den svenska kulturen.  Han menade på att svensk är något man är, inte något man blir. 

Däremot beskrev Ahmad hur han anpassade sig till den svenska kulturen och hur han 

lättare blev accepterad om han visade respekt och respekterade de regler som finns i 

Sverige.  

 

Analys 

Ahmad framför i citatet hur han har anpassat sig till en ny kultur men trots det inte såg 

ser sig som svensk. Detta kan analyseras vad gäller rollteorin då de två rollerna kan 

tänkas bli motstridiga. Det handlar om en roll utifrån det svenska samhället där en 

anpassning ska ske utifrån lagar, regler och normer och de förväntningar som samhället 

ställer på en. Det handlar också om en annan roll från en annan position från hemlandet 

utifrån hemlandets regler, normer och förväntningar. Här kan det uppstå en rollkonflikt 

där Ahmad befinner sig i två olika positioner (jfr Angelöw och Jonsson, 2015). Malik 

och Ahmad betonade att de trots en anpassning till det svenska samhället inte ser sig 

som svenskar. Malik undrade om han någonsin kommer att bli helt svensk och beskrev 

det som: ”När blir man egentligen svensk?” 
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9 Diskussion  
Syftet med vår studie är att undersöka ensamkommande flyktingbarns uppfattning av 

integrationsprocessen i Sverige. Vi har gjort en kvalitativ undersökning genom 

semistrukturerade intervjuer av sex unga vuxna som kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn.  Nedan presenteras studiens mest centrala resultat 

utifrån studiens tre frågeställningar.  

 

Hur uppfattar ensamkommande flyktingbarn integrationsprocessen i Sverige?   

De ensamkommande flyktingbarnen hade i stort inte så mycket förväntningar innan de 

kom till Sverige. Statliga och kommunala myndigheter är båda ansvariga för 

mottagandet.  Resultatet i studien visar att de är i stort behov av stöd vid sin ankomst till 

Sverige. Asylprocessen upplevs som svår av de ensamkommande och uppehållstillstånd 

anses som en förutsättning för att kunna integreras. Samtliga intervjudeltagare uppger 

att förväntningarna har uppfyllts mer än väl efter att de kommit till Sverige. De unga 

vuxna har etablerat sig i en gynnsam livssituation i det svenska samhället och ser ljust 

på sin framtid. De drömmer om att gifta sig och skaffa familj. De ser sig själva med en 

bra bostad, arbete och som självförsörjande i framtiden.  

 

Vad uppfattar ensamkommande flyktingbarn hindrar en lyckad integration? 

Vad som hindrar en lyckad integration är om mottagandet när de ensamkommande 

flyktingbarnen kommer till Sverige inte är bra. Asylprocessen uppfattas som svår och 

hindrar även integrationen och de upplever det svårt att integreras innan de fått 

uppehållstillstånd. Vad som främst anses hindrar en lyckad integration är språket, vilket 

gör att det är svårt att göra sig förstådd och kunna kommunicera med andra. Att lära sig 

det svenska språket är därför av största vikt. Regler, normer och den svenska kulturen 

anses som svårt att anpassa sig till i början, eftersom det är en stor omställning från 

deras kulturer. Brist på bostad och tillgång till arbete kan vara faktorer som hindrar en 

lyckad integration.  

 

Vad anser ensamkommande flyktingbarnen som viktigt för en lyckad integration? 

Nyckeln till en lyckad integration uppfattas av våra intervjudeltagare främst vara 

språket. Språket är en viktig faktor för att känna sig delaktig i det svenska 

samhället.  Anpassning till normer, regler och den svenska kulturen kom att bli en 
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naturlig del i integrationsprocessen. Det sociala nätverket upplevs som viktigt för att 

främja välbefinnandet både vad gäller att ha kontakt med sin familj i hemlandet och att 

skaffa sig vänner i det nya landet.  

