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Sammanfattning 
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka unga vuxnas, som kommit till Sverige som 
ensamkommande barn, upplevelser kring deras integration i det svenska samhället samt att 
klargöra vilka faktorer som påverkar deras integrationsprocessen. Fem halvstrukturerade 
intervjuer har genomförts med unga vuxna, som tidigare kommit till Sverige som 
ensamkommande barn. Urvalsformen som tillämpats är snöbollsurval och det empiriska 
materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Studiens resultat har analyserats med 
stöd av teoretiska begrepp och teorier; empowerment, identitetsbildning och socialekologisk 
teori samt språksystemiska perspektivet. Studiens resultat visar att ensamkommande barn till en 
början har upplevt känslan av utanförskap. Det visar även att vikten av språket har varit en 
central aspekt för integrationen. Vidare visar resultatet att bakomliggande faktorer till framgång 
gällande språkutveckling, bland annat berott på kraven från samhället på individen. Det vill säga 
att individen måste sträva efter självständighet, något som blir möjligt genom ökad 
språkkunskap. Samhällets insatser har, enligt studiens resultat, varit främjande för målgruppens 
integration. Målgruppens motivation och vilja har haft positiv påverkan och spelat en viktig roll i 
integrationen hos målgruppen. Det har resulterat i att målgruppen börjat se sig själva som 
“nysvenskar”. 
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Abstract 
  
The aim of this study is to increase understanding and knowledge about the youths “previously 
unaccompanied refugee children” experience regarding their integration while focusing on 
education and work opportunities in the Swedish society. Furthermore, to explore understanding 
about the factors which have played a role in their integrations process. The method which has 
been used is characterized of half-structured interview through a snowball selection and we have 
interviewed five youths and got their perception and insight on the integration. In order to 
analyse the result, we have used thematic method, and the identity theory, empowerment and 
ecological theory have been used. Study’s result is divided in three phases. The first phase has 
been experienced by youths as an exclusion from the rest of the society. This is due to lack of 
knowledge about sociality’s working system and poor language skill among the group, while the 
second phase, the youths have been provided with the necessary facilities and at the same time 
the key to success was groups interest to integration. This has resulted in continued integration of 
the group. The third phase is showing that the youths have been successful in their new society, 
this means that they have a job and/or following education and they are representing themselves 
as a “new Swedish nationals”. 
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1. Inledning 
Målgruppen, ensamkommande barn och ungdomar, är under de senaste åren ett omdiskuterat 
fenomen i den svenska samhällsdebatten. Orsaken till att målgruppen utsätter sig för fara, sliter 
sig från sina familjer och lämnar sina hem är enligt Boëthius (2010), oftast på grund av pågående 
krig eller andra omständigheter i målgruppens hemland som utgör en sådan stor fara att föräldrar 
väljer att skicka iväg sina barn. Föräldrar vill ge barn en trygg miljö och distansera dem från 
omständigheterna. Ofta kombinerat med ett hopp om en ljusare framtid för barnen (ibid). 
Flyktingströmmen under hösten år 2015 består enligt Migrationsverket (2015) främst av barn 
från Afghanistan och Syrien. Ensamkommande barn kommer till Europa med förhoppningar om 
ett nytt och tryggt liv, framförallt barn som kommer från krigszoner, exempelvis Afghanistan, 
Somalia eller Syrien. Målgruppen kommer till ett nytt land, möter en ny kultur och ett nytt 
samhälle utan sina biologiska vårdnadshavare eller familj. Fälldin och Strand (2010) hävdar att 
målgruppen är i ett stort behov av bland annat trygghet eftersom majoriteten har förlorat sina 
familjer i krig eller blivit ivägskickade ensamma till ett nytt land (ibid.). Målgruppen strävar efter 
att knyta nya sociala band till de personer som finns i målgruppens närhet, vilket kan vara 
boendepersonalen på HVB-hem eller frivilliga som kommer i kontakt med målgruppen 
(Brunnberg & Hart, 2016). HVB-hem och boendepersonal blir således viktiga trygghetspunkter i 
de ensamkommande barnens liv, samt komponenter i deras integrering till det nya samhället. 
Flyktingsituationen har, under de senaste decennierna, blivit alltmer omfattande. Andelen 
ensamkommande barn har drastiskt ökat, vilket innebär att det föreligger ett stort behov av 
integrationsarbete för det svenska samhället (Brunnberg & Hart, 2016).  
 
Regeringen har under 2017 föreslagit att ensamkommande som kommit till Sverige innan 24 
november 2015 ska få möjlighet till uppehållstillstånd via gymnasielagen (SFS 2018:755). Det 
skulle omfatta cirka 9000 ensamkommande unga. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och det 
resulterade i att 11 745 ensamkommande unga under 2018, ansökt om uppehållstillstånd via 
gymnasielagen. Varav 5 216 har fått bifall i sin ansökan och 2 449 har fått avslag 
(Migrationsverket, 2018). 
 
Med grund i ovanstående bakgrundsinformation har funderingar vuxit fram avseende 
integrationsprocessen samt vilka faktorer som påverkar integration i det svenska samhället. 
Sverige är i dagsläget ett mångfaldssamhälle, det finns många etniska minoriteter som behöver 
samsas och leva i samspel med majoritetskulturen. Slitningar mellan kulturella attribut kan i sin 
tur resultera i både möjligheter och svårigheter avseende en lyckad integration i det svenska 
samhället. Trots skillnader i det kulturella och sociala samspelet är det av vikt samt av intresse 
för hela populationens bästa att integrationsprocessen effektiviseras, genom mer forskning kring 
ämnet och de målgrupper som direkt påverkas av processen.  
 
1.1 Problemformulering 
Enligt Migrationsverket (2018) har Sverige under åren 2015–2016 tagit emot tusentals 
ensamkommande barn. Vid ankomsten av ensamkommande barn till Sverige blir det den 
anvisningskommunen som har det övergripande ansvaret enligt Socialstyrelsen (2016). Enligt 
Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) innebär det att Sveriges kommuner enligt denna lag har 
skyldighet och ansvar att erbjuda barnet det stöd och den hjälp som barnet har rätt till. Den ökade 
flyktingströmmen orsakade bland annat att kommuner och framförallt verksamheter som 
arbetade med ensamkommande barn hade väldigt svårt att tillhandahålla det stöd som barnen har 
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varit i behov av (Utredningen om migrationsmottagandet, 2017). Det är av intresse att få en 
klarare bild av ensamkommande barns integration samt faktorer som påverkar deras 
integrationen. Ytterligare forskning gällande ämnet integration hos målgruppen är således av vikt 
för hur socialt arbete och yrkesprofessionella bör förhålla sig till denna komplexa fråga och 
målgruppen. Det är även av intresse att få ytterligare insikt i hur målgruppens integration har 
hanterats av samhället hittills, hur det bör hanteras framöver samt vilka konsekvenser 
integrationsprocessen har för målgruppens delaktighet i samhället. 
 
1.2  Syfte med studien 
Syftet med studien är att klargöra vilka faktorer som påverkar integrationsprocessen gällande 
ensamkommande barn och unga, med fokus på respondenter ur målgruppens egna upplevelse om 
sin nuvarande integration i det svenska samhället. Forskningen kommer fokusera på att 
undersöka vilka faktorer som påverkar integrationsprocessen ur ett arbets- och 
utbildningsperspektiv. 
  
1.3 Frågeställningar 

1) Hur upplever ensamkommande barn integrationsprocessen i det svenska samhället samt 
vilka faktorer föreligger som påverkar deras integration? 

 
2) Hur upplever ensamkommande barn sin integration i det svenska samhället, med 

avseende på utbildning och arbetsmarknaden? 
 

1.4 Avgränsningar 
Begreppet integration, är ett paraplybegrepp och kan således undersökas ur flera aspekter. Syftet 
i studien är endast att undersöka unga vuxnas, före detta ensamkommande barn, integration och 
de faktorer som påverkar integrationsprocess för målgruppen, med avseende på utbildning och 
arbetsmarknad. Utbildning och arbete blir två huvudsakliga faktorer studien avser att fokusera 
på, då faktorerna generellt påverkar individens delaktighet i samhället. Respondenterna är 
avgränsade utifrån ålder och vi har valt att intervjua respondenter som har fyllt 18 år och bott i 
Sverige i minst 5 år. Samtliga respondenter har erhållit uppehållstillstånd i Sverige och är inte 
längre asylsökande. Enligt Socialstyrelsen (2016) är majoriteten av ensamkommande barn pojkar 
i cirka 16 års ålder. Anledningen till att målgruppen är mansdominerad är således att flykten till 
Europa är farlig och flickor blir extra utsatta vid denna typ av flykt. Därav skedde en naturlig 
avgränsning då vi inte fick kontakt med några kvinnliga respondenter. 
 
1.5 Centrala begrepp och övrig information  
Nedan ges en kort definition av begrepp och ord som används i studien. 
 
1.5.1 Integration 
Begreppet integration är ett paraplybegrepp, som är komplext och bör förhållas till genom olika 
aspekter. Författaren Lindqvist (2017) beskriver att med begreppet integration anses individens 
delaktighet i alla engagemang i ett samhälle, det vill säga inom politisk, kulturella, sociala och 
ekonomiska sammanhang. Enligt Niessen och Schibel (2006) handlar integration om en ständig 
och ömsesidig process som äger rum i samspel med omgivningen. Integration syftar även till att 
individer med utländsk härkomst blir engagerade i ett majoritetssamhälle på samma villkor, det 
vill säga med samma rättighet och skyldighet som majoritetsbefolkningen i ett samhälle. Egen 
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försörjning är det övergripande syftet med integration och regeringen strävar således efter att 
stötta ensamkommande barn och flyktingar att så småningom etablera sig i sådan grad att de kan 
leva ett självförsörjande liv. En lyckad integration kan objektivt mätas i boende, arbete, 
utbildning, sociala nätverk och engagerat deltagande i samhällslivet (ibid). 
 
För att tydliggöra begreppet integrations, kan begreppet delas upp i: 
 
- Arbetsmarknadsintegration; som definieras genom etablering i arbetslivet. Ett 
individperspektiv som utgår från individens tillgång till inkomst och den socioekonomiska 
position som etableras genom deltagande på arbetsmarknaden. 
 
- Boendeintegration; som definieras i relation till utvecklingen av etniskt blandade sociala 
nätverk i bostadsområden och tillgång till boende på egna villkor. Perspektivet som bör förhållas 
till gällande boendeintegration är de förhållanden som finns i bostadsområdets etniska 
sammansättning, samt upplevelse av boendetrygghet. 
 
- Social integration; innebär tillgång till ett svenskt socialt nätverk och att invandrare kan 
utveckla kontakter med infödda svenskar i olika sammanhang. Interaktion i mellan etniska 
nätverk, etniskt blandade familjeförhållanden är således av vikt gällande social integration. 
 
- Medborgerlig integration; omfattar medborgerlig och politisk delaktighet i det nya 
samhället. Delaktighet möjliggörs genom att individen har tillgång till politiska rättigheter och 
kan inta en politisk medborgarroll (Integrationsverket, 2004). 
 
1.5.2 Ensamkommande barn 
Enligt Sverige Riksdag (2016) är en individ som vid ankomsten till Sverige är under 18 år och är 
utan sin biologiska vårdnadshavare eller annan legal vårdnadshavare.  
 
1.5.3 Uppehållstillstånd 
Enligt Migrationsverket (2017) handlar uppehållstillstånd om att individer med icke svensk 
bakgrund har rätt att vistas och arbeta i landet. Uppehållstillstånd delas in i tillfällig och 
permanent, beroende på migrationsverkets beslut (ibid). 
 
1.5.4 Processen för ett ensamkommande barn i det svenska samhället 
Ensamkommande barn är enligt 1b § i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
(1994:137) ett begrepp som berör individer som är under 18 år och har flytt till ett annat land än 
det land de föddes i, utan sällskap av varken föräldrar eller annan vårdnadshavare. Processen 
som målgruppen genomgått bygger på att det ensamkommande barnet först vid ankomst till 
Sverige kommer i kontakt med Migrationsverket som första myndighets instans. Om barnet vill 
söka uppehållstillstånd i Sverige så tar Migrationsverket emot och prövar deras ansökan. 
Migrationsverket kan då välja att bevilja ett permanent uppehållstillstånd (PUT) eller ett 
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Under denna oftast långdragna handläggningsprocess 
betraktas barnet som asylsökande, asyl förklaras i utlänningslagen (UtlL) som ett 
uppehållstillstånd för en utlänning som beviljas då denne är flykting och har ett behov av skydd. 
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När barn först anländer till Sverige tillskrivs denne en anvisningskommun som bär ansvar för 
barnets placering, samt socialtjänstens ansvar att barnet får ett boende. Barn som inte är yngre än 
14 år brukar placeras på ett gruppboende, ett så kallat HVB-hem (hem för vård och boende). 
Barn bor på HVB-hemmet tills att barnet erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Barnet får 
bo kvar på HVB-hemmet även efter att hen erhållit PUT, fram tills hen fyllt 21 år. Vid myndig 
ålder, 18 år, kan ensamkommande barn erbjudas försökslägenheter. Det innebär att barnet får bo 
ensam under tillsyn av socialsekreteraren och andra aktörer, tills barnet är redo för att flytta ut till 
en egen lägenhet och avbryta all kontakt med socialsekreteraren. Barnet tilldelas även en god 
man som ska företräda barnet i vårdnadshavare saknad. Dod man har således yttersta ansvaret för 
barnets angelägenheter och personliga förhållanden fram till myndig ålder. God man och 
socialsekreterare är de offentliga aktörer som är viktiga för barnet under integrationsprocessen. 
Anvisningskommunen har ansvar att barnet kan ta del av de stödinsatser som socialtjänsten 
erbjuder och att barnet får den hjälp den är i behov av och är berättigad till enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Sveriges Riksdag (2018) har under december 2017 lagt fram ett förslag 
avseende en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande unga. Lagen skulle endast 
omfatta de ensamkommande barn som tagit sig till Sverige senast den 24 november 2015 och 
som har fått eller skulle få ett beslut om utvisning. De barn och unga som väntat länge på beslut 
om sin ansökan, ska enligt lagen kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på 
gymnasienivå. Ansökan skall göras innan 30 september år 2018.  
 
 
2. Orientering i forskningsläget 
I detta avsnitt kommer vi presentera studierna som berör ämnesområdet som vi kommer att 
undersöka. Forskningsgenomgången har gjorts i syfte att samla bakgrund till studien. 
Ämnesområdet är fortfarande relativt outforskat och har ännu inte belysts i tillräcklig grad. 
Framförallt när det gäller den specifika målgruppen, före detta ensamkommande barn, som tagit 
sig till Sverige vid den omskrivna flyktingkrisen, 2015 - 2016. Antalet barn som är på flykt och 
söker asyl utan någon förälder har ökat stadigt under det senaste decenniet, vilket har blivit ett 
viktigt och omdebatterat samhällsfenomen. Trots det växande intresset för denna målgrupps 
situation i mottagarländerna, finns det relativt få forskningsartiklar som berör målgruppens 
situation och den problematik som målgruppen möter under integrationsprocessen, på en 
övergripande och nationell nivå.  
 
