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Abstrakt  
Syftet med studien är att beskriva vilka uppfattningar som finns hos ensamkommande asylsökande 
ungdomar genom att intervjua sex ungdomar från Afghanistan och Iran om vad 
integrationsprocessen innebär för dem. 
  Då jag har en förförståelse om ämnet så har jag valt att använda mig av hermeneutisk ansats och 
beskriva ungdomarnas uppfattning. 
  Detta är en kvalitativ forskning med intervju som datainsamlingsmetod. Jag har intervjuat sex 
ensamkommande ungdomar mellan 16–18 år, med rötterna i Afghanistan. Många afghaner har flytt 
från Afghanistan till Iran och därmed kommer de från någon av dessa länder men de är alla födda i 
Afghanistan. Ungdomarna har bott i Sverige längre än ett år och har en pågående integrationsprocess. 
De som har deltagit i studien har bott i Sverige mellan 18 och 30 månader. 
  Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys där en underliggande kategori har kunnat kopplas till de 
svar som respondenterna har gett. 
  Detta är en pedagogiskt kopplat studie där socialpedagogik har berörts i beskrivningen av de 
ensamkommande ungdomarnas uppfattning som berör integrationsprocessen. 
  Det som studien har resulterat i är att det finns mycket i integrationsprocessen som uppfattas positivt 
av ungdomarna men en del hinder kan göra processen svårare. Exempel på positiva delar av 
processen är den trygghet som finns i Sverige och det fina bemötande av ungdomarna, som uppfattas 
respekt.  
  De svårigheter som kan uppstå är att deras väntan i asylprocessen blir långdraget och sänker 
motivationsnivån hos ungdomarna.  
  Trots alla upp och nedgångar för ungdomarna har samtliga sex ungdomar hopp om framtiden och är 
beredda att kämpa för att få jobb, boende och utbildning som sedan ska leda till en bra integration. 
 
Nyckelord: Anpassning, asylsökande, integration, socialisation, ensamkommande barn. 
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Förord 
Jag är intresserad av att ta reda på hur integrationsprocessen uppfattas av ensamkommande 
ungdomar. Dessa ungdomar har kommit till ett nytt land, oftast helt ensamma, med en hel del 
trauman och svåra upplevelser. Ungdomarna ska mitt i alla dessa processer även anpassa sig till nya 
normer och värderingar i olika sammanhang. De ska lära sig ett helt nytt språk, en del ska även lära 
sig att läsa och skriva då de inte haft möjligheten att gå i skola tidigare. Deras oro för familjen, som de 
efterlämnat, finns där hela tiden och känslan av ensamhet är starkt. Att kunna hänge sig åt 
fritidsintressen, nya relationer eller svenska språket kan bli svårt om individen inte vet hur framtiden 
blir. Ovissheten över asylprocessen och hanteringen av ensamheten kan vara ett hinder för 
ungdomarna i deras integrationsprocess. Jag vill ta reda på hur dessa ungdomar beskriver sin egen 
integrationsprocess. 

  I texten kommer jag att använda mig av ensamkommande barn och ensamkommande ungdomar 
dock handlar det om personer under 18 år. Mitt fokus ligger på ensamkommande ungdomar men i 
vissa sammanhang använder andra, exempelvis myndigheter, dessa begrepp synonymt. 

  Jag vill tacka min handledare, Catharina Höijer, och mina kurskamrater som har stöttat mig genom 
hela uppsatsens gång. Jag vill även tacka min man, mina barn och min familj för deras stöd. Det 
underlättar när man får hjälp och stöd i livets olika delar. 
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Introduktion  

Att hamna i ett främmande land 
En tillbakablick i Sveriges historia som Hessle (2009) beskrivit visar att ensamkommande ungdomar 
har flytt sina länder redan i början av 1900-talet. De flyr och kommer till ett främmande land.  Det som 
genom tiderna har varit anledningarna är krig, förtryck, sexuell läggning, fattigdom, ohälsa, 
trafficking eller dåliga levnadsförhållanden.  
  Exempel på ensamkommande barn på flykt till andra länder är under Nazitiden i Tyskland, först och 
främst fick judiska barnen lämna landet för att fly till andra europeiska länder, bland annat till Sverige 
(Hessle, 2009). 
  En beskrivning av begreppet ensamkommande barn är en person som är under 18 år, inte är i 
sällskap av en vuxen och kommer till ett annat land (Hessle, 2009).  
   
” Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från 
båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller 
som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.” (Regeringens proposition, 2015, s.1) 
 
  Enligt Popov, Sturesson & Carlsson (2012) har det skett en ökning av asylsökande ensamkommande 
barn. Från att det år 2004–2005 var cirka 400 ensamkommande som sökte asyl i Sverige och år 2010–
2011 var det cirka 2500 asylsökande. De asylsökande var i åldrarna 14–17 år och främst från 
Afghanistan och Somalia.  
 
Enligt Migrationsverkets statistik över antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige:  

 
 
(Migrationsverket, 2017a) 
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Nedanstående diagram visar sju länder som har haft flest asylsökande år 2015 enligt 
Migrationsverket. 
 

 
(Migrationsverket, 2016) 
 
 
  I Sverige finns det en plan för hur ensamkommande ungdomar ska tas emot och kunna leva, med de 
olika instansernas ansvarsområden i beaktande. Fram till 1 juli 2006 hade Migrationsverket ansvaret 
för ensamkommande barnen och placerade barnen i grupphem. Efter 1 juli 2006 skulle kommunerna 
ta över ansvaret genom Migrationsverket. Detta gjordes för att socialtjänstens expertis skulle 
användas för en bättre behandling av barnen. Socialtjänsten och Migrationsverket ansöker om god 
man hos överförmyndaren. Gode mannens ansvar blir att ta ansvar för barnet rent lagligt där en laglig 
företrädare inte utsetts. Gode mannen har vidare ingen försörjningsplikt men ansvarar för barnets 
boende och skola med mera (Hessle, 2009).  
  Hessle (2009) beskriver att det inte gjorts så många uppföljningar av ensamkommande ungdomars 
integrationsprocess men de som har gjorts, till exempel, en kvalitativ undersökning med en 
uppföljning efter sju år av ungdomarnas livssituation, har visat att de svårigheter som ungdomarna 
hade beskrivit under första tiden inte längre var aktuella. 11 av 34 deltagare kunde följas upp och de 
flesta kände sig tillfreds med sin livssituation. Det som undersökningen påvisar är att det sker en 
utveckling framåt och en hoppfull framtid väntar de flesta oavsett vilka svårigheter de kämpar med 
under processens gång. 
  Det har gjorts en studie, om psykisk hälsa, där ensamkommande barn har jämförts med barn i vuxet 
sällskap, en anhörig som anses myndig. Det visade sig att de barn som flytt ensamma även har större 
psykiska besvär. Detta berodde på att många hade flytt från svårare situationer än de som kommit 
med sin familj. Även att de i det nya landet som de flytt till får hantera svårigheterna helt själva 
påverkar deras psykiska hälsa. Att flickor mår sämre än pojkarna har också framkommit i 
undersökningen (Eide & Hjern, 2013). 
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  Gustafsson (2017) har beskrivit de svårigheter som kan finnas i bemötandet av ungdomarna. En 
aspekt är att den personal som ungdomarna möter på inte har någon aning om hur dåligt 
ungdomarna mår och vill ta emot dem som helt vanliga tonåringar. Detta beror på att det inte finns 
tillräckligt med kunskap hos personal om psykisk ohälsa men även en rädsla. Att ta avstånd från 
ungdomarna och bara lösa de praktiska delarna i deras situation kan vara en sorts bemötande. En 
känsla av att symbolisera en handelsvara kan uppstå hos ungdomarna. Detta baserat på den synen att 
samhället ger och ungdomarna är passiva mottagare. Det skulle även kunna ses som att ungdomarna 
även måste vara mottagliga för allt nytt. Det är ändå ungdomarna som måste lära sig språket, lära sig 
de sociala koderna och att helt enkelt anpassa sig till det samhället redan bestämt. Detta har 
Gustafsson (2017) beskrivit som en uppfattning hos ungdomarna i samband med den bemötande de 
fått från personalen på boendet. 
  Jag har ett socialpedagogiskt syfte med min studie som kopplas till att ungdomarnas integration sker 
genom att socialisera sig med andra, vara i sociala sammanhang för att bli stärkta i sin identitet och 
fungera i samhället. Detta beskrivs även som en lärandeprocess, då det med betydelsefulla personer 
för integrationsprocessen, sker lärande i olika sammanhang. Lärandet ska bidra till individens 
stärkande i livets olika delar (Cederlund & Berglund, 2014).  
  Bland ensamkommande ungdomar finns det socialpedagogiska arbetet ständigt närvarande i olika 
sammanhang. De går i skolan där de får stöd och hjälp i form av en vardaglig rutin men även 
psykosocialt stöd. Sedan finns det god man, kontaktperson, personal på boenden och familjehemmet 
som gör ett pågående socialpedagogiskt arbete. Enligt Cederlund & Berglund (2014) så kan en del 
aktiviteter vara givande för förståelsen av de olika samhällsnormerna och reglerna. Att tillhöra en 
gemenskap som bidrar till nya erfarenheter kan ha en positiv effekt på individen. Författarna 
beskriver även att lärandeprocessen inte kan ske helt avskilt från att även identiteten påverkas. Att det 
i sociala sammanhang skapas nya erfarenheter som även formar individens identitet är direkt 
sammankopplat. 
  De frågor som jag vill ha svar på genom studien är: Hur uppfattar ungdomarna sin 
integrationsprocess? Finns det positiva eller negativa uppfattningar kring integrationsprocessen? 
 