 

Vårt intervjumaterial har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt våra teorier; 

empowerment, systemteori och rollteori. Vi fann empowerment relevant då fokus läggs 

på att människor kan åstadkomma mycket om de bara får de rätta förutsättningarna för 

det, vilket kan analyseras till en strävan efter att få makt över sina liv. Detta upplever vi 

visar vad denna grupp faktiskt kan åstadkomma om de bara får möjligheterna till att det 

(Askheim och Starrin, 2012).  

 

Systemteori fann vi relevant då fokus läggs på vikten på relationer i förhållande till 

sammanhang. Våra intervjudeltagare framförde att sociala kontakter är av stor vikt för 

en lyckad integration och hur de på bland annat HVB-hem skapat sig viktiga kontakter 

där de själva ingår i ett sammanhang.  

 

Rollteorin är även relevant då fokus lades på hur våra intervjupersoner går in i olika 

roller för att passa in i den sociala ordningen och hur olika roller införlivas för att passa 

in i de förväntningar som andra har på de ensamkommande flyktingbarnen.  

 

I jämförelse med tidigare forskning så stämmer vår studie överens om att det är mycket 

som spelar in för en lyckad integration. Språket har stor betydelse för 

integrationsprocessen. Det sociala nätverket är av stor vikt för individens mående för att 

integrationen ska bli lyckad. Ensamkommande flyktingbarn är i behov av stödinsatser 

när de anländer till Sverige. De unga vuxna som varit i Sverige en tid levde ett bra liv i 

det svenska samhället.  

 

För att besvara studiens syfte vilket var att få individernas egna upplevelser av 

integrationsprocessen genomfördes intervjuer vilket lämpade sig väl för vårt syfte. Det 

är dock viktigt att visa metodens begränsningar. Vi har varit en del av processen för att 

skapa deras berättelser. Som lyssnare och som intervjuare har vi varit delaktiga vilket 

innebär svårigheter att få samma resultat från en annan forskare. Studiens resultat kan 

inte antas vara giltiga för alla ensamkommande flyktingbarns upplevelse av 

integrationsprocessen. Vårt resultat kan inte generalisera på en hel målgrupp då vi har 
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ett relativt litet urval med ett fåtal intervjuer. Trots att tidigare forskning till stor del 

stämmer överens med vårt resultat i vår studie kan vi inte vara säkra på att resultatet 

gäller även för andra ensamkommande flyktingbarn. Vårt material bygger på intervjuer 

med sex unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Detta 

innebär att vi inte haft möjlighet att jämföra könsskillnader då vi inte har intervjuat 

flickor. Våra intervjudeltagare kom från olika länder och på så sätt tänkte vi att vi kunde 

få en bredare bild av deras erfarenheter. Vi såg inte några större skillnader på 

intervjudeltagarnas erfarenheter utifrån vilket land de kom ifrån. Vad gäller validiteten 

så har vi försökt att studerat så nära det går det som studien är avsedd att undersöka. Vi 

tycker att vi har fått tydliga och bra svar utifrån våra intervjufrågor som stämmer 

överens med både vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har använt oss av relevant 

litteratur för vår studie samtidigt som vi även haft en viss förförståelse även om vi inte 

lagt in för mycket av våra egna personliga aspekter (Olsson, 2009). Vi har även haft 

detta beaktande när vi gjort vår intervjuguide för att få intervjupersonernas egna 

upplevelser av det undersökta fenomenet (Kvale och Brinkmann, 2014). Vad gäller 

reliabiliteten handlar det om studiens tillförlitlighet där vi ställde uppföljande frågor till 

intervjupersonerna då vi var väldigt måna om att få deras upplevelse samt förde 

diskussioner angående vår tolkning för att detta skulle stämma överens med deras 

berättelser. Gemensamt för våra intervjudeltagare är avslutningsvis att de alla har 

lyckats väl med sin integrationsprocess i Sverige och ser positivt på sin framtid.  

 

Integrationsprocessen är både individens och samhällets ansvar. Ur ett 

samhällsperspektiv, på makronivå, är det viktigt att förutsättningar för integration finns 

för de ensamkommande flyktingbarnen.  Målet för den svenska integrationspolitiken är 

att åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård och 

bostadsbyggande ska uppnås (Regeringen, 2018). Ur ett mesoperspektiv visar studien 

att det är viktigt med ett socialt nätverk samt ha kontakt med hemlandet. Ur ett 

mikroperspektiv, på individnivå, är det av största vikt att lära sig det svenska språket för 

att det ska kunna leda till en utbildning, ett fast arbete och en bostad som i sin tur leder 

till en gynnsam etablering i samhället som självförsörjande.  