Enligt Çelikaksoy och Wadensjö (2017a) finns det forskning kring målgruppen ensamkommande 
barn. Däremot finns det inte många studier om hur det går för målgruppen efter de blivit 
myndiga, beviljats uppehållstillstånd och blivit utskrivna från tidigare institutioner. Studierna 
som finns inom ämnesområdet är i regel avgränsade till ett mindretal intervjuer eller observation. 
Anledningen antas vara att det finns begränsade möjligheter till att fortsatt följa tidigare 
ensamkommande barn (ibid.). Sammanfattningsvis berör valet av nedanstående tidigare 
forskning om ensamkommande barns utveckling med fokus på skolgång, arbetsmarknaden och 
påverkande faktorer inom integrationsprocessen i Sverige.  
 
2.1 Skolgång  
Popov och Stureson (2015) skriver att den sociala integrationen och inkluderingen av 
ensamkommande barn är viktigt i Sverige och många andra europeiska länder (ibid.). Enligt 
Migrationsverket (2018) har Sverige under 2015–2016 tagit emot över 20%, cirka 35 370 
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personer av alla ensamkommande barn inom EU (ibid.). Popov och Stureson (2015) beskriver att 
en logiskt strukturerad och effektiv utbildning är nödvändig för ensamkommande barn, för att 
skapa de nödvändiga förkunskaperna för en lyckad integration i samhället. Vidare beskriver 
författarna att det övergripande politiska intresset och koncentrationen av offentliga insatser i 
samhället fokuseras på att tillfredsställa behovet av skäliga levnadsnivåer och juridisk 
representation för målgruppen. Det resulterar i att ansvaret för integration genom utbildning och 
introduktion till samhället läggs på resurssvaga kommunala skolor. Enligt studien är 
förberedelsen och resurserna hos de kommunala skolorna för svaga för att bemöta 
utbildningsbehovet hos målgruppen. Författarna belyser även att pedagogiska tillvägagångssätt 
har inkluderats i läroplaner på ämneslärarutbildningen i Umeå för att förbättra situationen och 
hantera problematiken gällande integrationen av ensamkommande barn i det svenska 
skolsystemet. Popov och Stureson (2015) summerar med att det existerar systematiska brister 
gällande läroplanen för utbildandet av ensamkommande flyktingbarn, det uppmärksammades 
främst genom avsaknaden av den interkulturell kompetensen som krävs i mötet med 
ensamkommande barn och deras problematik. Plener, Groschwitz, Brähler, Sukale och Fegert 
(2017) har genomfört en studie i Tyskland som visar att utbildning och andra arbetsrelaterade 
kvalifikationer är nyckeln till integration enligt den inhemska populationen samt enligt de 
ensamkommande barnen. Studien påvisar att det föreligger en hög motivation och god attityd till 
lärandet av språket och ambition till utbildning hos målgruppen, ensamkommande barn. Studien 
mynnar ut i att förväntan som finns på de ensamkommande barnen ifrån samhället, samt 
förväntningarna målgruppen har på sig själva kan sammanvävas i vikten av ett aktivt deltagande 
och utbildning som nyckelfaktorer till integration (Plener et al., 2017). Kohlis studie har lyckats 
visa att ensamkommande barn även integrerats utbildningsmässigt. Ensamkommande barn har 
efter viss etablering valt att studera vidare på universitetsnivå och därmed lagt i jämförelse ner 
dubbelt så många studietimmar som engelskfödda ungdomar (Kohli, 2011).  
 
2.2 Arbetssituation  
Çelikaksoy och Wadensjö (2017b) undersöker integrationsprocessen utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv för populationen, ensamkommande barn som kommit till Sverige 
mellan år 2003–2012. Çelikaksoy och Wadensjös (2017b) studie fokuserar på att undersöka om 
målgruppen befinner sig i en missgynnande situation gällande att ta sig in på arbetsmarknaden i 
jämförelse med barn som tillsammans med sina föräldrar och resterande familj sökt asyl i landet. 
Studien visar således att målgruppen har en stark motivation till att ta sig ut och etablera sig på 
arbetsmarknaden. Resultatet av studien diskuteras ur ett mottagar och integrationsperspektiv 
baserat på målgruppens välmående och integrations framgång. Çelikaksoy och Wadensjö 
(2017b) tar även i sin studie upp vikten av vistelsetiden i Sverige. Författarna menar att desto 
tidigare ett barn påbörjar sin integrationsprocess, ökar chanserna för framgångsrikare etablering, 
i form av utbildning och karriärmöjligheter. Ensamkommande barn som kommit till Sverige i 
lägre ålder har haft lättare att integrera sig i det svenska samhället än de barn som i senare åldrar 
kommit till Sverige. Barn i lägre ålder har haft längre tid att lära sig svenska, fått fler år av 
utbildning i det svenska skolsystemet och mer av nätverk i Sverige. Författarna poängterar även 
att återförening med föräldrar efter påbörjad integrationsprocess, resulterar i att barnet fortsätter 
studera, istället för att fokusera på en arbetsmarknadsetablering vid tidig ålder (ibid.). Ytterligare 
en studie av Kohli (2011) i Storbritannien visar ensamkommande barns möjlighet till ett 
framgångsrikt liv. Forskaren understryker att ensamkommande barn har en vilja att lyckas både 
utbildningsmässigt samt materiellt. Ensamkommande barn som kommer till ett nytt land kan i 
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vissa fall antas vara dit skickade av sina familjer för att senare kunna försörja familjen i 
hemlandet. Kohli betonar vidare att dessa ensamkommande barn även har lyckats integrera sig 
på den brittiska arbetsmarknaden (ibid.). Kohli, Çelikaksoy och Wadensjö menar att 
ensamkommande barn, som klassas som unga vuxna, har en stark vilja och motivation att lyckas 
och etablerar sig i det nya samhället, vilket bidrar till deras integration på arbetsmarknaden.   
 
2.3 Övrigt stöd från samhället  
Aytar och Brunnberg (2016) menar att ensamkommande barn som har erhållit insatser i form av 
mentors handledning, möjlighet till fritidsaktiviteter samt rådgivning om det dagliga livet visade 
vara framgångsrika avseende integration i det nya samhället. Genom insatserna fick 
ensamkommande barn bland annat möjlighet till att prata om sin nuvarande situation samt umgås 
med andra ungdomar och barn, vilket har resulterat i att ensamkommande barn kunnat integrera 
sig i det nya samhället (ibid.). En annan forskare, Hessle (2009) gjorde en tioårsuppföljning av 
ensamkommande barns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Hessle (2009) 
beskriver att respondenter som vid ett tillfälle intervjuades levde ett bra liv samt hade etablerats i 
det svenska samhället. En del av barnen har även fått släktingar nära sig, vilket har blivit en 
betydelsefull del i vardagen. Vidare beskrevs det att barnen som inte hade någon släkt, har bildat 
ett nytt nätverk och det har bidragit till att barnen blivit väl insocialiserade i det nya samhället 
(Hessle, 2009). En annan forskning som genomfördes under år 2016 visar att majoriteten av 
ensamkommande barn besitter en viss kompetens/kunskap och andra resurser som ofta inte tas i 
beaktande av mottagningsmyndigheten. Fokus läggs istället på barnens aktuella erfarenheter och 
problematik, vilket påverkar deras integration i samhället (Nilsson & Bunar, 2016). 
 
Thommessen, Corcoran och Todd (2017) skriver om de insatser och metoder som kan ge 
positiva effekter för målgruppen i utvecklingen och integration efter migration till ett nytt land. 
Författarna påpekar att ensamkommande barn och ungdomar är speciellt utsatta. De kan vara 
sårbara för stress och de risker de utsätts för under resan till mottagarländer, samt att den miljö 
de ska vänja sig till efter migrationen kan ha negativ påverkan på barnen. Genom intervjuer med 
ensamkommande barn kommer författarna fram till att det sociala umgänget fungerar som ett 
stöd som även utmynnar i hoppfullhet för målgruppen. Det sociala umgänget fungerar som en 
flykt ifrån känslan av smärta och utmattning samt ger en chans till att forma nya relationer som 
kan fylla tomrummet av att lämna familj och vänner i hemlandet. Intervjupersonerna uttrycker 
målmedvetenhet och viljan till utveckling samtidigt som de uttrycker rädslan för avvisande och 
svårighet till att känna förtroende till andra. Vikten av att tillgodose och erbjuda 
ensamkommande barn och ungdomar chansen till meningsfulla aktiviteter med andra barn, unga 
och vuxna belyses i forskningen, samt behovet av initiativ som arbetar förebyggande och 
förhindrande mot diskriminering betonas (Thommessen et al., 2017). Ytterligare en studie som 
gjordes av Wigg (2008) belyser att på grund av vissa omständigheter, till exempel bristfällig 
information och kunskap om ett nytt samhälle, utvecklar ensamkommande barn känslan av 
utanförskap och söker sig därmed till personer som bär samma erfarenheter som de själva. 
Studien redovisar för ett samband mellan utanförskap och gemenskap samt hur det förstärker 
varandra (Wigg, 2008). 
 
Utifrån tidigare forskning om integrationsfrågan går det att urskilja att ämnet fortfarande är i ett 
utvecklingsstadium när det gäller forskning gällande faktorer som påverkar 
integrationsprocessen. Integrationsprocessen, integrationsfrågan och livsprocessen under 
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etableringstiden berör många ungdomar som växer upp i dagens Sverige. Således krävs mer 
forskning kring ämnet för att effektivisera processen på övergripande nivå såväl för att förstå 
psykosociala motgångar ensamkommande barn möter. Ovanstående studier belyser viktiga 
aspekter inom ämnesområdet. Det vill säga integrationsprocess avseende diskussioner kring 
påverkande faktorer som utbildning, arbetsmöjligheter och socialt främjande aktiviteter.   
 
 
3. De teoretiska utgångspunkterna 
I detta avsnitt ska vi presenter de teoretiska perspektiv och begrepp som har använts för analys 
av det empiriska materialet. Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna har vi bestämt oss 
att tillämpa den socialekologiska teorin, identitetsbildning och identitetsteori, språksystemiska 
perspektivet och begreppet empowerment. Begrepp och det teoretiska perspektivet har lagt 
grunden till vårt tillvägagångssätt i denna forskning, gällande utformandet av intervjuguide såväl 
som vid intervjuerna.  
 
Franzén (2001) hävdar att det som kan ske när människor flyr från sina hemländer, är att de 
individer och samhällsfunktioner som de tidigare interagerat med byts ut mot andra. Det leder till 
en individ påverkan på både mikro- och makronivå, vilket kan belysas genom den 
socialekologiska teorin. Att använda sig av det språksystemiska perspektivet ger förståelse om 
hur språket kan vara till hjälp för individens integrering i ett nytt samhälle då språket är grund till 
samspel med andra människor. Genom identitetsteorin blir möjligheterna bättre till att förstå de 
ensamkommande flyktingbarnens utveckling av jaget samt den påverkan integrationsprocessen 
har på ensamkommande barn. Användandet av begreppet empowerment kommer att hjälpa oss 
att vidare analysera fenomenet att varför en del ensamkommande barn trots att de får stöd av 
samhället inte lyckas integrera sig. Vidare kan begreppet bidra till en djupare förståelse för hur 
en del av barnen har lyckats integrera sig och en del inte. Dessutom ska begreppet empowerment 
handleda oss om hur samhället tillgodoser ensamkommande barns behov i det nya samhället, när 
det gäller bland annat deras rätt till skolgång, stöd vid läxor, handledning och rådgivning.     
 
3.1 Socialekologisk teori 
Enligt Klefbeck och Ogden (2003) bygger socialekologiska teorin på den generella systemteorin. 
Teorin ger en möjlighet att utforska ett barns tillvaro utifrån sin helhet. Analyser kan då göras på 
det som inte bara har med det system som barnet själv ingår i, utan även i hur systemen 
samspelar och påverkar varandra. På så sätt kan det också analyseras vad som påverkar ett barn 
indirekt. Systemet som barnet ingår i kan delas upp i olika nivåer, den första nivån kallas för 
mikrosystem. I mikrosystemet ingår relationer, oftast är det familjen som är barnets främsta 
mikrosystem. Med hjälp av nätverksforskning vet vi att de relationer som finns mellan delarna av 
mikrosystemet påverkar ett barns utveckling. Systemet som kan analysera relationer och nätverk 
benämns som mesosystem. I mesosystemet används nätverksmetodik, som innebär att olika 
problem hos ett barn ses som ett resultat av att de olika delarna av systemet inte harmonierar med 
varandra. Det kan bero på att ett barn möter olika åsikter i skolan och hemmet. Nästa system 
kallas för exosystem. Det är de system som barnet inte ingår i själv men ändå kan påverkas av, i 
exempelvis relationer till personalen på boendet. Det finns även system som kallas för 
makrosystemet, vilket innefattar samhället och dess värderingar (Klefbeck & Ogden, 2003). I de 
ensamkommande barnens liv har systemet innan flykten varit lika som för alla andra barn med 
tyngd på mikro-och mesonivå. Under själva flykten kan det ha skett ett sammanbrott mellan 
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dessa nivåer på grund av händelser på exo- och makronivån. Det gör att en global och 
samhällsnivå snabbt trätt in i barnets liv. Det på grund av flykten till ett annat land som gör att 
man ställs inför en situation där man blir medveten om sina rättigheter som barn. Vilka 
erfarenheter barnet eller den unge har med sig har betydelse för hur den nya miljön mottags och 
accepteras av barnet (Brunnberg et. al 2011). 
Enligt den livsmodell som Germain och Gitterman (refererad i Payne, 2015) har utvecklat blir 
det således viktigt att belysa att individen har ett eget livsförlopp. Ett unikt livsförlopp som 
påverkas av deras personliga identitet och deras miljö, men att de i livsförloppet möter olika 
stressorer i form av problem och övergångar, något som stör relationen mellan individ och 
omgivning. Resultatet blir att individen har problem i att anpassa sig till miljön den befinner sig 
i, samt att individen finner svårigheter i hanterandet av miljön och omgivningen. Vidare trycker 
Payne (2015) på att individen kommer kunna lösa situationen genom att anpassa sig eller 
förändra sin omgivning. Payne beskriver vidare att i enlighet med denna teori har en individ 
nedanstående resurser: 

- Relationskompetens, vilket handlar om individens förmåga till att skapa nya relationer. 
- Självförmåga, vilket handlar om tron på egna förmågor att man kan lösa vissa situationer. 
- Kompetens, vilket handlar om en känsla av att ha skickligheter eller stöd från sin 

omgivning för att klara av situationen.   
- Självuppfattning, vilket handlar om omdömen av sig själv. 
- Självkänsla, det handlar om värdering av sig själv. 
- Egenkontroll, handlar om känslan av att ha kontroll över sitt liv och att vara ansvarig för 

sina egna handlingar (Payne, 2015). 
 