 

Integrationsprocessen ur teoretiskt perspektiv 
  Madsen (2001) tar upp begreppen Kvalificeringsprocess och socialiseringsprocess som delar av 
integrationsprocessen. Med kvalificeringsprocess menas den kompetens en individ skaffar sig i den 
allmänna gemenskapen men även de specialkompetenser den skaffar sig för den individuella 
utvecklingen. Socialiseringsprocess är det som vidare kommer att kallas kultur, värderingar och normer 
som har skapats för att upprätthålla samhällets ordning. 
  Enligt Madsen (2001) så sker en viss socialisering i alla samhällen, vilket innebär att individen ska 
växa in i samhället som en fungerande medborgare. Att kunna ta till sig de normer och värderingar 
som samhället kräver för att individen ska få ingå i gemenskapen (Madsen, 2001). 
  Det som genom tiderna har varit en tydlig socialiseringsprocess har i dagens samhälle blivit mer 
komplext och kräver mer av individen. Att först tillhöra gemenskapen och sedan måste en viss 
självständighet, egna åsikter och mål, växa fram för att individen ska uppfattas som en bra 
medborgare. Idag är det inte bara att följa strömmen utan egna beslut och viljan att skapa en bättre 
framtid, kvalificeringsprocessen, lyfts fram som viktigt. 
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  Jepson Wigg (2011) beskriver begreppet kultur och att det betyder olika för olika individer.  
Kultur kan ifrågasättas då det både innefattar det som har skapats av människorna i ett samhälle och 
sätter upp vissa ramar men samtidigt är detta även något som människor har skapat utifrån den 
uppfattning vi har av vår tillvaro, miljö och situation. 
  Jepson Wigg (2011) har tagit upp begreppet att vara svensk som kan ha en viss innebörd för någon 
som försöker anpassa sig och bli en del av den svenska gemenskapen. Med detta menas de likheter 
eller olikheter en invandrare kan uppfatta. Att uppfatta kulturell skillnad, bete sig annorlunda, 
språkbruket och svårt att slappna av bland svenskar.  
  Etnicitet är ett annat begrepp som berörs av Lennartson (2007) då det uppstår olika kulturella möten 
från olika länder i Sverige. Etnicitet beskrivs ofta när en annorlunda kultur från den vi är vana vid ska 
förklaras. Detta medför gränsdragningar som i dagens samhälle inte är helt möjliga. Gränser har 
bleknat och suddats ut då nya normer har blivit viktiga Lennartson (2007). 
  Även Lennartson (2007) har beskrivit att begreppet kultur använts i negativa sammanhang och att 
det kan ha förvrängt innebörden. Kulturella skillnader har diskuterats som en jämförelse mellan 
individer med annan etnicitet och svenskar. Detta skapar en klyfta som egentligen inte är helt sann. 
Att vara svensk eller att ha annan etnicitet behöver inte betyda kulturkrock. En likhet mellan kultur 
och språk som författaren har tagit upp är att det går att lära sig. Det går att lära sig grammatiken i ett 
språk precis som det går att lära sig hur man ska bete sig i olika sammanhang. 
   

Integrationsprocessen ur ungdomarnas perspektiv 
Att känna tillhörighet och att bemötas som självständiga individer är två viktiga delar i 
integrationsprocessen. 
  Höijer & Magnusson (2008) beskriver integrationsprocessen för ensamkommande ungdomar i en 
kommun i Sverige genom studien om just deras situation. Det framkommer några viktiga punkter för 
att integrationsprocessen ska fungera. Det är viktigt att ungdomarna ses som självständiga individer. 
Det är ungdomarna själva som kan skapa sig en bra tillvaro som även ger en positiv framtidstro. Det 
som Swedish refugee aid (SWERA) har lyckats ta fram som viktiga delar i processen är en bra 
struktur, att känna tillhörighet, utveckling och att ta kontrollen över sin situation. Det som innefattar 
struktur är skola, bra matvanor och bra sovvanor med mera. Det är viktigt att känna tillhörighet på 
det sättet att ungdomarna ska bli självständiga, skaffa vänner och om de skulle stöta på problem kan 
de be om hjälp från vuxna personer i omgivningen, som sin kontaktperson eller god man. Viljan att 
utvecklas finns hos ungdomarna men att planera långt in i framtiden är svårt då de inte vet hur 
beslutet om asyl kommer att påverka de. Viktigast av alla punkter finns en önskan och ansträngning 
för att kunna ta hand om sig själv. Att skaffa ett jobb, en bostad och körkort för att kunna ha makt 
över sitt liv är en framtidsdröm (Höijer & Magnusson, 2008).  
  Enligt Höijer & Magnussons (2008) studie finns det uppfattningar hos ensamkommande som visar 
på kulturella skillnader och annorlunda tankesätt i jämförelse med ungdomar som är uppvuxna i 
Sverige.   
  Thommessen, Corcoran & Todd (2015) beskriver hur det är för ensamkommande ungdomar när de 
anländer till Sverige. Deras kvalitativa undersökning har visat på att ungdomarna känner en 
tacksamhet för den support de får av stödpersoner i ett främmande land. Det kan handla om att få en 
bra relation med den tilldelade gode man som man har eller andra i ens omgivning. Många 
ensamkommande ungdomar har beskrivit vikten av att ha en vuxen person i sin närhet som kan agera 
som rådgivare, stöd eller en trygg punkt i den osäkra tillvaron. 
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 För att ungdomarna ska kunna anpassa sig på bästa sätt är det enligt Thommessen, Corcoran & Todd 
(2015) viktigt att skapa meningsfulla, riktiga relationer för att även känna tillhörighet. De ungdomar 
som har saknat ett bra stöd har även visat på sämre psykisk hälsa och haft fler svårigheter. En studie 
som gjorts i Norge av ensamkommande ungdomar har visat på att de som inte haft en social 
samhörighet, så som ett arbete eller ett stabilt boende har även mått sämre och inte kunnat integrera 
sig lika bra i samhället Thommessen, Corcoran & Todd (2015).   
  Vikten av att ha ett bra stöd första åren när de kommer till ett nytt land har även beskrivits av 
Åkerlund (2016). Att få ett bra stöd skapar även en trygghet som leder till bättre utveckling. Det 
författaren ger exempel på är studier av ungdomar på institution, som social miljö. På en del boenden 
har ungdomarna uppfattat personalens stöd som avgörande för deras integration medan andra 
boenden bara bidragit till en dålig känsla som till och med begränsat möjligheterna till en bra 
integration. 
   Wade, Sirriyeh, Kohli & Simmonds (2012) har undersökt hur ensamkommande ungdomar tas emot i 
England. I den stunden som det registeraras att personen är under 18 år och ensamkommande så 
ligger det ett ansvar på samhället att ta hand om barnen precis som andra fosterbarn i landet. 
Ungdomarna tillfrågades om de hade någon uppfattning om hur det är att vara ett fosterbarn. Detta 
var oftast helt främmande för ensamkommande barnen då det kan se helt olika ut i andra länder. 
Detta medför en känsla av oro hos ungdomarna. Vidare beskrivs vikten av att låta fosterbarnen ta sin 
tid för att skapa ett förtroende hos en helt främmande familj eller person. Det handlar ofta om att 
skapa en relation med ett flertal personer. 
  Wade, Sirrey, Kohli & Simmonds (2012) har i sin undersökning även beskrivit att fosterfamiljens 
språkanvändning kunde vara till hjälp för att ensamkommande barnen skulle känna sig välkomna. 
Det beskrivs att språk som persiska och urdu förstås av en del afghaner och på det sättet underlättar 
kommunikationen i början, då de saknade kunskaper i engelska språket. Även kulturella likheter kan 
skapa en lättnad i relationer. Ett exempel på det är en engelsman som inte talade samma språk som 
fosterbarnet men hade snickeri gemensamt och kunde på det sättet knyta an till honom den vägen. 
 

Förförståelse  
Då jag har valt att använda mig av hermeneutisk ansats så är det av vikt att min förförståelse beskrivs 
och som jag sedan kan jämföra med studiens resultat. Jag har fått uppfattningen genom media att 
ensamkommande ungdomar från Afghanistan ofta hamnar i konflikt, inte respekterar de lagar som 
finns i Sverige och att de ljuger om sin ålder med mera. Då media ofta målar upp en ensidig bild är 
det viktigt att jag kan beskriva den uppfattning som jag har fått och tycker verkar mer verklig. Jag 
arbetar en del som persisk tolk och nu på senare tid även som kontaktperson för ensamkommande 
ungdomar. Jag har dessutom kontakt med personal som arbetar med ungdomarna på olika sätt. Min 
förförståelse är att ungdomarna stöter på en hel del fördomar och blir ofta missförstådda. De får inte 
alltid det stöd, från skola, vård, boende med mera, som de är i behov av för att kunna fokusera på den 
egna integrationsprocessen. Ungdomarna kommer från en helt annan kultur och behöver socialisera 
sig för att lära sig samhällets olika koder och värderingar. För att ungdomarna ska kunna anpassa sig 
behöver de tid och tålamod. Det är intelligenta ungdomar som har respekt för samhället men vet inte 
alltid hur de ska göra. Jag har förförståelsen att ungdomarna kan ha fördomar om svenskar, samhället 
och den hjälp de får i övriga situationer. Fördomar om att svenskar kan vara kalla och inte särskilt 
mottagliga. Jag tror att det finns ett missnöje bland ungdomarna i deras integrationsprocess, de 
upplever inte att de får chansen att bli delaktiga. Det finns helt enkelt en känsla av utanförskap hos 
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ungdomarna. Detta är förstås det jag tror och vill gärna ha möjlighet att beskriva ungdomarnas egna 
uppfattning kring integrationsprocessen. 

 

Disposition 
Rapporten består av dessa delar: Introduktion, Metod och resultat samt diskussion. 
Introduktionen omfattar dels en beskrivning av studiens problemområde samt en redovisning av 
tidigare forskning och centrala begrepp. Denna introducerade del baseras på ett axplock av tidigare 
studier samt relevant litteratur som sökts i databaserna Eric, Diva, Primo och uppsatser.se med 
följande sökord: ensamkommande ungdomar, asylsökande, kvalitativ forskning om ensamkommande 
ungdomar, integrationsprocess och socialisation.  Har även använt engelska sökord som integration, 
unaccompanied minor, socialization, asylum seekers.   
  I del som omfattar metod har beskrivningar kring ansats, genomförande och metod gjorts. Även 
etiska ställningstaganden har beskrivits.  
Resultatavsnittet presenteras det resultat som framkom efter bearbetning och analys av det empiriska 
materialet. De olika rubrikerna representerar de kategorier som framtagits.  
  I diskussionen har resultatet kopplats till tidigare forskning. Det finns även en sammanfattning av 
undersökningen. 
 