 

Vi hoppas att resultatet kan vara av intresse för socialt arbetet för att kunna ge rätt stöd i 

integration med de ensamkommande flyktingbarnen som grupp så att integrationen kan 

främjas.  
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9.1 Förslag till fortsatt forskning 
Med vår studie hoppas vi att kunna bidra till en ökad förståelse för de ensamkommande 

flyktingbarnens integrationsprocess i Sverige. Förslag som vi har till fortsatt forskning 

inom detta område är; att intervjua flickor som kommit som ensamkommande 

flyktingbarn till Sverige. Denna grupp är mindre men det skulle vara intressant att se om 

den skiljer sig från pojkar.  

Ett annat förslag som vore intressant att studera är att intervjua de som kommit till 

Sverige som ensamkommande flyktingbarn och fått tillfälligt uppehållstillstånd. Det 

skulle vara av intresse att se om denna grupp skiljer sig åt vad gäller 

integrationsprocessen från de som har fått tillfälligt uppehållstillstånd mot dem som 

erhållit permanent uppehållstillstånd.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev/Samtyckesbrev 

Hej! Vi heter Susanne Lindh och Denise Eriksson och studerar nu vår näst sista termin 

vid Högskolan i Gävle. Vi skriver en C-uppsats om hur ensamkommande flyktingbarn 

uppfattar integrationsprocessen, vad de anser vara viktigt för en lyckad integration och 

vad som hindrar en lyckad integration. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

ensamkommande flyktingbarns uppfattning av integrationsprocessen i Sverige utifrån 

deras perspektiv. Vi vill få de unga vuxnas perspektiv om hur det var att komma till 

Sverige som ensamkommande barn och hur integrationen upplevdes. 

 

Vi vill i vår studie genomföra en intervju med dig som kommer att ta cirka 60 minuter. 

Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna analysera materialet på bästa sätt. 

Intervjun kommer att avidentifieras och svaren kommer att vara helt anonyma och 

inspelningen kommer att raderas så snart vår uppsats är publicerad. Vid intervjun 

kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Det innebär 

att deltagandet i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Du får svara på de frågor som du själv känner att du vill svara på. Arbetet 

kommer att behandlas konfidentiellt och de insamlade materialet kommer endast att 

användas till denna uppsats. 

 

Om du har några frågor angående intervjun eller annat så är du mer än välkommen att 

kontakta oss: 

Susanne Lindh telefonnummer: 0703087410 

Denise Eriksson telefonnummer: 0762756211 

Vår handledare heter Maja Lilja och har mailadressen maja.lilja@hig.se 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor: 

Ort/datum 

________________________________________________________________ 

Underskrift 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
· Är det något du vill fråga oss innan vi börjar? 

 

Bakgrund 

· Vilket land kommer du ifrån och hur gammal är du? 

· När kom du till Sverige? 

 

Mottagande 

· Vad hade du för förväntningar när du kom till Sverige? 

· Hur upplevde du mottagandet när du kom till Sverige? 

· Vill du beskriva din första tid i Sverige? 

· Blev det som du hade förväntat dig? 

 

Svårigheter 

·Finns det något som har varit svårt när du kom till Sverige? 

· Anser du det svårt att anpassa sig till den svenska kulturen? 

·Vad hindrar en lyckad integration? 

 

Integration 

·Vad är en lyckad integration för dig? 

· Vill du beskriva din tid i skolan? 

·Anser du att det är viktigt att kunna det svenska språket för att känna delaktighet? 

·Vad har varit viktigast för din integrationsprocess? 

 

Framtidsvisioner 

· Hur ser du på framtiden? 

· Känner du dig orolig inför framtiden? 

· Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? 

 

Avslut 

· Vill du tillägga något eller har du några frågor? 