Payne (2015) menar att teorin ger förståelse för att all problematik och alla åtgärder påverkar alla 
nivåer. Systemteori är dock skrivet ur ett upplysande perspektiv, inte förklarande perspektiv, det 
innebär således att teorin inte svarar på varför saker sker eller vilka samband som existerar. Det 
gör att teorin blir problematisk att testa empiriskt. Den socialekologiska teorin utgår ifrån att 
samtliga delar av ett system är av vikt och behövs, det krävs att delarna är sammankopplade. 
Payne (2015) skriver även att perspektivet tenderar att peka på konflikt som negativt, vilket i 
praktiken inte behöver stämma. Det är således viktigt att poängtera att systemteori är generellt 
utformad och att det skapar svårigheter i implementeringen till en viss situation. Payne (2015) 
beskriver även att den socialekologiska teorin innebär att individen ständigt är beroende av sin 
omgivning, att individers relation till varandra bygger på ömsesidighet och att de därav påverkar 
varandra (ibid.). 
 
3.2 Identitetsteori och Identitetsbildning  
Franzén (2001) skriver om identitetsteorin som bygger på att individens personliga identitet 
baseras på ett ständigt samspel individer mellan, individens agerande speglar omgivningens 
gensvar och blir därav bekräftande. Det innebär således att individer genom omgivningens 
reaktioner drar slutsatser ifall deras agerande är socialt accepterat eller inte. Individen agerar 
utefter sina tankar, åsikter, känslor och erfarenheter. Att lämna sitt land och liv för att påbörja ett 
nytt liv i en annan kultur gör att individen förlorar alla sina mänskliga speglar. 
 
Ensamkommande flyktingbarn lämnar sina hemländer, sin familj och den miljö de är uppvuxna i, 
något som skapar identitetförvirring, då identiteten är under uppbyggnad. Individen försöker 
naturligt att hålla fast vid den identitet den har med sig, samtidigt som den nya miljö och kultur 



 

9 
 

individen nu lever i formar en ny identitet. Genom omgivningen som speglar individens beteende 
och ger individen ny bekräftelse, ändras individens självbild (Franzén, 2001).  
 
Identitet skapas genom individens källa till mening och erfarenhet, genom kulturella attribut. Hos 
den enskilde individen eller den kollektiva aktören kan det finnas flera identiteter. En mångfald 
av identitet kan dock bidra till slitningar och motsägelser i både individens egna presentation av 
sig själv och det sociala handlandet. Enligt Castelle (1997) måste identitet skiljas ifrån roll, då 
rollen definieras enligt normer som struktureras av institutioner och organisationer i samhället. 
Rollens relativa betydelse är således att påverka människors beteenden som är beroende av 
förhandlingar och arrangemang mellan individen och institutioner. Identiteten är dock källan till 
mening för och av aktören själv och skapas genom en urskiljningsprocess. 
Identitetskonstruktionen använder byggstenar från historia, geografi, biologi, från både 
produktiva och reproduktiva institutioner, från kollektiva minnen och personliga fantasier, från 
maktapparater och religiösa uppenbarelser. Sociala grupper och individer själva samt 
tillsammans med samhället bearbetar byggstenarna och arrangerar om deras mening, i enlighet 
med sociala bestämningar och kulturella projekt som är rotade i deras sociala struktur och i tids 
och rumsramar. Fördelen med begreppet identitet blir således att den gemensamma identiteten 
som målgruppen bär med sig i samspelet med andra ger en trygghet och självsäkerhet. Trygghet 
skapas i det kollektiva och den familjära känslan som skapas hos landsmän emellan när de möter 
prövningar i ett okänt samhällsklimat (Castelle, 1997). 
 
Castelle (1997) menar att identitetsstruktur kan skapa hinder i integrationsprocessen hos personer 
som inte har samma grunderfarenheter som resten av samhället. Det krävs en samhällelig 
acceptans för att ungdomars identiteter ska anpassas till ett nytt samhälle med en annan struktur.  
Ungdomar bär med sig en identitet som byggts upp i ett samhälle olikt det de nu befinner sig i. 
Trots desperation till att anpassa sig och känna sig delaktig i den nya samhällskontexten, kan en 
identitetsförändring eller forcerad anpassning bottna i slitningar och motsägelse av individens 
egna presentation av sig. Det kan vara något som försvårar individens sociala handlande, då 
denne inte känner att det är naturligt. Således bemöts ensamkommande barn, i pågående 
integrationsprocesser av motgångar beroende på stigmatisering. En del av motgångarna beror på 
den identitet de bär med sig i bemötandet av nya kontexter och individer. De sociala samspel, 
oskrivna regler och normer som finns i ett nytt samhälle, kan uppfattas som exkluderande för en 
person som är ovetande. Personen kan uppfatta utifrån sin virtuella sociala identitet då den inte 
kan uttrycka sin faktiska sociala identitet (ibid.). 
 
3.3 Språksystemiska perspektivet 
Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att språket gör att människor kan samspela och komma 
överens i det sociala sammanhanget. De överenskommelser som skapas i samspel mellan 
människor grundar sig i språksystemet (ibid.). Enligt Rosén (2013) är beskrivningar och 
förståelse om andra människor och fenomen, ett resultat av ett samspel som sker genom språket. 
Med andra ord anses språket vara en avgörande faktor för integration i ett samhälle, även som 
nyckeln till integration i samhället (ibid.). Forsberg och Wallmark (2002) beskriver även att 
barnens personlighet och självbild spelar en väsentlig roll för hur integrationen i samhället ser ut. 
De menar även att barnen intresserar sig i olika grad att umgås utanför den egna etniska gruppen 
och att språkutvecklingen ofta ser olika ut beroende på barnens intresse till samspel. En del 
intresserar sig att samspela i den etniska gruppen de tillhör, medan andra samspelar utanför den 
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egna etniska gruppen och träffar därför väldigt många olika människor. De barn som umgås 
utanför den egna etniska gruppen har möjligheter till att i högre grad dra nytta av det längre fram 
i tiden. De har oftast lättare att knyta sociala band som i sin tur kan bidra till att de uppnår sina 
mål. Brunnberg och Hart (2016) beskriver att ensamkommande barn är en utsatt grupp eftersom 
de saknar sina närmaste relationer på grund av olika anledningar. Dessutom kommer de till ett 
nytt land, ny kultur och ett nytt språk, vilket gör de ännu mer sårbara. De saknar möjligheter till 
att hantera de svåra händelserna i livet. 
 
3.4 Empowerment 
Payne (2015) och Starrin (1997) beskriver att “empowerment” handlar om att ge stöd och 
möjlighet till individen, för att den ska få sin makt över handlingar och beslutsfattning som berör 
dennes liv. Empowerment kan egentligen ske genom att motverka verkningar eller konsekvenser 
som orsakas av antingen sociala eller andra personliga hinder under individens livscykel. Det kan 
dessutom göras genom att förstärka individens självförtroende samt att individen får sin makt 
från omgivningen (ibid). Payne (2015) beskriver vidare att huvudsyftet med begreppet 
”empowerment” är att det visar en strävan efter en ökad trygghet för människor, social rättvisa 
samt politisk och social jämlikhet genom ett ömsesidigt stöd och kollektivt lärande. Inom 
begreppet empowerment ligger fokus på individens resurser, vilka kan vara till hjälp för 
individen för att närma sig till sitt allsidiga mål. Med stöd av begreppet empowerment kommer 
individer att få ett ökat självförtroende, starkare jag-bild samt få förmågan att vara kritisk i sitt 
förhållningssätt gentemot sin omgivning. Dessutom utvecklar individen både kollektiva och 
personliga resurser (ibid.). Enligt Payne (2015) finns det direkt samband mellan begreppet 
empowerment och den socialekologiska teorin, då den socialekologiska teorin lägger fokus på att 
främja individens förmåga till ett verksamt samspel med sin omgivning. 
  
Payne (2015) skriver att empowerment perspektivet är avgörande i socialt arbete och främst när 
det gäller arbetet med integration. Utifrån detta perspektiv är det väsentligt att aktörer och 
personer som har i uppdrag att stötta ensamkommande barn med deras integration i samhället, 
ska handla och förhålla sig till detta. Med utgångspunkt i begreppet empowerment, kan det 
hävdas att genom sådant arbetssätt kan ensamkommande barns resurser kommer användas, något 
som kallas ”hjälp till självhjälp” (Payne 2008). Ensamkommande barn som tar sig hela vägen 
från ett konfliktfyllt land till ett tryggt land bär med sig olika traumatiska upplevelser. Därav är 
det viktigt att stötta barnen så att de kan ta makt över sina beslutsfattningar och handlingar som 
berör deras livsbana. Det är socialarbetarens ansvar att informera ensamkommande barn om 
tillvägagångssätt, alltså dennes roll och vilka beslut som behöver tas. Det kan exempelvis röra 
barnens behov som behöver tillgodoses i första steget (Payne, 2015). 
  
Med stöd av begreppet empowerment kommer individer utifrån ett individuellt perspektiv att få 
ett ökat självförtroende, starkare jag-bild och självbestämmanderätt. Samtidigt får hen förmågan 
att vara kritisk i sitt förhållningssätt gentemot sin omgivning. Individer utvecklar dessutom både 
kollektiva och personliga resurser. Det hävdas även att det finns ett direkt samband mellan 
begreppet empowerment och socialekologiska teorin, då den socialekologiska teorin lägger fokus 
på att främja individens förmåga till ett verksamt samspel med sin omgivning (Payne, 2015; 
Starrin, 1997). Med utgångspunkt i begreppet ”empowerment” är det av stor vikt att stötta 
ensamkommande barn då de kommer till en ny kultur, nytt samhälle och ett nytt språk. 
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Grundtanken med perspektivet är att det förstärker ens egen förmåga så att hen kan ta makt över 
sina handlingar.  
 
 
4. Metodbeskrivning och överväganden 
Nedan redogörs metodologiska reflektioner som har gjorts under genomförande av föreliggande 
uppsatsen. Rubriker som val av metod, urval, urvalsprocess, uppsatsens trovärdighet, 
förförståelse, bearbetning av data och analys samt etiska förhållningssätt, kommer att diskuteras 
och motiveras.        
 
4.1 Litteratursökning 
För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar och avhandlingar har följande sökningsmetod 
använts. Databaser som användes vid artikelsökning är Primo och Social Services Abstracts 
november 2018. Det viktiga i varje artikel har sammanställts genom en tablå. Sedan 
sammanställdes den viktigaste informationen för att använda dessa i arbetet. 
Litteratursökningens inklusionskriterium var före detta ensamkommande barn som fått 
uppehållstillstånd. För att genomföra litteratursökningen skapades en forskningsfråga, för att 
sedan ska kunna söka efter relevanta vetenskapliga artiklar. Sökningen begränsades till svenska 
och engelska artiklar, peer review och år 2008–2018. Totalt fyra sökningar har genomförts som 
resulterade i sammanlagt 335 studier. De sökord som användes i respektive databas var; 
ensamkommande barns integration, ensamkommande, språk, skola, utbildning, refugees och 
children. Utifrån syftet valdes 18 artiklar som ansågs vara relevanta för studien. Artiklarna 
valdes utifrån titel, språk, om den var granskad samt om det var en artikel/avhandling. Flertal 
studier exkluderades då de var dubbletter eller inte svarade på syftet. 
 
4.2 Val av metod 
Syftet som ligger till grund för forskning bör avgöra valet av vetenskaplig metod. 
Forskningsstrategier av kvalitativ karaktär fokuserar på individens subjektiva upplevelser, att ge 
en förståelse för intervjupersonernas upplevelser av ett fenomen (Bryman, 2018). Kvalitativ 
metod lämpar sig främst för studier vars frågeställning utgörs av frågor börjandes med ”hur” och 
”vad”, samt som kräver mer djupgående och beskrivande svar (Thyer, 2001). Det ger en bred 
förståelse för de valda respondenternas upplevelser, vilket uppnås genom studier av ett fåtal 
relevanta individer inom ramen för problemområdet. I de avseenden framställdes studien enligt 
en kvalitativ forskningsmetod vilket motiveras av att den ämnar tolka unga vuxna, som tidigare 
varit ensamkommande barn, subjektiva upplevelser av sin integration samt kontexten de lever i. 
Vidare beskriver Bryman (2018) att den kvalitativa datainsamlingsmetoden möjliggör för 
forskaren att komma närmare respondentens verklighet, baserat på ett mindre strukturerat och 
mer ingående tillvägagångssätt. En kvalitativ forskning bygger således på betoning av det 
generella när det gäller formulering av de inledande forskningsfrågorna. Tyngd läggs på 
respondentens egna synsätt, upplevelser och uppfattning. Intresse riktas mot de ståndpunkter som 
respondenten anser vara viktiga och det är av intresse för forskaren att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar då de ger insikt i respondentens uppfattning om problematiken. Den 
halvstrukturerade intervjuformen bygger på specifika teman som är av intresse för forskaren, 
men datainsamlingsmetoden ger även respondenten flexibilitet (Bryman, 2018). Kvale (1997) 
skriver om att kvalitativ forskning är en datainsamlingsmetod som gör det möjligt för forskaren 
att komma närmare verkligheten. Dock är resultaten alltid baserade på respondenternas egna 
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upplevelser av fenomen, hur de beskriver sin integration i det nya samhället samt vilka faktorer 
som påverkar. Med andra ord inhämtas det empiriska materialet av den primära 
informationskällan. 
  
Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver halvstrukturerade intervjuer som en 
insamlingsmetod som innehar både struktur och flexibilitet. Det innebär att flexibilitet skapas 
genom att svarsalternativen bestäms av intervjupersonerna och dennes upplevelser (ibid.). Med 
utgångspunkt i det valda problemområdet anses halvstrukturerade intervju vara lämplig, då 
respondenterna kommer att ha större utrymme att berätta och reflektera över vilka faktorer som 
spelat betydande roll i deras integration. 
 
Bryman (2018) menar att tillämpning av en intervjuguide datainsamlingsmetoden är en 
grundläggande faktor i insamlandet av användbara data i kvalitativ metod. I denna studie är 
intervjuguiden utformad i form av en strukturerad lista över de frågeställningar som ska beröras 
genom de halvstrukturerade intervjuerna. Det avgörande i utformningen är att frågorna möjliggör 
insamlandet av empirin som representerar hur respondenterna upplever sin integration och vilka 
faktorer som har påverkat processen. Frågorna som formuleras till intervjuguiden ska beröra och 
täcka de teman som är av intresse att undersöka, integrationsfråga och påverkande faktorer. 
 