Skydd och ansvar för ensamkommande ungdomar 
  Resilience och sense of coherence är två perspektiv som visar att det finns en del av ungdomarna som 
klarar av att hantera svårigheterna som uppstår trots allt. Resilience är ett begrepp som Hessle (2009) 
har beskrivit som en förmåga att stå ut i stressfulla situationer. Sedan har även Hessle (2009) gjort en 
beskrivning av sense of coherence, att tillhöra ett sammanhang gör stressiga situationer mer hanterbara. 
  Enligt Förenta Nationernas (FN) konvention om barns rättigheter måste en del lagar följas när det 
handlar om flyktingbarn. Barn som flytt sitt land har rätt till skydd och humanitärt bistånd. Förenta 
nationernas flyktingkommissariat, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), har 
tagit fram ett system för att kunna skydda ensamkommande barn på bästa sätt. Några av punkterna 
som är viktiga är att barnet ska få vård och omsorg, få kontakt med personer som kan hjälpa 
individen, såsom god man och samtidigt ska en utredning om asyl ske så snabbt som möjligt 
(Brunnberg, Borg & Fridström, 2011). 
  Ansvarsområden som Migrationsverket (2017b) beskrivit: 
Migrationsverket har ansvaret för asylprocessen, att informera om möjlighet till åldersbedömning, att 
få kontakt med vårdnadshavarna, se till att barnet får det ekonomiska bistånd som den behöver, ta 
hand om fördelningar av barnen till olika kommuner och även ansvara för ersättning till 
ansvarskommunen. 
  Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas platser för mottagande av 
skyddsbehövande barn och de ansvarar även för tillsynen av överförmyndarnas arbete. 
  Kommunens ansvar ligger i att ta reda på barnets behov och sätta in insatser så som placering i 
passande boende. De ska även se till att barnet får en god man genom att Migrationsverket eller 
Socialnämnden lämnar in en ansökan om god man till överförmyndaren. Kommunen ska se till att 
barnet får utbildning och ansvara för andra eventuella insatser som behövs. Kommunens ansvar 
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ligger även i att barnet integreras i samhället efter att ha fått uppehållstillstånd. I det här läget måste 
kommunen också försöka återförena barnet med dess eventuella familjemedlemmar.  
  Landstinget ansvarar för barnets hälsa som innefattar sjukvård, barnpsykiatrisk vård och tandvård, 
precis som alla andra barn i Sverige. Det som förändras om barnet fyller 18 år innan asylprocessen är 
utredd, är att landstinget endast ger akut vård som kräver omedelbar åtgärd. 
   Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvaret för tillsyn över hälso- och sjukvård, 
socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
viss tillståndsprövning. 
  Socialstyrelsens ansvar ligger i att vägleda socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
(Migrationsverket, 2017b). 
   Via Socialstyrelsen (2016) kom jag i kontakt med en informationsfilm som jag tyckte kunde vara 
intressant att beskriva. Detta kan vara första mötet med frågor kring integration och hur processen är. 
Även aspekter som kan förtydliga de svårigheter som finns kring integration ser jag i denna film. 
  Socialstyrelsen har skapat en film och tillhörande informationsblad för bemötande av 
ensamkommande barn i familjehem och i Hem för vård eller boende (HVB-hem). Det finns även en 
version av filmen som alla kan ta del av för att få förståelse av ensamkommande barnens situation. 
Informationsbladet är till för att förbereda handledaren som sedan ska visa filmen för barnet. Filmen 
finns på flera olika språk och syftet är att beskriva vad som kommer att hända och hur detta sker. Det 
är meningen att underlätta för barnen att förstå sin situation och kunna förbereda sig mentalt för den 
process de ska gå igenom då dem har kommit till Sverige. Filmen innehåller instruktioner för hur 
filmen ska visas och beskrivas, hur ensamkommande barn bör bemötas, då de kommer med en del 
tidigare trauman och svåra upplevelser. Vidare beskrivs olika viktiga aktuella begrepp. Detta är ett 
verktyg för att kunna möta barnen där de är. Filmen kan exempelvis visas för att barnen lättare ska 
kunna förstå sin asylprocess eller vid inflyttning till familjehemmet och HVB-hemmet. 
  I informationsbladet som tillhör filmen tas aspekter som kulturella skillnader upp och hur det kan 
vara till grund för missförstånd som kan undvikas genom kunskap om dessa skillnader. Med 
kulturella skillnader menas hur ensamkommande barnen exempelvis uttrycker sig. Att ha olika 
livssyn helt enkelt och att ansvariga ska vara öppna för dessa skillnader. Det finns en del exempel 
beskrivna i texten om kulturskillnader i språket och beteendet. (Socialstyrelsen, 2016) 

Skolans roll i integrationsprocessen 
Att ungdomarna går i skolan ger mening i tillvaron och ger hopp om en framtid. Skolans roll i 
integrationsprocessen påverkar väldigt mycket hur ungdomarna kan känna sig delaktiga och viktiga i 
samhället (Lennartson, 2007). 
  Jepson Wigg (2011) förklarar att alla barn har rätt att gå i skola när de anländer till Sverige. Detta är 
lite olika upplagt beroende på vilken kommun som är ansvarig. Ungdomar som fyllt 16 år har rätt att 
gå i Svenskundervisning för invandrare (SFI) men på många ställen har det anordnats speciella 
klasser för ungdomar mellan 16–20 år, språkintroduktion som tar cirka två år och därefter finns 
möjligheten att gå på vanliga program i gymnasiet. 
  Lennartson (2007) beskriver att lära sig svenska språket är det som känns viktigast för många 
ensamkommande ungdomar då det skulle kunna leda till så mycket annat. För barn ger skolan en 
rutin i vardagen som även ger en känsla av trygghet. Många av barnen behöver en kontinuitet i sin 
tillvaro för att kunna hantera allt det svåra i situationen. Även att skolan är den enda länken till 
svenska samhället och vad barnen lär sig för att kunna skapa en bra framtid känns som viktigt för 
många.   
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 Popov, Sturesson & Carlsson (2012) beskriver att de ensamkommande asylsökande ungdomarna som 
söker sig till Sverige placeras hos olika kommuner i landet för att de ska få utbildning och att deras 
socialisation ska uppfyllas. Skolan har länge haft i uppdrag att ha ett multikulturellt perspektiv på 
undervisningen. Detta har dock inte varit så aktuellt då det inte funnits så många flyktingar att ta 
hänsyn till. Detta förändrades i och med att så många minderåriga sökte asyl i Sverige. Lärarna fick en 
ny utmaning att ta sig an. Det blev alltså viktigt att ha kunskaper om andra kulturer som lärare. 
  Popov, Sturesson & Carlsson (2012) beskriver vad en studie av ensamkommande ungdomars 
integration i skolan och samhället resulterade i. Det visade på att ungdomarna i första skedet kände 
sig begränsade då språksvårigheterna även var ett hinder för förståelse av samhället. Det studien även 
pekade på var att de elever som tidigare haft skolundervisning hade svårare att ta till sig de svenska 
metoderna och att de som i princip var analfabeter anpassade sig lättare. För ungdomarna som hade 
tidigare studievana uppstod en sorts kulturkrock som tog längre tid att övervinna. Även lärarna 
märkte av brister i kunskapen om bemötandet av de olika kulturerna. 
  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vilka uppfattningar som finns hos ensamkommande asylsökande 
ungdomar genom att intervjua sex ungdomar från Afghanistan och Iran om vad 
integrationsprocessen innebär för dem. 
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Metod 

Ansats 
Undersökningen har genomförts utifrån hermeneutisk ansats och undersökningen är baserat på 
deltagarnas egna uppfattningar om deras situation och process. Undersökningen är kvalitativ och 
beskriver hur något uppfattas av individen. Kvalitativa undersökningar fokuserar på sociala 
mänskliga företeelser och baseras på ord och uttalanden med syfte att påvisa olikheter i till exempel 
uppfattningar om ett visst fenomen. Att alla människor lär sig olika saker i samma situation beror på 
deras uppfattning av situationen. Det som står till grund för valet av hermeneutisk ansats i denna 
studie är valet av att göra tolkningar på den information som framkommer i intervjuerna (Alvesson & 
Sköldberg, 2017). 
  Det som påverkar hur mycket vi lär oss kan vara hur stort glappet är mellan det vi förväntas lära oss 
och det vi verkligen uppfattar som viktigt att lära oss (Kroksmark, 2011).  Med detta vill jag beskriva 
att bara för att någon uppfattar saker och ting på ett visst behöver inte det vara så för alla utan det 
beror på individens tidigare erfarenheter och förståelse idag. 
  Beroende på hur ensamkommande ungdomarna uppfattar sin integrationsprocess i Sverige kan jag 
vidare analysera innehållet. Det blir de punkter som uppfattas av ungdomarna som är relevanta och 
lägger fokus i min studie. 
  Hermeneutik baseras på författarens egna uppfattning. Detta innebär att min förförståelse ligger till 
grund för hela studien. Jag har baserat forskningen på det jag förmodat ligger bakom 
integrationsprocessen (Bryman, 2008). 

Urval 
Studien baseras på ett målinriktat urval för att det ska passa de kriterier som ska uppfyllas. Ett 
målinriktat urval skapar en mer specifik målgrupp som passar till undersökningens syfte (Bryman, 
2008).  
  Ungdomen ska kunna kommunicera endera på svenska eller persiska. Anledningen till detta 
kriterium är att jag som har intervjuat ungdomarna talar persiska. Då jag talar persiska hade jag 
möjligheten att göra intervjun på persiska som även förstås av daritalande ungdomar. Persiska talas i 
Iran där många ungdomar har bott i många år innan flykten till Sverige. Jag kan kommunicera direkt 
med ungdomarna, istället för att använda mig av tolk som kan ha sina svårigheter.  Dari, som talas i 
Afghanistan, är väldigt nära persiskan vilket kan användas i mitt fall . Även om ungdomarna har lärt 
sig svenska under sin tid här så kan det ha underlättat att de fick uttrycka sig på sitt modersmål.  
  Kriterier för urvalet innefattar att ungdomarna ska ha kommit till Sverige från Afghanistan eller Iran, 
utan någon vuxen. Att ungdomarna ska komma från Iran eller Afghanistan beror på att det på senare 
år har kommit många ensamkommande ungdomar till Sverige just från dessa länder.  
  Ungdomarna ska inte ha fyllt 18 år vid tidpunkten för inresa i Sverige, ha varit i Sverige under minst 
ett år för att ha haft möjligheten att påbörja sin integrationsprocess.  
  Ungdomarna ska bo i grupphem eller i familjehem med andra vuxna i närheten.  Att ungdomarna 
ska ha någon sorts organiserat boende, grupphem eller familjehem, är för att jag ska kunna göra 
jämförelser som är baserade på liknande förutsättningar.  Jag har valt att intervjua sex ungdomar. 
 



12 
 

Datainsamlingsmetod 
Jag har genomfört en mindre strukturerad intervju som lämnar utrymme för deltagarna att uttrycka 
sig fritt. Genom en kvalitativ intervju hamnar fokus på deltagaren och de kan beskriva sin 
uppfattning. En semistrukturerad intervju där frågan är tydlig och sedan ska följdfrågorna förtydliga 
det som deltagaren tar upp.  
Val av intervju som datainsamlingsmetod är baserat på individens egna uppfattningar i 
undersökningen. Sedan är syftet med följdfrågorna att öka förståelsen för upplevelsens innehåll 
(Bryman, 2008).  
  Nackdelen med denna metod är att transkriberingen tar lång tid. Då jag hade begränsat med tid, och 
att  intervjun även gjorts på ett annat språk, som är persiska i mitt fall, var tidskrävande och krävde 
stor fokus (Bryman, 2008). Trots denna svårighet valde jag att använda mig av intervju som metod för 
att få ut så mycket information som möjligt kring ungdomarnas uppfattning. 
   Vid en kvalitativ undersökning är det mer passande att beskriva tillförlitligheten (trustworthiness) 
och äktheten (authenticy). Fyra punkter som ska tas beaktande enligt Bryman (2008) är: 
 

- Trovärdighet (credibility). Forskningen beskrivs noggrant och viktig information framkommer. 
Studien är baserad på granskad forskning och relevant litteratur. Även ungdomarnas röst blir 
hörda med så mycket information det går från intervjutexterna. 

- Överförbarhet (transferability). Detaljer om den sociala situation som studeras skildras för att 
kunna jämföras i liknande studier. Att metoden beskrivs noggrant och tillvägagångssättet 
beskrivs för att skapa en så klar bild som möjligt är av vikt i undersökningen. Beskrivningen 
av tillvägagångssätt, val av metod och ansats är exempel på förtydligande av 
undersökningen. 

- Pålitlighet (dependability). Undersökningens olika faser beskrivs och bearbetas. Jag har försökt 
beskriva arbetsprocessen så noga som möjligt för att ge läsaren en förståelse för arbetets gång. 
Metodavsnittet har tagit upp de delar som är av vikt för undersökningen så som beskrivning 
av arbetsprocessen. 

- Konfirmera och styrka (confirmability).  Göra undersökningen så objektivt som möjligt. Att 
medvetet inte lägga egna värderingar och åsikter i resultatet. Jag har försökt styrka den 
information som framkommit med tillförlitliga referenser. Texten innehåller många citat som 
kopplats till relevant forskning.  

 
Äktheten berör forskningen i allmänhet där en rättvis bild av den sociala grupp det berör ska 
framkomma och till och med vara till nytta för dem (Bryman, 2008). Autenticiteten i mitt fall innebär 
att jag så objektivt som möjligt försökt analysera intervjuerna och ge en så verklig bild jag förmått utan 
att ge någon negativ förknippning till ungdomarna eller deras situation. Det som har av vikt är att få 
ungdomarnas röst hörda för att ge så rättvis bild av deras uppfattning som möjligt. 
 

Genomförande 
Genom en bekant som arbetar på en skola där ensamkommande ungdomarna går på 
språkintroduktion kom jag i kontakt med två ungdomar som uppfyllde kraven och som ville ställa 
upp på en intervju. Två ungdomar deltog och de tog med sig ytterligare en kompis som dessvärre inte 
uppfyllde alla kriterier och då inte kunde delta.  
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 Intervjuerna har genomförts i ett tyst rum med inspelningsmöjligheter. Två av intervjuerna har gjorts 
på skolan ungdomarna går på. Tre av intervjuerna gjordes i bibliotekets studierum där vi kunde sitta 
avskilt och en intervju gjordes på en skola som eleven inte gick på men där vi fick låna ett rum till 
intervjun. Ett problem uppstod vid inspelning av en intervju där jag fick börja om med intervjun och 
där intervjudeltagaren, med hjälp av intervjuaren, fick sammanfatta det som sagts efter att det 
avbrutits. Intervjun började med att deltagaren fick presentera sig.  
Det är bra om intervjuerna transkriberas så fort som möjligt efter intervjun för att analysen av data 
kan börja.  Att få intervjuerna utskrivna som text gör fortsatta analysen lättare för att kunna läsa 
texterna flera gånger innan kodningen görs. Kodning av viktiga begrepp och innehåll som är relevant 
för den litteratur som studeras har gjorts som nästa steg. Vidare har jag analyserat de kodningar som 
jag har gjort och sammanställt materialet (Bryman, 2008). 
 
 

Analysmetod 
Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys där ungdomarnas uppfattningar står till grund för de olika 
kategorier som identifieras. En kvalitativ analys av den information som kommer fram under 
intervjuerna är att kunna urskilja de olika synsätten kring integrationsprocessen som framkommer. 
Det är inte det som kommer fram ordagrant som är viktigt utan det som ligger bakom det som 
uttrycks. En kvalitativ analys av ungdomarnas uppfattning om integration gentemot deras omvärld, 
det som uppstår i samband med sociala samspelet (Larsson, 2011). 
  Kvalitativ analysmetod kan beskrivas stegvis där det är viktigt att inledningsvis läsa de utskriva 
intervjuerna minst två gånger. Andra gången texten lästes gjordes även en uppdelning och kodning 
påbörjades. Att ha studiens syfte i bakhuvudet för att kunna hitta svaren på frågorna som ställs är ett 
verktyg som kan användas vid en analys. Det jag fokuserade på var positiva och negativa skillnader 
eller likheter. Jag har under analysens gång hela tiden har kunnat koppla informationen till studiens 
syfte. Vidare låg fokus på att få fram ungdomarnas beskrivning av hur de uppfattat sin process.  
  Alla inspelningar transkriberades, på svenska, för att inte gå miste om viktig information och för att 
jag skulle kunna repetera svaren. Förhoppningsvis har analysen blivit mer korrekt och det skapar 
möjligheter att se likheter i dem olika deltagarnas svar. Även hur något uttrycks kan vara relevant för 
hur informationen ska tolkas (Bryman, 2008). 
  Jag har analyserat varje intervjutext enskilt för att kunna identifiera de olika kodningar och 
kategorierna. Målet har även varit att urskilja gemensamma och olika kategorier. Jag analyserade en 
intervjutext i taget där jag markerade relevant information för undersökningen. Sedan framstod några 
tydliga kategorier där jag fördelade informationen under.  
  Efter att ha analyserat ett par intervjutexter kunde jag lättare se kategorierna och därmed även hitta 
relevant information som passade. Jag har kunnat se en del likheter, skillnader och olika citat som jag 
har använt mig av.   
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Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra viktiga punkter som måste efterföljas för att en etiskt korrekt 
undersökning ska äga rum inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Deltagarna i 
undersökningen som i detta fall är intervjudeltagarna informerades om nedanstående: 
 

- Informationskravet. Viktigt att deltagarna förstod syftet med undersökningen. Jag har skrivit ett 
informationsbrev (se bilaga) på svenska som ungdomarna fick med sig men beskrev brevets 
samtliga punkter muntligt på persiska innan intervjun. 

 
- Samtyckeskravet. Deltagarna fick veta att dem deltar frivilligt och kunde avbryta sitt 

deltagande eller välja att inte svara på vissa frågor. Jag talade tydligt om det för ungdomarna 
innan intervjun påbörjades. 

 
- Konfidentialitetskravet. All information som kommer fram ska handhas på ett säkert sätt. Det 

ska inte gå att koppla informationen direkt till deltagarna. Även data som insamlats har 
bevarats på en skyddad plats. Jag skrev inte deras namn och kontaktuppgifter på samma 
ställe och gav dem enskilda nummer. Transkriberingen innehåller inga namn utan bara första 
bokstaven i namnet. 

 
- Nyttjandekravet. All data som samlas in av enskilda personer ska enbart användas i 

forskningens syfte (Bryman, 2008). Jag behåller all information under tiden studien genomförs 
och förstörs efteråt. 

 
 

Metoddiskussion 
Jag har lyckats ta hänsyn till de etiska principerna genom hela arbetet baserat på vetenskapsrådets 
(2011) beskrivningar av de etiska principerna. Detta genom att informera ungdomarna och hantera 
informationen kring dem med konfidentialitet. 
  Det som fungerade bäst för att få tag på engagerade respondenter var genom att be någon bekant 
fråga sina kompisar. Fyra deltagare fick jag kontakt med genom bekanta som kände någon med 
passande kriterier och som ville delta. Detta har jag sett som en fördel då det är variation på var 
ungdomarna är bosatta och vilket gymnasium de studerar vid. Samtidigt kan detta ha lett till att det 
har varit kompisar som även har liknande livssyn. Jag kan då säga att mina kontakter har varit från 
olika sammanhang och det skapar en variation i sig. Jag har även varit uppmärksam på detta vid 
analys av intervjumaterialet. 
   Det som fungerade bra var att ungdomarna fick uttrycka sig fritt och det framkom information som 
jag tidigare inte tänkt på. Detta leder vidare till att jag åtminstone lyckats vara objektiv till viss del. 
Självklart kan jag inte ha lyckats ställa frågorna utan att ha styrt in ungdomarna på vissa spår men har 
medvetet försökt ställa öppna frågor. Det som var svårt ibland var de korta svaren jag fick, där jag fick 
ställa strukturerade ledande frågor för att få svar på huvudfrågan. 
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Att jag intervjuade på persiska tror jag underlättade för ungdomarna då det var lättare för de att 
uttrycka sig på sitt språk. Svårigheten med att använda ett annat språk var att översätta uttryck och 
ordspråk till svenska.  
  Bryman (2008) beskriver att transkribering strax efter att intervjuerna genomförts är det bästa sättet 
att få fram färsk information på. Detta för att jag minns hela intervjusammanhanget bättre och att 
arbetets gång får ett bra flyt. Det fungerade inte helt för mig då jag gjorde flera intervjuer efter 
varandra vid två tillfällen och hann inte transkribera samma dag. Jag försökte göra transkriberingarna 
de följande dagarna för att försöka hålla informationen färsk. Det positiva var att det tog en vecka 
mellan de första transkriberingarna och den andra serien intervjuer, vilket gav mig tid att reflektera 
över intervjuerna innan ny information uppkom. Jag hann göra innehållsanalyserna direkt efter 
transkriberingarna som sedan gav upphov till de olika kategorierna. Detta är positivt i mitt fall då jag 
inte mindes vad tidigare intervjudeltagare hade sagt dock hade jag några färdiga kategorier som kan 
ha påverkat mina följdfrågor. Jag försökte således vara objektiv men kan inte veta det med all 
säkerhet. 
  Det som inte fungerade så bra var att inspelningen hade avbrutits i en av intervjuerna utan att jag 
hade märkt det och vi fick börja om. Jag försökte då be respondenten att sammanfatta det han hade 
berättat men jag är medveten om att en del information har fallit bort. Jag försökte även skriva ner allt 
jag mindes direkt efter intervjun men att få ut citat blev då svårare.  
  Analysdelen var svårt i de första intervjutexterna men sedan fick jag mera flyt med de andra då jag 
fick fram några tydliga kategorier som jag kunde placera informationen i. 
  Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys som enligt Larsson (2011) innebär en analys av det som 
ligger bakom den information som respondenterna ger, till exempel när ungdomarna har pratat om 
vad som saknas i deras integrationsprocess så har jag lyckats placera det under de kategorier och 
begrepp som jag studerat. Det kan till exempel ha handlat om ungdomarnas socialisationsprocess eller 
om vikten av skolans struktur med mera. 
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Resultat  
Struktur och sammanhang i vardagen 
Efter en sammanställning av intervjuerna finns det några tydliga gemensamma sammanhang som är 
viktiga för ungdomarna för att få en fungerande integrationsprocess. Jag ska försöka redovisa och 
med stöd av citat från ungdomarna ta upp de sammanhang som ansågs viktiga av ungdomarna 
själva. 
   Det som ger ungdomarna ett sammanhang är framförallt skolan. I skolan får ungdomarna en 
struktur på tillvaron och har möjlighet att känna samhörighet med andra. Även den lärande processen 
för ungdomarna sker i skolan. Det är skolan som lägger ramen kring deras vardag och det sker en hel 
del socialisation och lärande där. De får både lära sig genom beskrivningar av lärarna om samhället 
men även genom att träffa andra ungdomar i skolan. 