4.3 Urval   
Enligt Bryman (2011) är snöbollsurval en urvalsmetod som bygger på att forskaren väljer ut 
respondenter som är av relevans för forskningsfrågan. Sedan tar forskaren hjälp av den första 
respondenten för att nå andra deltagare med erfarenheter och egenskaper som eftersöks av 
forskaren. Snöbollsurval är en metod som ofta används om sannolikhetsurval är olämpligt. 
Bryman (2011) beskriver att snöbollsurval som en urvalsmetod som underlättar för forskaren att 
kontakta respondenter av relevans för studiens syfte. Exempelvis att forskaren intervjuar ett 
ensamkommande barn som sedan hänvisar forskaren till ett annat ensamkommande barn som har 
samma egenskaper och därav blir relevant för studien. Nackdelen med metoden kan vara att de 
primära kontakterna kan påverka hur de nästa personerna ska svara, om den primära 
respondenten berättar hur denne svarat och förhållit sig till intervjun. 
 
Urvalsmetoden som anses vara användbar till studien är snöbollsurval, då det kan vara svårt att 
få kontakt med före detta ensamkommande barn. Det kan bero på att en del har flyttat till andra 
städer, bytt kontaktnummer och inte har någon kontakt med sin tidigare HVB-hem eller 
familjehem.    
 
4.4 Urvalsprocess 
Aspers (2007) beskriver att urval inom kvalitativ forskning sker i relation till det empiriska 
materialet och analysen av det empiriska materialet. Första steget i urvalsprocessen var att ta 
kontakt med ett HVB-hem, Villa-gården, tyvärr utan framgång. Personalen på HVB-hemmet 
hade inte längre kontaktuppgifter till de ensamkommande barn, nu unga vuxna, som hade bott på 
hemmet. Urvalsprocessen fortsatte genom ett “snöbollsurval”. Inklusionskriterierna var att 
respondenterna skulle ha fyllt 18 år, tidigare varit ensamkommande barn, samt att de inte bott i 
Sverige i över 5 år. Den primära kontakten togs genom personer i vårt eget nätverk som 
rekommenderade en annan person som tidigare kommit som ensamkommande barn till Sverige, 
som vid tillfället studerar på heltid. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till deltagaren 
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med information om studiens syfte och författarna. Sedan hjälpte respondenten, författaren att 
kontakta nästa respondent och så vidare, som ingick i urvalskriterierna. Processen har 
genomförts i enlighet med vad Bryman (2018) har beskrivit, dvs att denna typ av urval bygger på 
att den första respondenten, som passar in i forskningssyfte, hjälper forskaren att hitta ytterligare 
respondenter. Slutligen deltog totalt fem unga vuxna, före detta ensamkommande barn till vår 
studie.    
 
4.5 Förförståelse 
Risken för att resultatet kan vara subjektivt finns, eftersom författarna har förförståelse om 
målgruppens problematik och de svårigheter som föreligger kulturellt i integrationsprocessen hos 
målgruppen. En av författarna har kommit från det land som respondenterna hör till. Det innebär 
i praktiken att studiens resultat kan ha påverkats av den förförståelse som föreligger.  
 
4.6 Genomförande av intervjuer 
Intervjuprocessen efter att kontakten med respondenterna klargjorts var att genomföra 
halvstrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna 
genomfördes av båda forskarna i denna forskning. En ställde frågor och interagerade med 
respondenten medans den andre antecknade och följde upp viktiga svar med följdfrågor. 
Intervjuerna pågick i cirka 35–45 minuter och frågorna som ställdes täckte problemformulering 
och syftet med forskningen. Innan intervjuerna genomfördes granskades intervjuguiden genom 
att författarna intervjuade en respondent som uppfyllde inklusionskriterierna men som inte har 
ingått i studien. Syftet med det var att upptäcka eventuella delar som behövde korrigeras.  
 
4.7 Bearbetning av data och analys  
Författarna har diskuterat och reflekterat över vad som kan vara för och nackdelar med att 
använda inspelningsband samt transkribering. Nackdelen med användandet av inspelningsband 
kan vara att det kan påverka respondenter genom att de kan känna sig obekväma och otrygga. 
Något som även har poängterats av Bryman (2018). En nackdel med transkribering kan vara att 
processen är tidskrävande och kräver noggrannhet. Däremot kan fördelar med både 
transkribering och inspelningen vara att det underlättar för undersökare att fokusera på själva 
respondenter och följa med i samtalet. Metoden, speciellt inspelningen, möjliggör även att 
undersökare kan lyssna på respondentens svar upprepade gånger. Användandet av transkribering 
möjliggör för undersökare att noggrant kunna lyssna och analysera det insamlade empiriska 
materialet (Bryman, 2018). 
 
Författarna har under intervjuprocessen utgått från en intervjuguide med fyra teman (se bilaga 2). 
Intervjuguiden har även möjliggjort att följdfrågor uppkom, beroende på vilka svar 
respondenterna gav. Intervjuguiden var flexibel och kunde anpassas utefter respondenternas svar 
vid eventuella svårigheter. Sedan sammanställdes resultaten från samtliga intervjuerna och 
författarna kontrollerade att frågeställningarna blivit besvarade. Även om annan väsentlig 
information uppkom under intervjuprocessen. Resultaten har därefter analyserat med stöd av 
tidigare forskningar samt de utvalda teoretiska begreppen och teori. 
 
Vid analys av det empiriska materialet har vi använt oss av tematisk analys. Enligt Hjerm et al. 
(2014) handlar det om att strukturera och organisera det insamlade materialet för att hitta teman. 
Vidare syftar metoden till att identifiera, analysera och rapportera mönster i det insamlade 
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materialet från intervjuerna. Det innebär att forskaren läser igenom det empiriska materialet och 
där olika delar av texten kodas. Sedan sorteras koderna in i olika kategorier, vilket resulterar i att 
olika teman bildas. Centralt inom tematisk analys är kodning, för att kunna få en helhetsbild om 
kvalitativa data och göra den begriplig. Med hjälp av tematisering har författarna sammanställt 
och jämfört innehållet i det empiriska materialet. Intervjuerna som transkriberats har lästs 
igenom och granskats, och från det identifierat teman som är centrala. De teman som hittades 
var: första steget i det nya samhället, vikten av språket, stöds påverkan, vikten av nätverk och 
identitetsbildning och delaktighet. Dessa teman har sedan analyserats med hjälp av de 
ovanstående begreppen och teorier. Tematisk analys valdes eftersom metoden syftar till att 
strukturera det empiriska materialet för att finna mönster. Det underlättar även för att identifiera 
likheter och olikheter. Med grund i ovanstående bedömdes tematisk analys vara den metod som 
är väl anpassad för att analysera det insamlade empiriska materialet.  
 
4.8 Uppsatsens trovärdighet 
Begreppet reliabilitet innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 
konfirmera (Bryman, 2018). En kontinuerlig sammanfattning av respondenternas svar har utförts 
och följdfrågor har ställts, för att säkerställa att författarna tolkat svaren rätt. På så vis ökar 
studieresultatets trovärdighet. Överförbarhet handlar om i vilken möjlighet resultatet kan 
överföras till en annan kontext, eftersom att kvalitativa studier ofta är bundna till den aktuella 
kontexten. Därmed var det viktigt att författarna var detaljerade i framställningen av processen 
av studien, för att en utomstående oberoende person ska kunna avgöra om studien och dess 
resultat är överförbart till en annan kontext (Bryman, 2018). Författarna har varit tydliga med 
beskrivningen av tillvägagångssättet. Bryman (2018) skriver att reliabilitet innebär hur 
forskningsprocessen redovisas. Författarna förhöll sig till det genom att noggrant gå igenom 
vilka val samt avgränsningar som gjordes under forskningsprocessen. Reliabiliteten innebär även 
att inga personliga värderingar ska påverka undersökningen, vilket författarna var medvetna om. 
 
För att författarna skulle vara säkra på att syfte och frågeställningar besvarats, har under 
framställningen av resultatet syfte och frågeställningar kontrollerats mot data. På så vis kom 
studiens validitet att öka eftersom att fokus låg på studiens syfte, vilket enligt Thurén (2007) är 
definitionen av validitet. För att studien skulle svara på det den ämnade att svara på, användes 
problembakgrunden och problemformuleringen. För att besvara syftet på ett ultimat sätt, valdes 
två frågeställningar som skulle besvara olika delar av syftet. För att författarna skulle hålla sgi till 
studiens ramar, användes samma inriktning som i tidigare forskning. Teorier valdes för att kunna 
förklara studiens resultat som presenterades, i samma teman som frågeställningarna. För att 
resultatet skulle hålla sig till studiens syfte, skrevs intervjuguiden utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
4.9 Etiska överväganden och förhållningssätt 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att forskare tänker genom de nedanstående 
etiska principer som direkt är kopplade till att ta del av privat samt känslig information. Det är 
även viktigt att forskaren är försäkrad om att deltagarna studien är införstådda i de 
forskningsetiska kraven (ibid.).  
 
Enligt Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra principer att ta hänsyn till vid 
forskning. Det första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera syftet, 
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frivillighet och upplägget av undersökningen för de personer som ska medverka. Det andra är 
samtyckeskravet som bygger på att deltagaren själv bestämmer över sitt medverkande. Om 
deltagaren inte är myndig, behövs vårdnadshavares samtycke alternativt tillordnad 
vårdnadshavare eller god man. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som innebär att 
personuppgifter på de som medverkar ska behandlas med absolut konfidentialitet. Det fjärde 
kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som insamlats endast får användas i 
forskningsändamål (Bryman, 2018). Samtyckeskravet och valet till medverkan i denna studie 
bestäms av deltagarna själva, då de är myndiga. Det är således av vikt att intervjupersonerna är 
införstådda i vad forskningen går ut på och vad syftet med att undersöka denna målgrupp är. Det 
är även viktigt att klargöra att all information som samlas in enbart presenteras i studiesyfte och 
att alla etiska principer som presterats följs. 
 
Under studiens genomförande har författarna haft de ovanstående etiska principerna i åtanke. 
Studie bygger således på respondenternas egna erfarenheter av integrationsprocessen. 
Ämnesområdet är ett känsligt område eftersom forskare behöver gå in i deras tidigare 
erfarenheter och upplevelser, vilket kan i vissa fall upplevas som en påminnelse av de sorgfulla 
livserfarenheter som de har varit med om. Studiens respondenter har därav respekterats och 
avidentifierats. Studien styrdes även av ett empatiskt förhållningssätt, att respondenterna har 
genomgått känsliga händelser som ensamkommande barn. Därav har studien genomförts med ett 
empatiskt förhållningssätt både före, under och efter studiens gång. Med utgångspunkt i 
samtyckeskravet har författarna begärt respondentens muntliga samtycke till medverkan i 
studien, mer specifikt till inspelningen av intervjuerna. Samtidigt har författarna informerat 
respondenterna om de ovanstående principerna, för att respondenterna ska kunna känna sig 
trygga med sin medverkan i studien. Respondenterna medverkade i studien med rika svar då de 
delade med sig sina upplevelser och erfarenheter avseende sin integration på ett engagerat sätt. 
Med utgångspunkt i informationskravet har vi även informerat respondenterna om hur studien är 
uppbyggd, dess genomförande och att studien förmodligen ska bidra till en ökad kunskap om 
unga vuxnas integration med fokus på skolgång och arbetssituation. Studiens resultat ska 
potentiellt gynna det sociala arbetet med ensamkommande barn i framtiden. Respondenterna fick 
även information om att medverkande i studien bygger på frivillighet och att man närsomhelst 
kan avbryta sin medverkan i studien. Dessutom fick de information om att det empiriska 
materialet som insamlats endast används för denna studie och inspelningen kommer att raderas 
när studien är godkänd. Vi informerade även om att citat kommer att användas i studien och att 
respondenterna kommer att avidentifieras enligt de etiska principer som ska följas i forsknings 
genomförandet. 
 
 
5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer respondenterna som deltagit i studien först att presenteras, sedan ska 
studiens resultat och analys presenteras. Med utgångspunkt i de etiska principerna kommer 
respondenterna att benämnas med fiktiva namn, samtliga respondenter har vid ankomst till 
Sverige klassats som ensamkommande barn och genomgått initial etableringsprocess. Strukturen 
som har efterföljts under detta avsnitt är att det empiriska materialet först presenteras, därefter 
presenteras de teoretiska begreppen och teorier som valts. Det empiriska materialet kommer 
sedan att tolkas med stöd av de relevanta teoretiska begreppen och teorier.  
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5.1 Presentation av respondenter  
 
Erik är nu 19 år gammal, kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i cirka tre år. Läser 
första året på gymnasiet, fick sitt tillfälliga uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen. 

 
Arne är nu 19 år gammal, kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i cirka fem år. Läser 
andra året på gymnasiet med inriktning på beteendevetenskap, han arbetar även vid sidan av 
studierna. Har fått permanent uppehållstillstånd.   

 
Kristoffer är 24 år gammal, kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i fem år. Läser på 
universitet. Samtidigt arbetar han inom ett projekt som finansieras av kommunen. Har fått 
permanent uppehållstillstånd.   

 
Lennart är 21 år gammal, kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i cirka fyra och ett 
halvt år. Läser han andra år på gymnasiet med inriktning på omvårdnadsprogrammet. Samtidigt 
arbetar han inom vården. Har fått permanent uppehållstillstånd.  
 
Mats är 22 år gammal, kommer ifrån Afghanistan och har bott i Sverige i cirka fyra år. Läser 
andra år på gymnasiet. Har fått permanent uppehållstillstånd.     
 
5.2 Första steget i det nya samhället 
Under intervjuerna framgick det att samtliga respondenterna under den initiala skolgången blev 
placerade i förberedelseklasser, i syfte att lära sig det svenska språket, det svenska skolsystemet 
och orientera sig i skolmiljön. Samtliga respondenter uttryckte även att det försvårade 
kontaktskapandet med ”svenska barn”, respondenterna menade att de kände sig isolerade från 
övriga skolkamrater och enbart kunde socialisera med andra ensamkommande med samma 
etniska härkomst. Den ofrivilliga isoleringen byggde även delvis på språkhinder och osäkerhet 
på sin egna förmåga. Att inte kunna kommunicera med självförtroende ledde till utanförskap. 
Språksvårigheterna hindrade respondenterna till att skapa kontakt med andra människor i skolan 
och samhället. Dock beskriver respondenterna att de blev informerade om att huvudsyftet med 
förberedelseklasserna var att de ska kunna komma in i det svenska samhället och det svenska 
skolsystem, genom att lära sig språket och andra grundläggande kunskaper avseende skolmiljön. 
Språkkunskap var av vikt, då kommunikation på en likvärdig nivå som resterande individer i 
klassen och skolan ska vara möjlig: 
 
 ”Jag vet att man inte kan hoppa över det steget men det känns inte bra och hopplöst, jag ville gå 
vidare och vill träffa andra människor”-Anders.  
 