”Det är saker jag har sett, exempelvis ute i samhället. Eller att de har beskrivit det för 
oss i skolan.” (Intervjuperson 2) 

 
”Först och främst var det skolan, där jag kunde hitta vänner. Genom skolan 

kunde jag både skaffa svenska vänner och afghanska vänner. Jag kunde 
sysselsätta mig med dem. Svenska lagarna är ju på ett sätt som kanske inte är i våra 
länder. Och vi fick lära oss att göra annorlunda. De sa: reglerna är inte så, gör såhär 
istället.” (Intervjuperson 1) 
 

Ungdomarna ansåg att lärarna hade en viktig roll i integrationsprocessen samtidigt framkom det även 
en besvikelse i relation till dem. Att läraren skulle vara engagerad på ett djupare plan som även skulle 
ge ungdomarna möjlighet att lära sig mer om samhället var en önskan, om saker och ting skulle vara 
annorlunda. Det kan i många fall vara så att den enda kontakten med en svensk person är läraren och 
därmed vill de ha en närmre relation till denne. 

”Den lärande delen är jag verkligen nöjd med men att dem verkligen hjälpte oss för att 
de ville fanns inte. Den kontakten som gäller utanför studieramen fanns inte.” 
(Intervjuperson 3) 
 

Att ungdomarna skulle anpassa sig var något som var genomgående. Det kunde vara alltifrån att vara 
mer självständig till att ta ansvar för sitt beteende. Citatet nedan visar på att ungdomen i början inte 
förstod vad som var vitsen med att göra vissa saker i vardagen men efter lite eftertanke insåg han att 
det var viktigt för hans självständighet och för att vardagen skulle flyta på. 

”Jag var inte tvungen att följa reglerna, jag kunde lätt vägra men gjorde inte så. Jag 
tänkte lite på saken och kom fram till att det kan vara nyttigt för mig. 
Hålla mig ren. Hålla huset rent, stryka mina kläder och sådär.” (Intervjuperson 3) 
 
”En annan sak de lärde mig var att fokusera på studier och sport. Studier och sport, de 
sa att det är viktigt för språket och hälsan. Du får det lättare om du tänker på dessa 
saker, du får en bra känsla i kroppen.” (Intervjuperson 3) 
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Att gå i skolan ger ungdomarna struktur och vidare även andra rutiner som träning, städning med 
mera gör att de kan anpassa sig bättre. Detta främst för att få vardagen att fungera men det jag ser är 
även en anpassning till de ramar som finns i svenska samhället.  

 
   

Kulturella skillnader 
Kulturella skillnader kan vara en uppfattning ungdomarna bär på. Det behöver inte vara negativt 
utan det finns och måste övervinnas för att individen ska  kunna passa in. Det ungdomarna mest hade 
funderat på är de kulturella skillnader som var bättre än deras tidigare upplevelser. Det som är 
brukligt i Sverige verkar mindre komplicerat och är något som kan efterföljas. Det som är svårt är att 
få uppleva svensk kultur på nära håll. Två av ungdomarna hade möjlighet att få vara med på 
bjudningar i svenska hem där de även upplevde det som trevligt och givande.  

”Till exempel när man går hem till de så blir man inte behandlad som gäst, som i våra 
länder. I våra länder blir man mött i dörren och hälsar på varandra, sedan följer de en 
till en plats man kan sitta på. Men här är de inte vana vid det, det är bra för man blir 
inte automatisk gäst och de ens värdar. När jag är där så får jag ta det jag vill ha. Jag får 
hämta te eller vad jag vill i köket.” (Intervjuperson 4) 

 
”I Afghanistan är det inte så och jag vet inte hur det är bland er iranier men när vi går 
på restaurang med vänner här i Sverige betalar alla för sig själv. I våra länder så ska 
någon ta på sig att bjuda alla. Här sköter alla sitt. Det är jättebra för det uppstår inga 
konflikter och inga konstiga situationer. ” (Intervjuperson 5)  

 
Även kulturella skillnader på ett djupare plan kunde vara problematiskt. Det var några av 
ungdomarna som hade insett problematiken kring kvinnosynen och trodde att det kunde uppstå 
konstiga situationer på grund av det. Att svenskar skulle ha svårt för de beteenden som finns på 
grund av de tidiga kulturella erfarenheterna är något som uttalades. 

”Ja, de kränker henne, till exempel att hon inte har rätt kläder eller inte täcker håret gör 
att de ger henne öknamn. Det är inte så de (svenskar) tänker, hon vill vara fri. Man får 
inte tänka såna tankar, det är inte okej. Varje tjej har rätt att vara med vilken kille den 
vill och varje kille får vara med vilken tjej den vill. En kille kan inte tänka att tjejen bara 
ska vara med mig. Killen kan vara med 1000 andra tjejer men inte vilja att hon är med 
andra killar.” (Intervjuperson 2) 
 

Det finns kulturella skillnader och det finns olika vinklar på det. Det finns en vilja att komma närmare 
den svenska kulturen dock finns det en del stora glapp som tar tid att övervinna. Med tiden kanske de 
kulturella skillnaderna inte är lika stora då det uppstår en viss acceptans från båda hållen på grund av 
att det uppstår liknande erfarenheter i olika situationer. 

Behovet av stödperson 
En uppfattning som var genomgående hos alla sex intervjupersonernas var behovet av att ha en 
stödperson, som de hade förtroende för. Ungdomarna känner sig maktlösa i svåra situationer som 
uppstår på boenden, skola, i kontakt med socialtjänsten eller andra instanser. Ungdomarna har till och 
från haft stödpersoner, god man, kontaktperson, familjehemmet eller liknande, i sin omgivning som 
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har underlättat tillvaron. Ungdomarna skulle behöva någon att fråga, be om språklig hjälp eller bara 
få vara ledsen hos. Det har inte nödvändigtvis varit bättre på grupphemmen eller familjehemmen men 
det har funnits situationer där ungdomarna själva inte kunnat styra över och som deras fungerande 
stödkontakt ryckts bort från dem. Detta har antagligen haft konsekvenser för deras 
integrationsprocess. Det blir svårt att skapa förtroende hos nya personer och det kan ta tid. Att även 
behöva anpassa sig till nya regler i boendet tar mycket av deras energi och skakar deras rutiner. 

”Det behövs inte något stort utan man behöver någon man kan prata med och söka 
tröst hos. Personen kan ge råd och till exempel säga, du kan lösa dina problem på det 
här sättet. Familjen var så för mig att när jag berättade något för de fick jag hjälp.” 
(Intervjuperson 1) 

  
”Ja, där fick jag hjälp. Där behövdes bara ens egna vilja för det fanns alla möjligheter 
där, för vår utveckling. Chefen för boendet där var också iranier eller kurd, de hjälpte 
en med allt. De sa aldrig att det inte går, hjälpte till på alla sätt och vis. Det spelade 
ingen roll vad jag frågade efter, till och med oviktiga saker fick jag hjälp med. Men här 
gör de inte ens det som ligger på deras ansvar, de gör inte nåt. Till och med när jag blir 
sjuk vill de inte ens ringa vårdcentralen, vi måste gå dit själva.” (Intervjuperson 6) 
 

Att känna sig hörd av någon i omgivningen kan vara ett grundläggande behov som ungdomarna har, 
de vill få stöd i sina beslut. Det blir väldigt svårt när de har något bättre att jämföra med om det känns 
som att det saknas stödperson i deras tillvaro. 

Socialisation 
Socialisationen kan jag se hos ungdomarna genom att de talar om hur de har lärt sig genom att vara i 
den befintliga miljön. Att vara i skolan, på boendet, i familjerna, i föreningsliv med mera har satt sina 
spår, till en accepterad samhällsmedborgare. 

”Jag är mycket i kontakt med kyrkan. Jag har fått bekanta där. Sedan har jag fått 
vänner i skolan och genom fotbollen.” (Intervjuperson 5) 

 
”Beteendet och behandlingen, du märker att du är människa och sen har man 
dokument på att man har rätt att vara i landet. Om nån stoppar mig kan jag visa mitt 
dokument. Sen har man alla möjligheter här, alltifrån studier till mycket annat, till och 
med om man vill jobba. Det är jättebra.” (Intervjuperson 6) 

 
 De har sina egna mål och drömmar men samtidigt har de kunnat hålla sig till den struktur som är 
upplagt för att nå dessa mål. Alla sex ungdomarna uttryckte en förståelse för det respektfulla 
bemötande som måste finnas i svenska samhället. De har tidigare varit i en miljö där våld och 
kränkningar varit verktyg för att kunna överleva, enligt vissa intervjudeltagare. Detta har tagit längre 
tid för en del av deltagarna att förstå. För att de ska kunna vara en samhällsmedborgare har det varit 
viktigt att ta till sig respekt och lugn i deras uppförande enligt de flesta deltagarna. Detta har 
uppfattats som väldigt positivt hos de då även deras egna välmående har ökat. De kan lägga fokus på 
att utvecklas och skapa en meningsfull tillvaro istället för att lägga sin energi på konflikter. 

”När jag kom hit lärde jag mig att ha en hälsosam relation till andra. Med hälsosam 
menar jag att vi väljer vänner och umgås med människor som väljer en bättre väg, som 
kan visa oss en bättre väg.” (Intervjuperson 3) 
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För att förstå samhällets uppbyggnad och vilka regler som gäller i Sverige har samtliga sex ungdomar 
uttryckt stort intresse av att umgås med svenskar. Det fanns olika uppfattningar om vad en svensk 
person är men det var genomgående viktigt att få prata svenska med någon som kan språket. Att även 
kunna lära sig kultur, traditioner, normer och levnadssätt är viktigt för ungdomarna.   
  På min fråga om vad respondenten tro det ger honom att umgås med svenskar fick jag bland annat 
svaren nedan. 

”Först och främst lär du dig att prata, en del ord finns inte i böcker utan finns bara i 
talspråket. Du förstår språket bättre och kan uttrycka dig bättre. För det andra flyter 
språket bättre och det tredje är att man förstår de som pratar på ett visst sätt bättre. Om 
man bor här längre lär man sig detta bättre, har jag nyligen kommit fram till.” 
(Intervjuperson 3) 

 
”Om jag kunde vara med en svensk familj när jag kom skulle det vara jättebra till 
exempel.” (Intervjuperson 4) 

 
Det som även kunde vara svårigheten med integrationen var just kontakten med svenskar. Det fanns 
en del rädslor om att inte svenskar vågade prata med dem men även att ungdomarna kände sig 
nedvärderade i kontakt med svenskar uttrycktes.  