Vidare lägger respondenterna till att deras relationsskapande präglas av att sträva efter att söka 
sig till sina landsmän för social kontakt, detta för att undvika utanförskapet i det nya samhället.  
 
Kristoffer berättar så här: 
 

“Alla som gick på frisbas hade varit invandrare och det kändes lite som att man är 
utanför från den resterande delen av världen. Vi hade tyvärr ingen kontakt med svenska 
barnen. Jag gick till rektorn faktiskt och sa att jag inte vill vara där, jag vill gärna lära 
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känna andra människor också. Skicka mig till vanliga klasser, gymnasieklassen, det var 
ett förslag jag gav till honom men han sa nej det är lite svårt men vi får se. Detta gjorde 
jag för att inte blir kvar i det utanförskapet för evigt -Kristoffer”. 

 
Enligt Kelefbeck och Ogden, (2003) befinner sig en person på olika nivåer; mikro, meso- och 
exosystem, dessa nivåer påverkar varandra indirekt på olika sätt. För ett barn i skolåldern består 
ett mesosystem vanligtvis av hemmet, skolan och fritidsmiljön. System kan vara mer eller 
mindre omfattande beroende på barnets sociala kompetens och nätverk. Hur kontakten mellan 
hemmet och skolan fungerar har alltså en betydande roll i barnets utveckling (ibid.).  
 
Med utgångspunkt i socialekologisk teori kan det således tolkas som att ett välfungerande 
samarbetet mellan skola och HVB-hem är en förutsättning för ensamkommande barns 
integration i det nya samhället ska fungera. Då respondenterna menar att de var medvetna om 
avsikten med förberedelseklasser, dvs. att ensamkommande barn skulle lära sig behärska det 
svenska språket innan de placerades i “vanliga” klasser, vilket tyder på ett fungerade samarbete 
mellan HVB-hemmen och skolan. Ytterligare slutsats som kan dras är att den upplevda 
isoleringen som samtliga respondenter uttryckte under intervjuerna. Berodde på bristande 
lyhördhet ifrån skolpersonal gällande respondenternas vilja till förändring av läromiljö, som 
resulterade till bidragande känsla av utanförskap. Respondenternas upplevelser går även att 
analysera genom att det svenska samhället är uppbyggt på individualistiskt tankesätt, det vill 
säga att man i Sverige är mer tillbakadragen i sociala sammanhang i jämförelse med 
mellanöstern, som har lett till att deras försök till initialt kontaktskapande försummats av deras 
omgivning.  
   
Det har framkommit att målgruppen ville komma i kontakt med andra elever i skolan, något som 
försvårades då respondenterna till en början delades upp i klasser som var skilda från resten av 
eleverna i skolan. Detta resulterade i att respondenterna enbart kunde de enbart interagera med 
sina landsmän i skolan. Slutligen kan det första steget som syftar till orientering i skolan och det 
svenska skolsystemet har givit målgruppen en känsla av utanförskap. Respondenterna uttrycker 
dock att de blev medvetna om avsikten av att bli placerade i förberedande klasser, men att det 
ändå förhindrade deras vilja att socialisera med andra än sina landsmän.   
 
Respondenternas berättelse går även att analysera med stöd av det språksystemiska perspektivet. 
Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att språket är en avgörande faktor för integration i ett 
samhälle, språket är således nyckeln till integration. Författaren menar att barnets personlighet 
och självbild spelar en väsentlig roll för hur integrationen i samhället ser ut. Vidare lägger 
författaren till att språket gör att människor kan samspela och komma överens i det sociala 
sammanhanget (ibid.). Med utgångspunkt i språksystemiska perspektivet kan denna situation 
som samtliga respondenterna beskriver tolkas som att isoleringen beror på begränsning av bland 
annat språk och självförtroende i sociala sammanhang. Isoleringen som respondenterna upplevt 
grundar sig inte i aktiva val att avgränsa sitt sociala kontaktskapande utan i systematisk 
uppdelning i skolan, utifrån språkkunskap och utbildningsnivå.  
 
5.3 Vikten av språket i ett nytt samhälle 
Samtliga respondenter belyste språkets vikt i deras integration, de menade således att språket är 
nyckeln till självförtroende i social interaktion. Språket ligger till grund för utforskandet och 
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etablerandet av ny social kontakt och etablering av nya vänskapsband. Flera av respondenterna 
uttryckte sig på ett likvärdigt sätt och menade att språket fungerar som en nyckel för att komma 
in i det svenska samhället. Språket är något som möjliggjorde för respondenterna att utbilda sig 
samt skaffa arbete. Att behärska språket var således för flera av respondenterna den mest 
eftersträvade faktorn i deras integrationsprocess, då de utan språket inte kände att delaktighet i 
samhället var möjligt. Skolan har varit den mest effektiva instansen som underlättat för 
respondenterna att få komma i kontakt övriga individer i samhället och lära sig språket, samt 
orientera sig i det svenska samhället. Respondenterna uttrycker att de med hjälp av 
förberedelseklasser, skolaktiviteter, handledning och fritidsverksamheter som erbjudits lyckats 
delta i samhället ur en social aspekt och påvisat ökad självständighet gällande sin 
språkutveckling. 
 
 Arne och Lennart tillägger: 
“Språket är viktigt, annars är det svårt hitta jobb, man måste prata svenska, annars måste man 
vara isolerad. Jag har först och främst lärt mig språket och idag går jag på gymnasiet och det 
känns hur bra som helst -Arne”. 
  
“När jag kom till Sverige så såg jag att man måste kunna språket annars hamnar man i 
utanförskap och blir arbetslös. Det var faktiskt ett svårt språk men allt man lär sig med tiden. 
Jag bestämde mig att jag måste lägga mycket fokus på språket för att kunna vara lika som alla 
andra. Det innebär att jag måste kunna plugga och har ett bra jobb. Jag började därför prata 
mycket med personalen på boende samt började jag umgås med mina svenska kompisar. Där 
pratade jag mycket språk och så  -Lennart” 
 
Det som beskrivs av bland annat Arne och Lennart tyder på att dessa personer har fått stöd av 
samhället i form av utbildning i språket, vilket har möjliggjort för både Arne och Lennart att idag 
ha ett jobb samt studerar vidare på gymnasienivå.  
 
”Jag fick ett jobb, om jag inte kunde språket så var det omöjligt att ha ett jobb, du ser många i 
samhället som är arbetslösa, jag menar de som är nyanlända, de har ännu inte lärt sig språket 
och därför har de inget jobb”- Mats.  
 
Skolan bryter isolationen, respondenterna kan engagera sig i sociala sammanhang samtidigt som 
de utvecklar sitt språk, genom att praktisera språket i interaktion med andra elever. Utbildning är 
av stor betydelse för målgruppen, då det inte alltid varit en självklarhet i deras liv att gå i skolan. 
Många av respondenterna berättade att de under sin uppväxt haft begränsade möjligheter till 
utbildning och att det nu känns som en frihet att kunna utbilda sig. Flera av respondenterna 
uttryckte i intervjuerna hur språksvårigheter hade negativ inverkan på deras självkänsla, att de 
inte vågade ta kontakt med andra människor trots känslan av ensamhet då de inte kände sig 
självsäkra i sina språkliga kunskaper. Det går således att konstatera att språket och utbildningen 
är de mest grundläggande byggstenarna som påverkar integrationen för ensamkommande barn 
och unga.  
 
Enligt Forsberg, Wallmark och Rosén (2002; 2013) ligger språket som grund för individens 
integration i form av social gemenskap med andra människor, delaktighet i alla aspekter i ett 
samhälle. Vidare menar författarna att det bör belysas att språket förmågan att kunna 
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objektivisera sin mening, att göra sig förstådd i det sociala rummet (ibid.). Något som kan 
kopplas till Aytar och Brunnberg (2016) som i sin forskning kommer fram till att 
ensamkommande barn som fått insatser i form av mentorshandledning och rådgivning i det 
dagliga livet, har fått redskapen till ett ökat självförtroende. Insatserna har även hjälpt deras 
språkutveckling, eftersom det ökat deras självförtroende, som i sin tur bidragit till deras 
integration. Med grund i det språksystemiska perspektivet kan det således tolkas att 
respondenternas framgångsrika steg har varit begränsade till hur kompetent individen är i 
språket. Samtliga respondenter var eniga om att språket var den främst avgörande faktorn till 
deras integration i det svenska samhället.  
 
Under intervjuerna med respondenterna belystes att kommunikationen med de instanserna som 
respondenterna har varit i kontakt med under integrationsprocessen har präglats av svårigheter 
främst gällande att förstå processen och information som delgivits. Motivation till att lära sig 
språket har således byggt på vilja att få bättre förståelse för handläggningsprocessen med 
socialsekreteraren och andra myndigheter. En av respondenterna berättar: 
  
“Att förstå språket är viktigt för mig, främst för jag vill kunna ta kontroll över mitt liv och min 
framtid. Jag vill kunna förstå min handläggare eller socialsekreterare bättre, inte vara beroende 
av tolkens ord och förstå hur processen går till”- Kristoffer 
  
Rosén (2013) beskriver att förståelse av andra individer och fenomen är ett resultat av ett 
samspel som sker genom språket. Att samtliga respondenternas strävan efter att kunna behärska 
det svenska språket kan tyda på medvetenhet om vad som kan underlätta deras framgång 
gällande integration i det svenska samhället. Därför anses det svenska språket vara den viktigaste 
faktorn för att målgruppen ska kunna integreras (ibid.). 
 
5.4 Stödets påverkan på integration  
Respondenterna har beskrivit vikten av det stöd som de har fått under den första tiden i Sverige, 
såväl socialt som ekonomiskt stöd. De beskriver att stödet har varit väldigt effektivt och hjälpte 
dem att lära sig språket samt orientera sig i sin vardag. Vidare beskriver samtliga respondenter 
att stödet som de har fått handlade bland annat om läxhjälp från personal på respektive boende 
eller personal från frivilliga aktörer. Respondenterna beskriver även att de fick vända sig 
antingen till personalen på boendet, personalen på biblioteket eller frivilliga aktörer vid svårighet 
i språket eller hemläxor. Dessutom beskriver samtliga respondenter att de ofta har varit ute 
tillsammans med andra ensamkommande barn och boendepersonalen för att delta i och skapa 
sociala sammanhang. Respondenterna säger att de hade haft möjlighet till gemensamma 
aktiviteter som att spela fotboll med andra unga på fritidsgårdar, åka ut med fritidsgården för att 
grilla och simma. De gemensamma aktiviteterna fungerade som ypperliga möjligheter till att 
träna på språket, att hålla intressanta diskussioner i syfte att skapa kontakt enligt respondenterna. 
Det stöd som målgruppen fått underlättar för dem och gör således att de inte är i behov av hjälp i 
lika stor utsträckning som tidigare. En av respondenterna beskriver: 
 
“Det som jag tycker har hjälpt oss att komma in i det svenska samhället varit bland annat 
fritidsverksamheter, läxhjälp, resurser som erbjudits vid sidan om skolan. Under 
fritidsaktiviteter har vi gemensamt varit ute, snackat, grillat och badat tillsammans. Detta gjorde 
det möjligt för oss att kunna öva på vårt språk” - Mats 
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Det som Mats beskriver kan kopplas till begreppet empowerment, vilket enligt Payne (2015) 
fokuserar på att utveckla färdigheter hos individen som i sin tur kan resultera i att individens 
handlingsutrymme utvidgas utifrån ett individuellt perspektiv. Vidare beskriver författaren att 
begreppet syftar till att motverkar de verkningar som orsakats av antigen sociala eller andra 
personliga hinder under individens livscykel (ibid.). Med utgångspunkt i begreppet 
empowerment (Payne, 2015) kan det tolkas som att stödet har främjat respondenterna 
handlingskapacitet och hjälp dem att ta kontroll över handlingar som berör deras vardag.  
 
Samarbetet mellan berörda aktörer, dvs. personalen på boendet, biblioteket och frivilliga kring 
ensamkommande barns integration kan även tolkas med stöd av den socialekologiska teorin. Då 
teorin beskriver vikten av ett effektivt samarbete mellan de olika aktörerna som arbetar kring 
ensamkommande barns integration, dvs. socialtjänsten, HVB-hem, skolan och andra 
fritidsverksamheter. Ett samarbete mellan dessa aktörer påverkar en individ på olika nivåer, men 
i det här fallet individens mesosystem. Hur de olika systemen som mikrosystem och mesosystem 
samarbetar med varandra kan vara avgörande för barnens integration. Författarna menar även att 
olika problem hos ett barn kan ses som ett resultat av att de olika delarna av systemet inte 
harmonierar med varandra (Kelefbeck & Ogden, 2003).  
 
Med utgångspunkt i den socialekologiska teorin kan det tolkas som att samarbetet mellan 
berörda aktörer, dvs. samarbetet mellan individens mikro (HVB-hem) och mesosystem (skola), 
samt personalen på boendet, biblioteket och frivilliga individer som är i direkt kontakt med 
målgruppen, resulterar i att dessa ensamkommande barn har lyckats lära sig det svenska språket. 
Detta har i sin tur lett till ensamkommande barns självständighet i det svenska samhället 
förstärkts.  
 
Även identitetsbildningen påverkas av det stödet som individen erbjuds, individens sociala 
strukturer och identitet bygger enligt Castelle (1997) på aktiv interaktion i social grupp. Castelle 
(1997) menar att interaktion i sociala grupper leder till bearbetandet av byggstenarna som skapar 
sociala strukturer för individen. Den gemensamma identiteten som skapas i samspel med andra 
ger en trygghet och självsäkerhet, tryggheter nås genom den kollektiva och familjära känsla som 
skapas landsmän emellan när de möter nya prövningar i ett okänt samhällsklimat (Castelle, 
1997).  
 
En av respondenterna beskriver sin identitet på följande sätt: ”Fritidsaktiviteter i grupp har 
hjälpt oss att utveckla vårt språk och känner oss idag precis som svenskar i det svenska 
samhället, det allt på grund av de gemensamma aktiviteterna utöver skolan”- Arne 
  
Vidare kan det med stöd av begreppet identitetsbildning tolkas att samtliga respondenterna har 
utvecklat en ny identitet genom ständig interaktion och samspel med andra individer i det nya 
samhället. Respondenternas berättelser kan tolkas som att de känner sig integrerade, det tyder på 
att målgruppens samspel med sin omgivning, det vill säga deras delaktighet och engagemang i 
olika aktiviteter, har bidragit till målgruppens framgång gällande integration i samhället. 
 
Erik beskriver att han i dagsläget har ett tillfälligt uppehållstillstånd via gymnasielagen och att 
han strävar efter att uppnå sitt mål av att få permanent uppehållstillstånd genom att klara av 
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gymnasiet. Vidare lägger han till att han befinner sig i en situation som försvårar hans integrering 
i det svenska samhället men att han trots allt försöker uppnå sitt mål, vilket är att få permanent 
uppehållstillstånd och att ha ett arbete. Erik berättar:  
 
“Jag är väldigt glad att jag äntligen kan stanna i Sverige och kan plugga och hoppas att jag 
klara av skolan, vilket är ett krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det är samtidigt lite 
svårt för jag inte har ett stabil boende och där jag bor nu måste jag flytta ut snart, för att det 
finns andra som väntar att flytta in. Det är Stadsmissionen som gav mig ett tillfälligt boende”- 
Erik 
 
Enligt den socialekologiska teorin ingår i makrosystemet bland annat politiska system (lag, 
institutioner etc.), ekonomiska system och religiösa system. Vissa av dessa värden är inlärda 
genom uppfostran och vissa är ett resultat av det politiska systemet som i sin tur påverkar vissa 
individer i samhället (Klefebeck & Ogden, 2007).  
 
Med utgångspunkt i den socialekologiska teorin kan lagförändringen eller makrosystem ses som 
en motivation och samtidigt som ett krav från samhället på ensamkommande unga. Lagen 
möjliggör att vissa unga får tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna läsa in på gymnasienivån 
och för att det ska förlängas krävs det att unga ska ha klarat av samtliga kurser i gymnasiet. Det 
är något som kan verka i motverkade syfte då det sätter en press på eleven. Lagen kan dock även 
ses som motiverande, då eleven är medveten om att dennes framtid hänger på motivation till att 
klara av studier. 
 
5.5 Vikten av nätverk i det integrations sammanhang 
Respondenterna har under intervjuerna uppgett att om de hade haft sin familj med sig i det nya 
samhället skulle det ha varit en positivt påverkande faktor avseende integration och den generella 
livsprocessen. Det skulle ha underlättat för dem att trivas och känna sig trygga i det nya 
samhället. Familj, släkt och vänner fungerar som en trygghetspunkt och social trygghet i mötet 
med det nya samhället. Respondenterna uttrycker att avsaknaden av familj har påverkat deras 
livssituation.  
 
En av respondenterna berättar: “för mig är familjen, släkten och vänner allt, de fungerar som en 
stärkande punk. Alltså som en vägg, som man kan luta sig på, något som jag saknar nu. Därav 
så engagerar jag mig i olika aktiviteter för att skapa nya relationer och det har jag lyckats med- 
Mats.” 
 
Andra respondenterna uttrycker:   
 

“Om jag hade haft många vänner så skulle jag kunna umgås med dem, om jag hade 
släktingar kunde jag umgås med dem, alltså speciellt när jag fyllde år och så där. Det 
blir ännu bättre. Om jag hade familjen så behövde jag inte jobba och ville vara med 
familjen och de kunde ta hand om alla räkningar och allt annat. Eftersom jag är ensam 
så måste jag jobba för att klara mig, betala räkningar, hyra”- Lennart 

 
“Man kan få mycket hjälp av släkt, närheten, tryggheten, det kommer inte från andra. 
Om man har släkt då får man mer motivation och gör mer annars blir man deprimerad. 
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De mest ensamkommande barn blir det, de är deprimerade, psykiska ohälsa kan 
utvecklas -Kristoffer.” 

 
Trots avsaknaden av familj, släkt och i viss utsträckning även vänner har respondenterna uttryckt 
att ensamheten även verkat i motiverande syfte. Att de trots sociala svårigheter och ensamhet 
lyckats aktivt engagera sig för att skapa nya sociala kontakter, trots att det flera gånger kändes 
motstridigt. Avsaknaden av familj, den trygghet samt stärkande känsla som familj medför har lett 
till en ökad drivkraft och ambition hos respondenterna. Respondenterna menar att de fått ta 
ansvar över sin egna livssituation, då det inte funnits någon annan som kunde göra det för dem.  
 
Enligt tidigare forskning poängterar Hessle (2009) att ensamkommande barn som återförenats 
med sin familj eller släktingar har uttryckt att det varit en betydelsefull del av deras framgång 
avseende integration. Hessles forskning påvisar även att de ensamkommande som inte haft 
möjligheten till återförening fått själva engagerat sig för att bygga nya sociala nätverk, som 
främjat och bidragit till att dessa barn blivit väl socialiserade i samhället (ibid). Payne (2015) 
väver således samman både tidigare forskning och empirin som insamlats i denna forskningen 
genom den socialekologiska teorin, som utmynnar i individens beroendeställning till sin 
omgivning, individens relationer till bygger på ömsesidighet och påverkan av varandra. Med 
andra ord utvecklas individen i samspel med sin omgivning (ibid.).  
 
Med utgångspunkt i den socialekologiska teorin kan det tolkas som att respondenterna trots 
avsaknaden av nätverk, dvs. bland annat; familj, släkt, vänner och vårdnadshavare har lyckats 
ändra sin sociala situation genom att skapa nytt nätverk i det svenska samhället. Att avsaknaden 
av familj har fyllts genom andra sociala relationer som skapats genom aktivt samspel med andra 
individer.  Ett mönster som kan ses i det sammanhanget är att respondenterna kände en press från 
samhället, till att själva hitta lösningar genom att skapa nya relationer. Pressen att aktivt engagera 
sig i det samhället, samt strävan efter självständighet i skapande av ny gemenskap. 
Självständigheten och det aktiva kontaktskapandet har resulterat i att målgruppen brutit 
isolationen och känner sig mer integrerade i det svenska samhället. 
 
Utifrån det som Brunnberg et. al (2011) beskriver kan det ses som att i de ensamkommande 
ungas liv har systemet innan flykten varit lika som för alla andra unga. Men en rubbning på 
mikronivån innan själva flykten kan ha skett, som resulterade i ett sammanbrott av mikronivån 
genom att barnen blivit separerades från sin biologiska vårdnadshavare. Därav har dessa unga 
strävat efter att fylla avsaknaden av familj genom andra sociala band som skapats genom att 
umgås med övriga i omgivningen. Därför har avsaknaden av familjen inte haft så stor effekt på 
ungas integration i det svenska samhället.  
 
5.6 Identitetsbildning och delaktighet   
Under den första tiden i Sverige, har det framkommit att respondenterna, kände sig exkluderad 
på grund av att de inte kände till de normerna som gäller i Sverige. Exempelvis gällande 
kontaktskapande med nya människor i offentliga atmosfärer, det vill säga etablering av ny social 
kontakt i naturliga socialmiljöer där interaktion sker. Trots känslan av exkludering och 
avsaknaden av kunskap gällande normer säger respondenterna att de inte gett upp utan att de har 
fortsatt arbeta med sin integration i det nya samhället, genom att ständigt sträva efter att utveckla 
sitt nätverk.  
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Arne säger att han vid flera tillfällen försökt att komma i kontakt med och interagera med andra 
“svenskar”, men att det inte har gett något fruktbart resultat då svenskar är isolerade. Arne 
berättar:  
 “Svenska folket är inte lika sociala som vi, i Sverige är människor för sig själva, mycket mer   
försiktiga, de vill ej blanda sig med andra.  Men jag känner mig ändå integrerad, jag har jobb 
vid sidan av skolan”- Arne 
 
Arne konstaterar att det är tidskrävande att skapa sociala relationer, utöver den relationen han har 
med andra individer med samma etniska bakgrund som honom. Samtliga respondenter har dock 
uppgett att det ansvaret ligger på individen själv, om hur man blir integrerad i ett nytt samhälle. 
De anser att mycket av ansvaret avseende integrationen ligger på individen själv och inte enbart 
på samhällets axlar.  
 
Castells (1997) beskriver även att de sociala samspel och oskrivna regler, normer, som finns i ett 
nytt samhälle kan uppfattas som exkluderande för en person som är ovetande och uppfattas 
utifrån sin virtuella sociala identitet då den inte kan uttrycka sig faktiska sociala identitet (ibid.).  
 
Ur makroperspektivet kan det ses som en bärare av kultur och värdesystem, det kan definieras 
som breda ideologiska mönster, dessa mönster kan jämföras med andra kulturer. Vissa av dessa 
värden är inlärda genom uppfostran, så är det i detta fall. Det som händer när dessa ungdomar 
flyr till Sverige är att de kommer till ett annat makrosystem, som påverkar dem både direkt och 
indirekt (Klefebeck & Ogden, 2007). 
 
Utifrån det som respondenterna berättar och teorin, identitetsbildning, kan det tolkas som att 
människan har en avgörande roll i relation till de sociala faktorerna som regleras av samhället. 
Individens delaktighet och motivation till kontaktskapande avgör således hur pass socialt 
integrerad individen blir. Med grund i teorin om identitetsteorin kan det tolkas som att 
respondenterna till en början varit omedvetna om de normer och värderingarna som har varit 
aktuella i det svenska samhället, eftersom deras identitet således grundar sig i normer och 
värderingar från ett annat land med en annan samhällskontext. Något som resulterat till känslan 
av social exklusion och har lett till känsla av utanförskap hos målgruppen i socialt sammanhang, 
exempelvis skolmiljön.  
 
Vidare berättar samtliga respondenter att de känner sig som en del av det svenska samhället och 
anser sig själva som delaktiga i alla aspekter som rör deras liv. Exempelvis menar Lennart att 
han har skaffat sig ett arbete vid sidan av skolan och att han trivs bra samt att han blivit en del av 
den ordinarie personalen. Respondenterna beskriver att de har samma möjligheter och 
skyldigheter som alla andra.  
 
“Det finns ingen skillnad mellan oss och “etniska svenskar”. Jag har skaffat svenska vänner och 
det känns väldigt bra och det gjorde jag, jag menar det var något som jag själv ville det, alltså 
att komma ut till samhället och vara en del av det.”- Lennart. 
  
Vidare tillägger Lennart samt andra respondenterna att de genom arbetet har kommit i kontakt 
med många andra. Det möjliggjorde för dem att skapa förutsättningar för samspel och därmed 
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interaktion med andra individer i samhället. Interaktionen har präglat målgruppens identitet samt 
deras känsla av delaktighet. Avseende integrationen berättar Lennart på nedanstående sätt: 
 
“Jag känner mig integrerad, alltså som en av svenskarna. Svenskar går i skolan, har lägenhet, 
har jobb och jag gör och har samma sak. Jag strävat efter att vara en del av samhället. Jag 
känner mig inte utanför systemet utan en del av det svenska samhället” -Lennart. 
 
Även sociala relationer, avsaknad av familj och isolation är en aspekt som bör betraktas som 
viktig. De flesta respondenterna belyser under intervjuerna hur saknaden av deras familjer och 
den trygghet som familjen bidrar med har påverkat dem. Det framkommer från respondenterna 
att ensamkommande oftast mår psykiskt dåligt, känner sig ensamma och isolerade under den tid 
som är utöver skolan. Därför har, fritidsaktiviteter och de sociala relationer som aktiviteterna 
bidrar till, blivit viktigt för målgruppen. Att få engagera sig i aktiviteter samtidigt som de får 
använda och utveckla sina språkkunskaper blir således en framgångsfaktor gällande integration. 
Det kan också vara av stor vikt att skolan, socialtjänst samt andra aktörer fokuserar på att ge mer 
stöd och möjliggöra att målgruppen inte känner sig isolerade. Vissa ensamkommande har 
visserligen lite kontakt med sina familjer medans andra ensamkommande barn inte alls har 
kontakt med sina familjer på grund av olika omständigheter. Avsaknad av nätverk hos 
målgruppen har dock även fungerat i främjande syfte gällande målgruppens integrationsprocess. 
Trots alla besvärligheter, som hade orsakats av avsaknandet av nätverk, har denna faktor 
resulterat ett aktivt engagemang i att integrera sig och skapa sig ett nytt liv i det nya samhället. 
Det stämmer överens med tidigare forskning som gjordes av Hessles (2009) och hon menar att 
de ensamkommande som inte haft möjligheten till återförening med sina familjer har lyckat bilda 
nya sociala nätverk, som i sin tur har främjat och bidragit till att barnen blivit väl socialiserade i 
samhället. Således ligger sociala relationer till grund för individens möjlighet till välbefinnande 
och självförtroende, som i sin tur grundar sig i orientering och anpassning till en 
samhällskontext. Fritidsaktiviteter som engagerar målgruppen i relationsskapande och 
utforskande är en viktig faktor för integrationen, samtidigt som utbildning och språkkunskaper 
även är av stor vikt. 
 
Det respondenterna uttryckt under intervjuerna, bekräftats även i tidigare forskning (Celikaksov 
& Wadensjö, 2017b) kring målgruppen, att det föreligger en stark motivation till att ta sig ut på 
och etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppens integration kan även stämma överens med det 
som Castells (1997) betonar och han menar att en lyckad integration handlar om när den 
subjektiva identiteten som man upplever sig själv, överensstämmer med den objektiva 
identiteten. Vidare skriver Franzén (2001) om identitetsteorin som bygger på att individens 
identitet baseras på ett ständigt samspel individer mellan, individens agerande speglar 
omgivningens gensvar och blir därav bekräftande. Det innebär att individer genom omgivningens 
reaktioner drar slutsatser ifall deras agerande är socialt accepterat eller inte. 
 
Med utgångspunkt i teorin om identitet kan det tolkas som att vilja och motivation till integration 
och etablering på arbetsmarknaden har resulterat i individens självständighet. Att individen är 
framgångsrik i ett nytt samhälle, respondenterna har genom egna initiativ, lyckats ta sig ut och 
etablera sig på arbetsmarknaden. Slutligen kan det konstateras att individens vilja och motivation 
till integration är central. Det har visat att målgruppen har kunnat etablera sig i det nya samhället 
och därmed utvecklat en ny identitet, det vill säga att de nu är ”nya svenskar”. Dock har 
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integrationsprocessen i början präglats av känsla av utanförskap men det fortsatta strävandet av 
delaktighet har resulterat i framgång gällande integrations hos målgruppen. 
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6. Slutdiskussion  
Vårt syfte med föreliggande studie har varit att få unga vuxnas ”före detta ensamkommande 
barn” upplevelse och uppfattning kring deras integration i det svenska samhället samt att 
klargöra vilka faktorer som påverkar deras integrationsprocess. Studien har besvarat följande 
frågor: hur ser ensamkommande barns integration i det nya samhället ut, gällande 
arbetsmarknaden samt skol- integrering? vilka faktorer föreligger som påverkar integrationen 
hos målgruppen? 
 
Studiens resultat och analys visar att ensamkommande barn till en början har upplevt känslan av 
utanförskap eftersom målgruppen delades in i förberedelseklasser och enbart kunde interagera 
med andra ensamkommande barn. Trots att målgruppen uttryckt att de varit medvetna om 
avsikten med förberedelseklasserna, har de ändå upplevt en känsla av utanförskap gentemot 
resten av eleverna på skolan. Respondenterna beskriver dock att syftet med dessa 
förberedelsekurser har varit att målgruppen ska få orientering i det svenska samhället och lära sig 
grundläggande språkkunskaper. Känslan av utanförskap hos målgruppen har även bekräftats av 
tidigare forskning, Wigg (2008) menar att på grund av vissa omständigheter, till exempel 
bristfällig information och kunskap om ett nytt samhälle, utvecklar ensamkommande barn 
känslan av utanförskap och söker sig därmed till personer som bär på samma erfarenheter som de 
själva.  
  