”Jag vill inte att de ska se mig på det sättet. Jag vill… det kanske har funnits en del som 
gjort dåliga saker, jag har själv sett det med egna ögon och jag skäms. Andra skulle 
säga att det inte berör oss men jag skäms när jag ser de göra något dåligt. Jag vill inte 
att andra ska titta på mig med samma blick när jag inte gjort nåt. Jag vill vara hjälpsam 
så att människor ser annorlunda på mig, i god syn. Om de ser ner på oss, brister mitt 
hjärta.” (Intervjuperson 1) 

 
Citatet ovan ger uttryck för ett utanförskap som är svår att hantera men med hoppfullhet och 
framtidstro är det inte en omöjlighet för ungdomarna. Ungdomarna inser begränsningarna som finns i 
deras integrationsprocess samtidigt som det finns framtidstro och att med tiden skulle deras ökade 
kunskap om samhället bidra till en djupare integration i Sverige, enligt ungdomarna själva. 

 ” Man ska bli som dem, lite i taget. Att anpassa sig, bli som dem.” (Intervjuperson 2) 
 

”Så fort jag blir kompis med en svensk säger jag att jag inte kan språket tillräckligt bra 
och kan inte uttrycka mig rätt. Jag kanske inte säger saker på ett korrekt sätt, om det 
blir fel ibland får ni förlåta mig för jag vet inte hur man säger. En mening till exempel, 
jag ska berätta hur det var i början. Jag sa inte ”kan jag få” utan ”ge mig” och ”ge mig” 
är inte fint att säga. Det är som att ge order. Vid ett par tillfällen sa jag det och en gång 
sa en av kompisarna att man inte säger ”ge mig”. Jag lärde mig det. Efter det sa jag till 
mina kompisar att jag inte menar något illa om jag uttrycker mig fel, bli inte ledsna.” 
(Intervjuperson 2) 
 
”Respekterar reglerna. Att de håller sig till reglerna visar att de är svenskar.” 
(Intervjuperson 2) 
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Det finns även tillfällen där socialisationen inte fungerar som förväntat av ungdomarna. En av 
ungdomarna var medlem i ett idrottslag fram till ganska nyligen men på grund av känslan av 
utanförskap valde han att byta lag, till ett sämre lag. Han hade velat bli välkommen och delaktig 
vilket aldrig skedde för honom. 

”Jag spelade volleyboll i ett svenskt lag. Jag kände mig inte som en i gänget. De hade 
växt upp tillsammans och spelat ihop i sju-åtta år. Jag räknades inte med i gruppen när 
jag var där.” (Intervjuperson 3) 

   
Socialisation är den viktigaste nyckeln till en fungerande integrationsprocess enligt ungdomarna. Att 
få vara med och lära sig, uppleva eller känna delaktighet sker genom socialisation. Det finns en del 
svårigheter kring socialisation, behovet finns hos alla människor och om tillfälle ges så kommer 
socialisation ske enligt ungdomarna. 

Begränsningar och framtidstro hos ungdomarna 
Ungdomarnas integrationsprocess börjar i den stund dem kommer till Sverige, första mötet med en 
svensk, någon som tar hand om dem eller bemötandet av människor i Sverige. De flesta ungdomarna 
uttryckte en stor skillnad på hur de bemöts här, med respekt, och hur det var i Afghanistan eller Iran. 
I Iran var de flesta afghaner papperslösa och behandlades illa och i Afghanistan fanns det ingen 
respekt för ungdomarna utan bara otrygghet. Detta har framkommit i ungdomarnas utsagor. 
Integrationsprocessen fortsatte vidare med att språket utvecklades, skolan skapade en bra rutin i 
ungdomarnas tillvaro och en stödperson som kunde hjälpa till i situationer som var främmande för 
ungdomarna. 
   Av det som kom fram i intervjuerna så fanns det en hel del hinder hos ungdomarna själva för att de 
ska kunna bidra fullt ut till sina egna integrationsprocesser. Det är oftast praktiska svårigheter som 
upptar deras tid och energi istället för att kunna fokusera helt och fullt på deras egna utveckling i 
samhället. Det handlade oftast om de primära behoven som inte hade tillgodosetts och då 
ungdomarna inte har någon vuxen som kan ge de det stöd som alltid behövs känner de sig 
begränsade och tappar motivation. Exempel på svårigheter som hindrar en bra integrationsprocess är 
att asylärendet har tagit lång tid eller slutat med avslag. En av ungdomarna som själv har fått 
uppehållstillstånd känner med andra i samma situation och vill påpeka vikten av den svåra 
asylprocessen som även har stor påverkan på integrationsprocessen. 

”Jag hoppas bara att alla ensamkommande barn får uppehållstillstånd. En del, som har 
fått avslag, har begått självmord. De har tagit sig hit genom en svår väg och lagt många 
svårigheter bakom sig.” (Intervjuperson 6) 

 
Den motivation som dessa ungdomar har till att gå i skola, träna och umgås avtar desto längre 
asylprocessen fortskrider. Ovissheten gör ungdomarna lamslagna och hoppet svänger fritt. Det skapar 
en frustration när de känner sån otrygghet att de även slutar anstränga sig i väntan på ett svar. Det är 
ett tydligt samband då de två av ungdomarna som fortfarande väntar på svar även uttryckte att deras 
motivation inte är så hög men att de kan tänka sig att satsa mer om de får ett positivt svar. Tre av de 
fyra ungdomarna som har permanent uppehållstillstånd kunde fokusera på att förbättra sin tillvaro 
som även bidrar till deras integrationsprocess. Nedanstående citat kommer från en av de som 
fortfarande väntar på svar.  

”Jag tycker inte man ska bli en del av samhället fram till den dagen jag vet hur 
framtiden blir. Om jag anpassar mig till det här samhället och sen måste återvända. Då 
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måste jag kämpa med att anpassa mig till det andra samhället igen, för vi är bara 
människor. Just nu kämpar jag till den nivån, för att anpassa mig till samhället, att jag 
klarar av att lösa mina problem för jag vet inte om jag blir kvar här eller inte.” 
(Intervjuperson 1) 

 
Ytterligare anledning till att integrationsprocessen stagnerar är exempelvis att det finns problem kring 
boendesituationen. En av ungdomarna har flyttat från en liten stad i Sverige till en storstad och 
upplever en försämring i sitt levnadssätt vilket har lett till att hans fokus bara ligger i att lösa sina 
problem. Han upplever att han hade en pågående integrationsprocess i tidigare gruppboendet men 
har helt och hållet tappat motivationen i det nya boendet.  

”Det finns ingen plan för tillfället, jag lägger ner allt på att komma bort från boendet. 
Det tar upp hela min tid. Jag vill flytta till nåt ställe där jag kan laga mat själv och så. I 
det här boendet blir allt förstorat och meddelas till socialen på en gång.” 
(Intervjuperson 6) 

 
Sjukdom och psykisk ohälsa är faktorer som kan ha en negativ påverkan hos ungdomarna. Det är inte 
alltid lätt för en ung person att hantera svåra besked kring hälsan och det tar över tillvaron genom 
negativa tankar med mera.  

”Det mesta har varit positivt för mig och en del saker negativt. Jag har fått en sjukdom 
och det tar upp mycket av mina tankar. Jag vet inte hur jag ska fortskrida med den, vad 
jag ska göra. Kan jag hantera den? Den kom så plötsligt.” (Intervjuperson 5) 

 
Trots alla eventuella hinder så har ungdomarna hopp om framtiden och är beredda att anstränga sig 
för ett självständigt liv men även tro om att kunna bli som alla andra i samhället. Att kunna utbilda 
sig, skaffa egen bostad och ett bra jobb är målet för samtliga sex intervjuade ungdomar. 

”Jag har haft olika planer hela tiden och tagit små korta steg. Första steget är att avsluta 
språkintroduktion och komma in på gymnasiet. Nästa steg är att ta körkort och sen när 
jag är klar med studierna, skaffa ett bra jobb. Om Gud vill så ska jag gå på 
högskola/universitet, vilket tar tre-fem år och sen skaffa jobb.” (Intervjuperson 3) 

 
Det fanns en tydlig önskan hos alla sex ungdomar om att ha möjligheten att umgås med svenskar 
mycket mer. Det var nyckeln till att lära sig prata flytande svenska, lära sig om kultur och levnadssätt 
i Sverige.  

”Att umgås med svenska ungdomar i min ålder hjälper väldigt mycket. Då ser man hur 
det är. Vart man än går ser man hur de beter sig och lär sig av dem.” (Intervjuperson 2) 

 
Svårigheten låg i att kunna få kontakt, inte lika mycket i att umgås. Många har språksvårigheter och 
en del träffar sällan på andra svenskar då de går i samma klass och bor med sina landsmän. 
Personalen på boendet och i familjehemmen talar ofta samma språk som dem vilket inte riktigt bidrar 
till den utveckling som önskas av ungdomarna. 

”Lite kontakt. Inte lite, jag vill ha mer kontakt men om jag hittar liksom. Svenskar, 
ungdomar eller vuxna, spelar ingen roll. Från skolan eller utifrån, det spelar ingen roll, 
men det blir bra om jag får kontakt.” (Intervjuperson 3) 
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De som hade lyckats ha någon sorts kontakt med svenskar kände att deras integrationsprocess var 
väldigt effektiv och de lärde sig mycket genom att socialisera sig med svenskar.  

”Jag har fått kontakt med en svensk familj sedan tre månader tillbaka. Man kan prata 
med dem, lära sig språket lite snabbare, fråga om skoluppgifter eller andra problem 
som de kan hjälpa mig med. De har sagt att jag alltid kan ta kontakt med de om jag 
undrar över något. De blir som en del av mitt kontaktnät som jag har saknat tidigare.” 
(Intervjuperson 4) 

 
Det finns begräsningar i ungdomarnas integrationsprocess såsom långa asylprocesser, praktiska 
svårigheter och kontakten med svenskar. Det finns en önskan om att få umgås med svenskar i olika 
sammanhang. Detta på grund av att lära sig språket, socialisera sig och lära sig kulturen. 