Vårt studieresultat visar att språket har varit en central aspekt för integrationen. Det har 
underlättat målgruppens självständighet och en lyckad integration både utbildningsmässigt och 
materiellt, genom etablering på arbetsmarknaden. Studiens resultat visar att bakomliggande 
faktorer till framgång gällande språkkunskaper, bland annat berott på samhällets krav på 
individen, samt individens egna drivkraft och motivation. Individen måste sträva efter 
självständighet, något som blir möjligt genom språkkunskap. Samhällets insatser har, enligt 
studiens resultat, varit till stor hjälp för målgruppens integration i det svenska samhället. Det går 
att koppla till vad Aytar och Brunnberg (2016) presenterat i sitt forskningsresultat, som visar att 
ensamkommande barn som har erbjudits insatser i form av mentors handledning, möjlighet till 
fritidsaktiviteter samt rådgivning om det dagliga livet har resulterat i möjlighet och redskap för 
ökat självförtroende och språkutveckling. Självförtroende till sin egna förmåga och 
språkutveckling har visat sig vara grundläggande påverkande faktorer avseende integration 
(ibid.). Studiens resultat pekar även på att motivation och vilja hos målgruppen har haft positiv 
påverkan och spelat en främjande roll i integrationen hos målgruppen. Målgruppen har visat sig 
vara motiverade till att vara en del av det svenska samhället. Det har resulterat i att målgruppen 
börjat anse och presentera sig själva som ”svenskar”, vilket tyder på en integrerad identitet.  
 
Under forskningen har vi kunnat konstatera ett par faktorer som påverkar integrationen för 
ensamkommande barn och ungdomar. Två av de främsta faktorerna var utbildning och 
språkkunskaper. Flera av respondenterna påpekade att en av de främsta störningarna i deras 
integrationsprocess och vardagliga liv var avsaknaden av språkkunskaper. De flesta 
respondenterna menar att språket således är nyckeln in till samhället, att det utan språk inte går 
att integrera, därmed fungerar språket som den mest grundläggande samt främjande faktorn till 
integration. Språkaspekten är således inte tillräcklig i sig, utan fungerar som grunden för de 
andra faktorer som påverkar processen. Respondenterna nämnde även skolan och den sociala 
atmosfär som skolan bidrar med som viktig för deras integration. Skolan bryter isolationen, 
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respondenterna kan engagera sig i sociala sammanhang samtidigt som de utvecklar sitt språk 
både akademiskt och praktiskt. Utbildning är av stor betydelse för målgruppen då det inte alltid 
varit en självklarhet i deras liv att gå i skolan, utan flera av respondenterna berättade att de under 
sin uppväxt haft begränsade möjligheter till utbildning, och att det nu känns som en frihet att 
kunna utbilda sig. Flera av respondenterna uttryckte i intervjuerna hur språksvårigheter hade 
negativ inverkan på deras självkänsla, att de inte vågade ta kontakt med andra människor trots 
känslan av ensamhet då de inte kände sig självsäkra i sina språkliga kunskaper. Det går således 
att konstatera att språket och utbildningen är de mest grundläggande byggstenarna som påverkar 
integrationen för ensamkommande barn och unga.  
 
Utifrån studiens resultat kan det även konstateras att målgruppens samspel med sin närmiljö har 
möjliggjort att denna målgrupp har kunnat integrera sig i det nya samhället. Det stämmer överens 
med socialekologisk teorin, då teorin betonar på att människor är konstant beroende av sin 
omgivning samt att utvecklas i samspel med andra människor. Det har även framkommit att 
målgruppens ställningstagande avseende sin integration i det nya samhället beskrivs som att de 
lyckats skapa en ny identitet. Att majoriteten av respondenterna uttrycker att de känner sig som 
en svensk, de menar således att de skapat en “svensk” identitet genom att de skaffat sig jobb eller 
går på den utbildningen som de är intresserade av, detta överensstämmer med det som 
poängterats av Castells (1997). 
 
Integrering på arbetsmarknaden anses vara en av de centrala faktorerna i dagens samhälle enligt 
Çelikaksoy och Wadensjö (2017b). Vår studies resultat visar att andel av målgruppen i regel har 
lyckats arbeta vid sidan av skolan. Det har sin grund i målgruppens vilja och motivation till 
integration på arbetsmarknaden samt kan det även bero bland annat på ett föreliggande tryck på 
målgruppen, från deras familjer i hemlandet. Det innebär att målgruppen har överhängande en 
försörjningsplikt gentemot sina familjer i hemlandet, detta har även bekräftats av studien som 
genomfördes av Kohli (2011), studien beskriver att ensamkommande barn som kommer till ett 
nytt land anses vara ivägskickade av sina familjer för att de senare ska försörja familjen i 
hemlandet. I vår studie har det dock inte framkommit att respondenterna känt försörjningsplikt 
gentemot sina familjer i hemlandet, förutom hos en respondent som uttryckte att han bidrar med 
pengar till sin familj.  
 
Skolgång är ytterligare en central faktor som påvisar hur en individ har lyckat integrera sig i ett 
nytt samhälle. Det insamlade empiriska materialet påvisar att respondenterna har lyckats 
integrera sig utbildningsmässigt. Anledningen till det framgångsrika steget kan bero på att både 
viljan och motivationen finns hos målgruppen. Även att målgruppen valt att utbilda sig i det 
svenska samhället, då de inte haft den tillgången i hemlandet. Målgruppen anser att utbildning 
och arbetsrelaterade kvalifikationer är som en nyckel till ett lyckat liv i ett nytt samhälle. Det 
stämmer överens med Plener et al. (2017) studies resultat, vilket visar att utbildning och andra 
arbetsrelaterade kvalifikationer är nyckeln till integration enligt både den inhemska populationen 
samt enligt de ensamkommande barnen som medverkat i studien. Vidare påvisar studien att det 
föreligger en således hög motivation och god attityd till lärandet av språket och ambition till 
utbildning hos målgruppen, ensamkommande barn. Studien mynnar ut i att förväntan som finns 
på de ensamkommande barnen ifrån samhället, samt förväntningarna målgruppen har på sig 
själva kan sammanvävs i vikten av ett aktivt deltagande och utbildning som nyckelfaktorer till 
integration (Plener et al., 2017).  
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Målgruppens första skoltiden beskrivs dock som en exkluderande fas, då de kändes sig 
exkluderade från den resterande del av samhället. Det på grund av bland annat de aktuella 
normerna i det svenska samhället som de inte hade varit vana med, trots allt har de kämpat för att 
bli en del av det svenska samhället. Detta är något som även bekräftas av Castells (1997) och hen 
menar de oskrivna regler och normerna kan ofta uppfattas som förhindrande faktorer för en 
person som är helt ny i samhället och inte vet hur systemet fungerar. Dock ligger ansvaret hos 
Socialtjänsten för att erbjuda målgruppen möjligheter till en god och tillräcklig orientering till 
det svenska samhället, enligt Socialstyrelsen (2016). Därför är det väsentligt att 
ensamkommande barn vid ankomsten till Sverige ska få det stöd och de insatserna som 
målgruppen är i behov av, vilket kommer underlätta målgruppens integration i det nya samhället. 
 
Under 2018 har gymnasielagen inträtt i Sverige och lagens syfte var att ge ytterligare möjlighet 
till ensamkommande unga som tagit sig till Sverige innan 24 november 2015, att erhålla 
uppehållstillstånd för att läsa på gymnasienivån. Enligt Migrationsverket (2018) skall lagen 
omfatta cirka 9000 ensamkommande unga, därav har en stor del av dessa unga fått bifall i sin 
ansökan. Lagen medför både för- och nackdelar gällande ungas framtida situation, främst deras 
integration i det svenska samhället. Gymnasielagen kan fungera i både motiverade och 
motverkande syfte. Nackdelen med lagen kan vara att det krävs att eleven klarar av studier på 
gymnasienivå, något som kan verka i motverkade syfte då det sätter en press på eleven. Lagen 
kan dock fungera motiverande, då eleven är medveten om att hens framtid hänger på hens 
motivation till att klara sina studier.  
 
Ensamkommande som erhållit uppehållstillstånd via gymnasielagen befinner sig dock i en oklar 
situation eftersom en stor del av dessa unga inte har någon plats att bo och därmed är de i stort 
behov av boende. Lagen tar dock ingen hänsyn till deras praktiska problem i samhället. Nerikes 
Allehanda (2018) har publicerat en artikel gällande fem ensamkommande unga som har erhållit 
sitt uppehållstillstånd via gymnasielagen, dessa unga beskriver sin situation som “desperat”. De 
menar att deras tidigare boende via Stadsmissionen inte längre kan ta emot dem eftersom att de 
erhållit uppehållstillstånd via gymnasielagen. Planeringen hade varit att Stadsmissionen erbjudit 
dem boende tills de fått uppehållstillstånd beviljat av Migrationsverket. Eftersom de nu fått 
uppehållstillstånd via gymnasielagen, har de varit tvungna att flytta ut och blivit bostadslösa 
(ibid.). Den ovissheten kring ungas trygga boende har direkt påverkan på deras integration i det 
svenska samhället då de känner en press att ständigt leta bostad. Det påverkar även deras 
studiemotivation, eftersom det försvårar för dem att kunna hinna med läxor efter skoltid, samt 
påverkar deras kost och sömn-rutiner, det är något som även belyses i Nerikes Allehanda (2018).   
 
6.1 Metoddiskussion 
Forskningsstudien som genomförts byggde på kvalitativa intervjuer, att förhålla sig kritiskt till 
informationen man samlat in är en faktor som bör uppmärksamma. Eftersom ämnet vi undersökt 
är känsligt för respondenterna går det inte konstatera att respondenterna inte undanhållit eller 
ändrat på sina berättelser. Vi har dock försökt till högsta grad att vara observanta gentemot 
respondenternas kroppsspråk och ha i åtanke att det är känsliga ämnen som berörs under 
intervjuerna. Samtliga respondenter höll en röd tråd vid återberättelsen av sina erfarenheter och 
det framkom inte att respondenterna motsagt sig själva under intervjuernas gång, eventuella 
oklarheter uppmärksammades av oss genom uppföljningsfrågor. Dock kan enskilda intervjuer 
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med människor som delar samma erfarenheter och som upplevt ungefär samma saker, göra att 
det blir en entydig slutsats avseende studiens syfte och frågeställningar. Att studiens syfte berör 
ett känsligt ämne i respondenternas liv gör dock att risken finns att delar av “sanningen” 
utelämnas, något som kan påverka studieresultatet. En uppföljande enkätstudie skulle eventuellt 
kunnat fånga upp otillräckligheter ytterligare, och således möjligtvis gett ett alternativt resultat. 
Studiens fokus låg dock på att insamla fylliga och djupgående svar kring frågeställningarna som 
formulerats samt att tillräckliga data insamlats för att besvara studiens syfte, genom att låta 
respondenterna tala fritt kring de teman och frågor vi ställde.  
 
Studien som genomförts bygger på fem intervjuer med unga vuxna som tidigare tagit sig till 
Sverige som ensamkommande barn, vi hade ambitionen att intervjua både män och kvinnor ifrån 
olika länder, men urvalsmetoden, snöbollsurval, samt bristen på kvinnor i denna målgrupp 
försvårade variationen vi eftersträvade. Vi har reflekterat över ifall vi hade haft kvinnliga 
respondenter kunde resultatet i studien varit annan, då kvinnor generellt är i mer utsatt situation 
än män. Även respondenternas ursprungsland och kulturella härkomst kunde ha påverkat 
resultatet i studien. 
 
Gällande valet av tidigare forskning, grundat i vetenskapliga artiklar, fanns det övergripande fält 
som innefattades av artiklar gällande ensamkommande barns; stöd från samhället, skolgång och 
utbild, samt arbetsmarknads möjligheter. Samtliga artiklar vi använt oss av har bidragit och lagt 
grunden för vår forskning och det resultat vi tagit fram, vi syftade således till att skildra 
målgruppens erfarenheter gällande integration, med fokus på utbildning och arbetsmarknad. Vi 
anser att det inte finns tillräcklig med studier kring unga vuxnas, tidigare ensamkommande 
barns, situation i dagsläget gällande integrationsprocessen. Vår studie bidrar till ämnesområdet, 
men ytterligare forskning krävs för att täcka kunskapsgapet.  
 
6.2 Studiens relevans för socialt arbete 
Problemområdet och forskningens syftets relevans för socialt arbete är således att målgruppen 
befinner sig i en utsatt situation och är i behov av samhällets stöd. Enligt artikel 22 i FN:s 
barnkonvention har flyktingbarnet rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller 
tillsammans med föräldrar eller annan person. Samtidigt har socialnämnden enligt 
Socialtjänstlagen (2001 :453) [SoL] 5 kap. 1 § skyldighet att se till att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. Denna studie är väl förankrad i det sociala arbetet och 
ämnet är viktigt för praktiken i det sociala arbetet. Under flyktingvågen 2015 kom det cirka 35 
370 ensamkommande barn (Migrationsverket, 2018). Än idag kommer det ensamkommande 
barn till Sverige på flykt från länder med katastrofala livsförhållanden. Antalet har minskat men 
det är fortfarande ett aktuellt ämne, som kommer fortsättas uppmärksammas en tidsperiod 
framöver. Problematiken som växer fram hos dessa barn och unga kommer således att påverka 
hur social arbete bör utformas efter målgruppens behov och framtida utveckling. 
 
6.3 Egen reflektion 
Sammanfattningsvis har vi uppfyllt syftet med uppsatsen genom att undersöka de 
frågeställningar vi har haft för avsikt att undersöka, vi har därmed fått svar på våra 
frågeställningar. Fokus har legat på att konstatera vilka faktorer som påverkat målgruppens 
integration ur olika aspekter som målgruppen själva anser vara av vikt, vi har lyckats fånga 
målgruppens perspektiv, deras upplevelser, tankar och åsikter gällande problemområdet och 



 

30 
 

frågeställningarna. Metoden för insamling av empiri samt de kriterier som förelegat i val av 
respondenter har således påverkat resultatet. Urvalskriterierna har per automatik exkluderat de 
ensamkommande barn som fått avslag på sin ansökan för uppehållstillstånd. Studiens 
respondenter har således kommit till Sverige som ensamkommande barn och är idag unga vuxna, 
som erhållit uppehållstillstånd. Forskningsresultatet är enbart representativt för ensamkommande 
som fått stanna i Sverige, dvs. målgruppen som vi valt ut. Resultaten går delvis att applicera till 
andra liknande sociala miljöer men är inte generaliserbart för alla ensamkommande barn i 
Sverige. Materialet som insamlats genom kvalitativa intervjuer, materialet bygger således på 
ingående svar av upplevelser som respondenterna upplevt vara påverkande för deras 
integrationsprocess. Svårigheter i denna studie har således grundat sig i att respondenterna vid 
vissa tillfällen svarat på frågor som berört och påverkat deras liv dramatiskt. Samtliga 
respondenter har genomgått flykt, avbrutna familj och vänskapsband, ensamhet och andra 
svårigheter som ensamkommande barn upplever. Det har således varit personliga och känsliga 
erfarenhet som delgivits i denna forskning och respondenterna har med möda och mod lyckats 
reflektera över och svara på de frågor som ställts. 
 