Sammanfattning av resultatet 
De positiva uppfattningarna av integrationsprocessen hos respondenterna är det fina bemötande de 
får direkt när de anländer i Sverige. Att två respektfulla individer kan samtala är av vikt för 
ungdomarna och uppskattas väldigt mycket. Skolan bidrar med att lära ungdomarna språket, en del 
sociala koder och värderingar. Skolan är även en plattform för deras vardagsstruktur. Deras vardag 
planeras utifrån skolschemat och där uppstår en hel del sociala situationer.  
  Det som uppfattades negativ, av respondenterna, i skolan var att läraren inte alltid hade möjlighet att 
lära ut mer än det som står i läroplanen. Det finns en avsaknad av en djupare relation i skolan. 
  Ungdomarna kände sig välkomna och hade tillhörighetskänslan i samhället. De kände sig 
respekterade, fria och till viss del delaktiga. De tillhör en klass, en vänkrets, en kyrka eller ingår i 
någon sorts aktivitet på fritiden. Känslan av att ha möjlighet till en utvecklande framtid finns hos 
samtliga deltagare. 
  Baksidan med socialisationen hos ungdomarna är bristen på kontakt med svenskar. Det finns en 
önskan om att få öva sitt språk och sociala färdigheter bland svenskar. Det som begränsar denna 
möjlighet är avståndet som finns mellan ungdomarna och svenskarna. En viss begränsning av sociala 
situationer med svenskar finns men även en känsla av att svenskar kan vara rädda för ungdomarna 
uttalades. 
  Även kulturella skillnader skapar svårigheter i ungdomarnas socialisering. Det finns en del 
situationer som de inte har varit med om tidigare och därmed har svårt att hantera. Att det uppstår 
kulturella skillnader för ungdomarna i kontakt med svenskar och samhället beror på ungdomarnas 
tidigare erfarenheter. Det kan även ses som ett problem för de personer som kommer i kontakt med 
ungdomarna. Det är viktigt att ha kunskaper om ungdomarnas kultur för att kunna bemöta de på ett 
bra sätt.  
  Det som är genomgående viktigt för respondenterna är att ha en stödperson som kan hjälpa dem på 
vägen. Det uppstår många situationer i vardagen som kräver att ungdomarna frågar hur de ska 
hantera situationen men att det inte alltid finns någon att fråga. En stödperson kan spela en viktig roll 
i ungdomarnas välmående. Med stöd kan individen integreras fortare i samhället och även få en bra 
utveckling i livet. 
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Diskussion 

Vad innebär en fungerande integrationsprocess 
Det framkommer, i litteraturen och i intervjuerna, att många ungdomar har stått ut med många 
svårigheter men att efter en tid i Sverige då allt fått en struktur i deras tillvaro så kan de ha en 
framtidstro. Deras framgång i integrationsprocessen och socialisation i samhället beror på deras egna 
vilja och ansträngning efter att den första, kritiska situationen har lagt sig (Eide & Hjern, 2013). Detta 
finns relativt tydligt i både den positiva aspekten av undersökningsresultatet och den aspekten där 
svårigheter uppstår för ensamkommande ungdomar. Det som är givande för ungdomarna är den 
trygghet som ges i Sverige och att alla möjligheter finns om man själv vill. Men att överkomma 
svårigheter kring de grundläggande behoven kan även vara ett hinder i deras utveckling. 
Ungdomarna måste flytta flera gånger och anpassa sig hela tiden. Väntan i asylprocessen kan vara 
outhärdligt för många vilket leder till att viljan och motivationen går i vågor.  
  Det kan finnas olika relationer mellan barnen och de olika personerna i deras tillvaro, Vid-sidan-av, 
vara-med och vara-för. Detta ställer lärarna i kategorin att vara-med för att kunna vara ett stöd men låta 
ungdomarna slippa prata om sina problem en stund på dagen och samtidigt kunna vara delaktiga i 
deras liv (Jepson Wigg, 2011). Jag vill med detta beskriva den komplexa situation som uppstår vid de 
olika mötena i samhället. Lärarna har som mål att ge barnen en bra rutin, bort från alla problem, 
medan barnen själva tror att ingen vill lyssna på dem. Det finns en önskan hos deltagarna om att 
läraren ska vara mer engagerad än bara i studiesyfte men detta är något som ensamkommande 
ungdomarna får erfara. De måste lära sig att det finns vissa gränser som måste hållas eftersom 
samhället är uppbyggt på de villkoren.  
  För att integrera individer in i samhället måste en socialisation ske Madsen (2011) har beskrivit. 
Socialisationen är de kvalifikationer som måste finnas hos en medborgare för att fungera i samhället. 
Detta leder vidare till att bildning måste ske för individer som inte är integrerade av olika 
anledningar. Med bildning menar Madsen (2011) att kunna kommunicera med andra medmänniskor. 
Detta innebär inte automatiskt att man måste bli som alla andra i samhället utan att kunna anpassa sig 
till andra för en fungerande vardag. Att integrera sig själv i det samhället som finns, att utvecklas och 
kunna se möjligheterna (Madsen, 2011). Detta är ett väldigt brett spektrum, alltifrån att lära sig 
språket, lära sig klä sig passande och även lära sig accepterat beteende i kontakt med andra. 
  Resilience som Hessle (2009) har beskrivit där ungdomarna trots alla svårigheter lyckas uthärda den 
stress som uppstår kring flykten och att komma till ett främmande land helt ensam, kan även ses hos 
intervjupersonerna. Ungdomarna jag intervjuade beskrev att hoppet om en trygg framtid och 
möjligheten att få ett bra liv gav de orken att kämpa på. Olika strategier ger ungdomarna möjligheten 
att övervinna svårigheterna i situationen.  
  Hessle (2009) tar även upp Sense of coherence, tillhörighetskänsla och är en väldigt viktig del i 
ungdomarnas process. Att tillhöra en klass, ett lag, ingå i någon sorts gemenskap och ha en känsla av 
tillhörighet tyder, även hos intervjupersonerna, på att vara integrerad. En av ungdomarna hoppade av 
volleybollaget då han inte blev erkänd i gruppen. Han kom till ett lag där alla känt varandra sen flera 
år tillbaka och fick inte ta plats i gruppen. Han ville spela volleyboll men känslan av utanförskap satte 
stopp för det. Han har hittat ett lag som har tagit emot honom på ett bättre sätt och spelar där istället 
men han valde att spela på en lägre nivå på grund av att han behövde känna sig som en 
gruppmedlem. 
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 Hessle (2009) skriver vidare om att känsla av tillhörighet ger mening i livet och hjälper därefter också 
en att hantera stress och trauma på ett bättre sett. Det ger individen hopp om framtiden.  
  Höijer & Magnussons (2008) studie visade på liknande resultat som även jag kunde se tendenser av i 
min undersökning. Att ungdomarna behövde bra rutiner med skolan som huvudaktivitet och lära sig 
att bli självständiga på olika sätt var även något som hade sina fördelar och nackdelar för 
ungdomarna. Ungdomarna har fått lära sig att självständighet är något som är bra i Sverige. Den miljö 
som de är uppvuxna i har varit mer kollektivistiskt, där en vuxen alltid talar om vad som är bäst att 
göra. I Sverige får ungdomarna lära sig att ta hand om sig själva. Att städa, laga mat och ta ansvar för 
de olika situationer som uppstår i livet är exempel på att ungdomarna känner sig mer självständiga 
idag i jämförelse med den dagen de anlände i Sverige. Detta har till en början känts svårt och ensamt 
då många av situationerna har varit helt nya. 
  Detta leder även vidare till andra punkter som Höijer & Magnusson (2008) har tagit upp.  
Att ta kontrollen över tillvaron och se till att skaffa sig lämplig kompetens till det är viktigt i 
ungdomarnas integrationsprocess. Även Madsen (2011) har beskrivit kvalificeringsprocess som en viktig 
del av integrationsprocessen. Detta kan kopplas till ovanstående punkter som beskrivits där 
ungdomarna la vikt i att skaffa körkort, lära sig språket, få ett jobb och kunna ha en egen bostad i 
framtiden. Detta leder till en bättre livssituation som vidare gör individerna integrerade i samhället 
och dess system. Men även det som ger kvalifikationer att bli accepterad i olika gemenskaper, så som 
beteende, är viktigt. Ungdomarnas önskan om att få umgås med svenska ungdomar för att lära sig 
deras manér var ganska talande i alla sex intervjuerna. Att vara i samma miljö och umgås tillför 
mycket till socialiseringsprocessen. Madsen (2001) beskriver socialiseringsprocessen det som är accepterat i 
samhället och bland människorna i samhället. För att kunna fungera i ett samhälle måste normer och 
värderingar läras in. Även att känna till kulturen som finns är viktigt. 
  Jepson Wigg (2011) beskriver begreppet kultur som komplicerat då det har olika innebörd för olika 
individer. Det handlar om individers uppfattning om vad kultur är. Utifrån ungdomarnas 
uppfattning kunde man se en del skillnader från det de har vuxit upp med och till det de ser i Sverige. 
Att klä sig på ett visst sätt, tala på ett visst sätt eller att umgås på ett visst sätt som inte de är vana vid.  
Det som Höijer & Magnusson (2008) har lagt i begreppet kultur är den skillnaden som finns i 
ungdomarnas tankesätt. En ung person som är uppvuxen i Sverige tänker på andra saker än en som 
har varit ett i krigs land och flytt ensam. Detta skapar en del skillnader hos ungdomarna. 
  För att även ge återkoppling till det Jepson Wigg (2011) beskrivit om att vara svensk. Svenskhet är 
något som har med individens uppfattning att göra. För en person kan en svensk vara kopplat till 
utseendet, blond och blåögd, medan någon annan baserar det på antal år personen har bott i Sverige. 
Att kunna språket flytande eller att kunna fungera i samhället kan vara andra uppfattningar som 
finns. Ungdomarna hade också väldigt olika uppfattningar om svenskhet.  Inga av ungdomarna 
nämnde etnicitet som något viktigt då de lever och umgås med ungdomar, från olika länder, men i 
samma situation. Det finns inte stora skillnader i deras kulturer, som skulle kunna bero på stora 
olikheter i tidigare erfarenheter. De är i samma situation just nu, de har haft liknande erfarenheter 
under flykten och de har lämnat en otrygg situation för att komma till Sverige. Detta visar även 
Lennartson (2007) i beskrivningen av etnicitet, där det inte finns tydliga gränser längre. Sverige har 
blivit ett mångkulturellt land där det även har växt fram nya normer. 
  Popov, Sturesson & Carlsson (2012) anser att kunskapsökning om de olika kulturerna som kan finnas 
i skolorna är viktigt för att ungdomarna ska bli bemötta på ett bättre sett. Detta kan ske genom en del 
kulturella skillnader i hur undervisningen sker till exempel. Jag tänker direkt på att ungdomarna ville 
ha mera hjälp av lärarna men lärarna gjorde bara det som var nödvändigt enligt ungdomarna. Detta 
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kan bero på undervisningsmetoden. I Afghanistan eller Iran får ofta eleverna svaren men i Sverige är 
målet att fostra självständiga individer och därmed finns en vilja att eleven ska finna svaren själv. 
Detta kan vara en del av kulturella skillnader i skolan.  
  Detta med att ungdomarna ansåg att ett bra stöd kunde vara till hjälp i deras integrationsprocess är 
något Thommessen, Corcoran & Todd (2015) har beskrivit i sin studie. Det finns ett tydligt samband 
mellan en bra integrationsprocess och att ha den support som individen har behov av. Alla har olika 
förutsättningar, tidigare erfarenheter och behovet varierar i omfattning. En del av ungdomarna blir 
självständiga ganska snabbt då deras mål är att stå på egna ben så fort möjligheten ges. Andra 
ungdomar beskriver en tomhet utan ordentligt stöd. Med stöd menas egentligen en person som kan 
finnas där för de, lyssna på bekymmer, svara på enkla frågor och ibland bara umgås som två jämlika 
individer. De intervjudeltagare som hade stöd kände sig glada och de som inte hade ett stöd ville 
gärna ha det.  
  Även Åkrlunds (2016) beskrivning av personalens roll kan vara både positiv men även negativ för 
ungdomarna. Å ena sidan kan en bra boendemiljö med personal som ger stöd och lyssnar vara väldigt 
givande för ungdomarnas integrationsprocess. Det kan också vara så att den dystra bilden, som även 
fanns hos intervjudeltagarna i denna studien, om att boendet känns som fängelse eller bara en 
sovplats kan vara negativt för individens utveckling i alla former.  
  Gustafsson (2017) har visat på att ungdomarna inte alltid känner att de fått ett värdigt bemötande 
speciellt på de institutioner de har bott på. Detta finns även hos en del av deltagarna i denna studie, 
att personalen på boendet inte anstränger sig för att lära känna individerna. Det som alla deltagarna 
har påpekat är att det allmänna bemötandet är väldigt positivt i Sverige. Det finns en ömsesidig 
respekt hos alla individer i samhället. Det som slutligen kan vara avgörande när man tittar på 
bemötandet av ensamkommande ungdomar är att det kanske är en skillnad på sättet de har blivit 
behandlade på tidigare från det respektfulla bemötandet i Sverige. Att sedan sätta det i perspektiv 
med andra ungdomar i samma ålder, i en fostersituation, kan det vara även en bild av sämre 
bemötande av de ensamkommande ungdomarna i Sverige. 
  Jag vill jämföra min förförståelse med det som studien visade. Jag hade en mörkare bild av 
ensamkommande ungdomars uppfattning medan de själva uppfattade integrationsprocessen som 
pågående och ständigt i utveckling. Att de vill ha så mycket kontakt med svenskar visar på att det 
finns ett intresse att vara en del av samhället. Att fem av sex ungdomar redan kände sig integrerade 
och en del av samhället, visar även på att de har en positiv bild av integrationsprocessen. Jag trodde 
att ungdomarna kände sig dåligt bemötta men den uppfattningen har inte ungdomarna. De uppfattar 
bemötandet i Sverige som väldigt respektfullt. En del likheter finns förstås i min förförståelse men jag 
har efter denna studie ändrat min uppfattning och känner stort hopp för de ensamkommande 
ungdomarnas integrationsmöjligheter. 
  Slutligen kan det pedagogiska syftet kopplas till socialpedagogiken i alla olika sammanhang. Att 
genom olika relationer och sociala sammanhang som skolan, idrotten, kyrkan eller vänskap, lära 
känna svenska samhället och få en fungerande integrationsprocess.  
  Precis som Cederlund & Berglund (2014) har beskrivit så kan en del aktiviteter vara givande för 
förståelsen av de olika samhällsnormerna och reglerna. Att tillhöra en gemenskap bidrar till nya 
insikter och kan även påverka den individuella utvecklingen. Att det hela tiden sker lärande för 
ungdomarna genom hela integrationsprocessen formar individen som till kan anpassa sig till de nya 
erfarenheterna. 
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Sammanfattning 
Det som kommit fram i min studie av ensamkommande ungdomars integrationsprocess är att 
myndigheterna har en plan för alla ensamkommande barn då det finns lagar som måste följas. Det 
finns lagar kring mottagande av barnen, placering av barnen, barnens behov och även vikten av att 
försöka sammanföra ensamkommande barn med sina föräldrar så småningom.  
  Att ensamkommande barn flyr sitt hemland är inget nytt. Historiskt har det skett över olika 
landsgränser långt tillbaka i tiden. Det har varit av olika anledningar så som krig och otrygghet 
(Hessle, 2009). Detta är något afghanska ungdomar har fått stå ut med. Ensamkommande 
ungdomarna har flytt hot, förföljelse och krig. År 2015 kom 35 364 ensamkommande barn till Sverige. 
De reste en lång och farlig väg för att få en bättre tillvaro och framtid.  
  För att ungdomarnas integrationsprocess ska fungera måste de få vissa möjligheter. En fungerande 
skola, med bra rutiner, lägger ramen för ungdomarnas välmående. Sedan är det viktigt med sociala 
relationer, stöd i de olika situationer som uppstår och att få vara en del av samhället.  
  Att det finns kunskaper kring bemötandet av de ensamkommande ungdomarna kan underlätta, 
speciellt i undervisningssammanhang som Popov, Sturesson & Carlsson (2012) har tagit upp. Att 
försöka möta de olika kulturella skillnader som finns i skolan kan göra tillvaron lite lättare för 
ungdomarna. 
  Ungdomarna hade vissa svårigheter i sin integrationsprocess. Att överkomma praktiska hinder, så 
som problem med boendesituationen eller lång väntan i asylärendet, kan även fördröja 
integrationsprocessen. Två av ungdomarna uttryckte att de först måste lösa sina problem för att sedan 
kunna tänka på framtiden. 
  Ytterligare svårigheter var att samtliga intervjupersoner ville att deras kontakt med svenskar skulle 
öka men att det av olika anledningar inte fanns möjlighet till det. En del hade enbart kontakt med sina 
landsmän, andra trodde att svenskar är rädda för ensamkommande ungdomar på grund av deras 
förflutna men alla trodde att kontakt med svenskar skulle hjälpa de med språk, socialisation och 
lärande av de kvalifikationer som behövs för att kunna umgås med andra i svenska samhället.  
  Slutligen har jag försökt beskriva de positiva delarna av ungdomarnas integrationsprocess och har 
även visat på de svårigheter som finns för ungdomarna att integrera sig i samhället på bästa sätt. Det 
finns en del aspekter som kan vara värt att förbättra i hanteringen av ensamkommande ungdomars 
situation. Jag skulle önska en snabbare asylprocess, en stödperson som kan vara avgörande för en 
fungerande vardag hos ensamkommande ungdomar, snabbare åtgärder för de praktiska problem som 
uppstår och ett bättre system med att komma i kontakt med svenskar. Med svenskar vill jag, utifrån 
det som ansågs viktigt för ungdomarna, förklara vad jag menar. En svensk person är någon som själv 
är välintegrerad och kan vara en förebild i olika sammanhang. Att prata svenska är viktigt och att visa 
hur samhället fungerar för en person som måste uppleva nya situationer hela tiden betyder mycket. 
Även att få umgås som två ungdomar är tillfredsställande, känslan av att två jämlika individer 
samspelar är av vikt för känslan av samhörighet. 
  Under min forskningsprocess har jag främst fått inblick i en forskningsprocess vilket har innehållit 
många delar. Det hela började med en tanke och utvecklades till ett resultat. Att kunna göra en 
tillförlitlig studie kräver att man är medveten över alla steg man tar i processen. Det har varit 
intressant att studera teorierna kring ensamkommande ungdomarnas situation då det känns aktuellt i 
dagens situation där vi, alla på ett eller annat sätt, möter på dessa individer i olika sammanhang. Jag 
hoppas på att jag har ökat förståelsen för ungdomarnas situation genom att få fram några få av 
ungdomarnas uppfattningar av deras egna livssituation. Jag valde att i denna studie få ungdomarnas 
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röst hörda och hoppas på att jag lyckats belysa en del av ensamkommande ungdomars 
integrationsprocess, både positiva och negativa aspekter. 
  Det har inte gjorts så många uppföljningar kring ensamkommande ungdomars integrationsprocess 
men jag är glad över är att de uppföljningar som gjorts över längre tid av ensamkommande ungdomar 
har varit positiva och att alla sex deltagarna i min undersökning har stort hopp om framtiden. De vill 
stanna i Sverige, utvecklas och etablera sig i samhället. 
   