6.4 Förslag till vidare forskning  
Utifrån vårt arbete med denna studie vill vi föreslå att vidare forskning kan utföras inom följande 
områden: 

- En kvalitativ studie som även kan inkludera ensamkommande barn som har fått avslag på 
sin asylansökan och se hur de strävar efter för att integrera sig i det svenska samhället då 
Socialtjänstens mål är att erbjuda ensamkommande barn hjälp till integration oavsett om 
denna har fått “ja” eller “nej” på sin asylansökan eftersom det styrs av Socialtjänstlagen 
samt Barnkonvention. 

- En kvalitativ studie föreslås som kan fokusera på en geografisk jämförelse, det vill säga 
mellan ensamkommande barns integration i det svenska samhället och i andra europeiska 
länderna. 

- Att genomföra en studie som belyser olikheter i integrationsprocessen beroende på 
ensamkommandes etniska härkomst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

7. Referenslista  
Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. (1. uppl.) Malmö: 
Liber. 
 
Aytar, Osman, & Brunnberg, Elinor. (2016). Empowering Unaccompanied Children in Everyday 
Life in a New Country: A Resilience Support Centre in Sweden Evaluated from the Perspective 
of Program Theory. Revista De Asistenta Sociala, 15(2), 35-56. 
 
Backlund, Åsa, Eriksson, Riitta, Von Greiff, Katarina & Åkerlund, Eva-Marie (2014). En 
forskningsrapport om Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - 
erfarenheter från Stockholms län. (Forskning och utvecklingsarbete, 2014:3 R). Stockholm: 
Forskning och utvecklingsarbete. Från http://fou-sodertorn.se/rapporter/socialtjaenstens-arbete- 
 
Boëthius, U. (2010). ”Hemma längtar jag bort, borta längtar jag hem.” Andra världskrigets finska 
krigsbarn i svensk barn- och ungdomslitteratur. Barnboken, 33(1), Barnboken, 01 May 2010, 
Vol.33(1). 
 
Brunnberg, Elinor, & Hart, Angie. (2016). En magisk box för resiliensskapande insatser: 
Strategiskt, kreativt och engagerat stöd i samverkan med barn i kris, på flykt eller i andra svåra 
livssituationer. Socialmedicinsk Tidskrift, 93(1), 82-97. 
 
Brunnberg, E., Borg, R., & Fridström, C. (2011). Ensamkommande barn : En forskningsöversikt 
(1. uppl.. ed.). Malmö: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 
 
Castells, M. (2000). Informationsåldern : Ekonomi, samhälle och kultur. Bd 2, Identitetens makt. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Carle, J. (2015) Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion. I P, Månsson (Red.), Moderna 
samhällsteorier: Traditioner riktningar teoretiker (s. 373-411). Lund: Studentlitteratur 
Çelikaksoy, A., & Wadensjö, E. (2017). Refugee Youth in Sweden Who Arrived as 
Unaccompanied Minors and Separated Children. Journal of Refugee Studies, 30(4), 530-553 
 
Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. (2017a). Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska 
samhället. [Stockholm]: Delmi. 
 
Celikaksoy, Aycan, Wadensjö, Eskil, & Çelikaksoy, Aycan. (2017b). Ensamkommande 
flyktingbarns väg till utbildning och arbetsmarknad. Arbetsmarknad & Amp; Arbetsliv, 23(1), 
101-115. 
 
Forsberg, G. & Wallmark, J. (2002). Nätverksboken: om mötets möjligheter. (2., [bearb. och 
utök.] uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Franzén, E. (2001). Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och kultur. 



 

32 
 

Fälldin, K. & Strand, G. (2010). Ensamkommande barn och ungdomar: en praktisk handbok om 
flyktingbarn. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Hessle, M. (2009). Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning av ensamkommande 
asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige: A ten-year 
follow-up study of the life conditions of unaccompanied asylum-seeking refugee children and 
their life experiences as young adults in Sweden. Doktorsavhandlingar från Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet, 2009. 
 
Integrationsverket (2004). Integration och indikatorer. Några teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter för användandet av indikatorer. Rapportserie 2004:03. 
 
Kohli, R. (2011). Working to Ensure Safety, Belonging and Success for Unaccompanied 
Asylum‐seeking Children. Child Abuse Review, 20(5), 311-323. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lagnebro, L. (1994). Finska krigsbarn. Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : 
avhandlings- och skriftserie, 1994. 
 
Klefbeck, J. & Ogden, T. (2003). Barn och nätverk: ekologiskt perspektiv på barns utveckling 
och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: 
Liber. 
 
Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund. 
 
Migrationsverket (2015). Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2015. Hämtad 15 november, 
2018, från Migrationsverket http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-02-03-Fortsatt-manga-asylsokande-
under-2015---behovet-av-boendeplatser-okar.html 
 
Migrationsverket (2018). Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2015. Hämtad 15 november, 
2018, från Migrationsverket 
https://www.migrationsverket.se/download/18.1ef19f6e163f45d340a665/1529581863892/Aktuel
lt%20om%20jun-aug%202018.pdf 
 
Nerikes Allehanda (2018). Fem ensamkommande i Örebro berättar om sin desperata situation – 
Ozer sov i kulverten under tågstationen: ”Det var väldigt kallt”. Hämtad den 23 januari 2019 
från https://www.na.se/logga-in/fem-ensamkommande-i-orebro-berattar-om-sin-desperata-
situation-ozer-sov-i-kulverten-under-tagstationen-det-var-valdigt-kallt  
 
Niessen, J & Schibel, Y. (2006), Handbok om integration för politiska beslutsfattare och 
praktiskt verksamma på området. Tillgänglig på: http://ec.europa.eu/homeaffairs/ 
doc_centre/immigration/docs/handbook_1sted_sv.pdf. 
 



 

33 
 

O'Toole Thommessen, Corcoran, & Todd. (2017). Voices rarely heard: Personal construct 
assessments of Sub-Saharan unaccompanied asylum-seeking and refugee youth in England. 
Children and Youth Services Review, 81, 293-300. 
 
Payne, M. (2015). Modern teoribildning i socialt arbete. (3., svenska utg.) Stockholm: Natur & 
kultur. 
 
Popov, Oleg, & Erik, Sturesson. (2015). Facing the pedagogical challenge of teaching 
unaccompanied refugee children in the Swedish school system. Problems Of Education In The 
21st Century, 64, 66-74. 
 
Plener, P.L., Groschwitz, R.C., Brähler, E. et al (2017). Eur Child Adolesc Psychiatry 26: 733. 
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1007/s00787-017-0943-9 
 
Regeringen. (2015). Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt 
flyktingmottagande. Hämtad 14 november, 2018, från Regeringen 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-andrum-
for-svenskt-flyktingmottagande/ 
 
Rosén, J. (2013). Svenska för invandrarskap?: Språk, kategorisering och identitet inom 
utbildningsformen Svenska för invandrare. Örebro Studies in Education, Örebro Studies in 
Educational Sciences with an Emphasis on Didactics, 2013. 
 
Starrin, B. (1997), i: Björling, B. (2005), Empowerment- modeord eller framtida möjlighet? i: 
Hilte, M. (red) (2005), Kön, behandling och kunskap. Studentlitteratur, Lund. 
 
Sverige. Utredningen om migrationsmottagandet 2015. (2017). Att ta emot människor på flykt : 
Sverige hösten 2015 : Betänkande (Statens offentliga utredningar, 2017:12). Stockholm: Wolters 
Kluwer. 
 
Sveriges Riksdag, Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Tillgänglig på: 
http://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=vem+anses+som+ensamkommande+barn&st=3&p=1 
 
Söderqvist, &. (2017). The (re)construction of home: Unaccompanied children’s and youth’s 
transition out of care. Dissertation Series. School of Health and Welfare, 2017. 
 
Socialstyrelsen (2016). Ensamkommande barn och unga.. Hämtad 15 november 2018 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20400/2016-11-8.pdf 
 
Thornberg, R. & Fejes, A. (2009). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I 
A. Fejes. & R. Thornberg. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Thyer, B.A. (red.) (2001). The handbook of social work research methods. London: SAGE. 
 



 

34 
 

UNHCR (2015), Word at War: UNHCR Global Trends Forced Displacement in 2014, Geneva: 
United Nations High Commissioner for Refugees. 
 
Vetenskapsrådet (2017) hämtad den 21 januari 2019 från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf 
 
Wigg, U. (2008). Bryta upp och börja om: Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet: 
Stories abour being a refugee, schooling and identity. Linköping Studies in Behavioural Science, 
2008. 
 
Lagrum 
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  
 
SFS 2018:755 Gymnasielagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. 
Stockholm: Justitiedepartementet 
 
Socialtjänstlagen  SoL  (2001:453) Stockholm: Justitiedepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

8. BILAGOR 
 
Bilaga 1:  Brev till respondenten  
 
Hej! 
 
Vi, Shervin Rahbar och Waheed Samim, studerar på Institutionen för juridik, psykologi och 
socialt arbete, socionomprogrammet, vid Örebro universitet. Vi läser nu termin 6 och skriver för 
närvarande en c-uppsats om unga vuxna, före detta ensamkommande barn alltså. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande barns utveckling gällande integration, 
alltså hur deras integration i det nya samhället ser ut samt vilka faktorer som föreligger och 
påverkar din integration. Vår ambition är att intervjua cirka 5-6 ensamkommande barn för att få 
ditt perspektiv på dina upplevelser av integrationsprocessen och de upplevelser du har varit med 
om. 
 
Vi vill ge dig information om studiens tillvägagångssätt och ditt potentiella deltagande. Intervjun 
kommer att hållas under närmaste veckorna och kommer att pågå i ca 45 min till 1 timme, 
intervjun kan när som helst avbrytas. Vi vill även poängtera att de uppgifter som samlas in inte 
kommer att användas för något annat syfte än för vår forskning. Deltagandet i intervjun är 
givetvis helt frivilligt men vi skulle bli tacksamma om du vill delta. Intervjun görs på tid och 
plats som passar dig. Materialet som samlas in under intervjun kommer att spelas in och skrivas 
ut om du godtar detta. Det kommer inte att framgå i studien vem som har intervjuats eller sagt 
vad. Intervjumaterialet kommer att raderas när uppsatsen är sammanställd. 
 
Genom att delta i denna studie har du en chans att fylla ut de kunskapsluckor som finns inom 
forskningsområdet och potentiellt gynna det sociala arbetet med dessa barn i framtiden. 
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
Shervin Rahbar                                                        Waheed Samim 
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Bilaga 2: Intervjuguiden 
 
Etiska principer 
Det finns fyra etiska huvudkrav inom samhällsvetenskaplig forskning för att 
skydda intervjupersonen integritet: 
 
Dessa är: 
Informationskravet : Där informerar vi om syftet med vår studie, hur den kommer att 
genomföras, vad undersökningen kan bidra med och att det är frivilligt att delta samt 
att avbryta intervjun. 
 
Samtyckeskravet : Att intervjupersonen själv samtycker till sin medverkan. 

·       
Konfidentialitetskravet: Vi informerar om att vi ej specifikt kommer att nämna i vilken 
stad/kommun forskningen har gjorts. Vid citatanvändning kommer vi skydda deltagaren och 
använda citat av icke-känslig karaktär. 

·       
Nyttjandekravet: Under denna punkt informerar vi om att insamlade data endast kommer att 
användas i denna forskning och informera om hur uppgifterna skall användas. (ur Bryman) 
Inledning/ Frågor 

·       En kort beskrivning av studien, dvs. Studiens syfte, . 
     

Presentation 
Respondentens bakgrund 

·       Kan du berätta lite kort om dig själv (familj, ålder)?   
 

·       Vilket land kommer du ifrån? 
 

·       Hur länge sedan var det du lämnade ditt hemland? 
 

·       När kom du till Sverige? 
 

·       Vad var ditt första intryck av Sverige? 
.    När fick du ditt uppehållstillstånd? 

 
 
Teman 
1.  Hur ser respondentens utbildningsbakgrund ut? 

Följdfrågor: 
● Har du gått i skolan i hemlandet? 

○ Kan du beskriva det lite mer! 
● Går du i skolan här i Sverige? 
● Fick du någon handledning? Berätta hur det har hjälpt dig? 
● Vad vill du bli i framtiden? 
● När anser du att man är integrerad? Hur upplever du din situation i Sverige idag? 
● Är du nöjd med den hjälp och stöttning du fått för att lära dig svenska språket? 
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2. Hur ser respondentens sysselsättning i det nya samhället ut? 

Följdfrågor: 
● Vad hade du för sysselsättning i hemlandet? 
● Vad har du för sysselsättning i Sverige? 
● Hur fick du fram denna sysselsättning? 

 
3. Har respondenten haft något stöd (främjande fakt.)? (Hur ser stödet ut du fick) 
beskriv gärna?! 

Följdfrågor: 
● Har du några släktingar i Sverige? 

○ Om svaret är ja: har de varit till hjälp? 
○ Om ja: så på vilket sätt, utveckla det lite mer! 
○ Om nej, vilken hjälpen kan man få? 

● Hur har ditt boende stöttat dig för att du ska ha haft möjlighet att ta del av det svenska 
samhället? 
-       Språk? 
-       Skola? 
-       andra aktiviteter (fritidsaktiviteter) 

 
● Kan du beskriva det stödet du har fått för att integreras i det svenska systemet? du att du 

har fått det stödet som du behövt för att komma in i det svenska systemet (informella 
stödet), ? 

○ Kan du beskriva det lite mer!. 
 
3. Föreligger det några främjande eller motverkande faktorer?   

Följdfrågor: 
● Vad har du upplevt som fick hjälpa dig att komma in i det svenska samhället? 

○ utveckla det lite mer! 
● Vad har du upplevt som fick försvårat för dig att komma in i det svenska samhället? 

○ utveckla det lite mer! 
○ Hälsa 
○ Boende (hemlös) 

 
4. Sammanfattande frågor (integration) 

Följdfrågor: 
● Hur upplever du ditt engagemang i det nya samhället? 
● När anser du att man är integrerad? Hur upplever du din situation i Sverige idag? 

 
 
Avslut 

● Har vi missat något? 
● Har du något att tillägga? 
● Går det bra om vi återkommer om vi behöver komplettera några uppgifter? T.ex. via 

mail. 
● Tack för medverkan 