Framtida studier 
Intressant att forska om i framtiden kan vara olikheterna mellan könen. Det är färre flickor än pojkar 
som kommer till Sverige som ensamkommande och många placeras i familjehem. Hur påverkas deras 
integrationsprocess i jämförelse med pojkarnas integrationsprocess? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
-Namn, ålder, boendeform, tid du bott i Sverige, situation. 
 

1. Kan du berätta för mig som inte varit med om din integrationsprocess  
 
Följdfrågor som:  
Hur blev det såhär? 
Berätta mera.  
Vad tänkte du på? 
Någon speciell händelse som du tänker på? 
Vad fungerar bra? 
Vad har fungerat mindre bra? 
Vilka situationer/ sammanhang/människor har varit viktiga? Vilka, vad skedde? Vad gjorde de? 
 
-Övrigt du vill tillägga. 
 



 

Bilaga 2 
 

Informationsbrev  
En studie om integration för ensamkommande ungdomar 
 
Detta är ett informationsbrev angående en studie jag ska genomföra. Studien handlar om 
integrationsprocessen för ensamkommande ungdomar i Sverige. Jag vill veta hur ungdomar uppfattar 
arbetet kring integration.  
 
Om du vill delta i undersökningen kommer du att få svara på några frågor i en intervju. Intervjun tar 
cirka 30–40 minuter. Jag skulle vilja vill ta del av din uppfattning och de händelser som påverkat din 
integrationsprocess. 
 
Jag studerar till beteendevetare på Mittuniversitetet i Sundsvall och vill gärna lära mig mer om hur 
din upplevelse är kring integration. 
 
Jag vill informera om att du deltar frivilligt och kan själv välja vilka frågor du vill svara på och du har 
möjlighet att avbryta deltagandet. All information som kommer fram i samband med intervjun 
kommer att hanteras konfidentiellt. Det innebär att svaren kommer att sammanställas så att inga går 
att koppla till dig. 
 
Studien och intervjuerna gör jag i samband med min utbildning på Beteendevetenskapliga 
programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall. 
 
Om du vill delta i min studie och bidra till forskningen kring ungdomars situation så hör av dig till 
mig så bokar vi in en tid innan 10/5–2017. 
 
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare: 
 
 
 
Maryam Keshavarz   Catharina Höijer 
Student    Handledare/Universitetslektor 
make1006@student.miun.se   Avdelning för utbildningsvetenskap  
     (UTV)  
    catharina.hoijer@miun.se 
 
 


