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Abstract 

This study involves ten unaccompanied refugees´ experiences of integration in to the swedish 

society. The main purpose of this study is to understand how the integration process has been 

for these ten unaccompanied refugees using qualitative methods. The unaccompanied 

refugees who are involved in this study have fled from Syria and Afghanistan and are 

eighteen to twenty-two years old. We analyse the respondents’ experiences and thoughts 

concerning their integration in Sweden. The theoretical framework and interpretation of 

integration that is used in this study is Alberto Diaz theory about seven different dimensions 

that measures what is required for a successful integration. In addition, this study applies 

social capital as a way of understanding why these refugees are in a certain stage and the 

opportunities and constraints that may exist of mobilizing resources. This study shows the 

importance of learning the Swedish language, individual motivation and for how long they 

have been in the country as some of the main results. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett stort antal av de människor som flyr till Europa är ensamkommande flyktingar vilket 

innebär stora utmaningar för flyktingmottagandet (Regeringen, 2015). Trots att vägarna till 

och genom Europa blir farligare så har antalet ensamkommande flyktingbarn till Europa och 

Sverige ökat. Ida Holmgren från Svenska Röda Korset förklarar detta på följande sätt: "That 

is not to say that these young refugees are daredevils or risk takers, it is the extreme situation 

in their home countries that forces them to make the perilous journey to Europe" (Assarsson, 

2015). 

 

Mer än två och en halv gånger så många som under hela 2014 kom till Sverige hade sökt asyl 

i mitten av oktober 2015. Internationella biståndsorgan pekar på att mellan fyra och sju 

procent av alla asylsökande i EU är ensamkommande barn. De flesta kommer via sjövägen. 

Även om Italien och Grekland är de länder dit flest kommer så är det endast en fjärdedel av 

alla ensamkommande barn som söker asyl i Italien och nästan inga alls i Grekland. De flesta 

tar sig istället till Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien (Assarsson, 2015). Många 

anländer till Malmös centralstation efter att tagit sig igenom Europa med hjälp av smugglare 

(Birnbaum, 2015). Sverige är det populäraste landet i Europa för ensamkommande 

flyktingbarn, nästan en tredjedel av alla tar sig till Sverige för att söka asyl.  

Tyskland, Frankrike, Sverige, Italien och England har tagit emot flest asylansökningar i 

Europa (UNHCR, 2015).  

 

Av de dryga 160 000 personer som sökt asyl i Sverige till och med första december 2015 var 

32 180 ensamkommande barn, varav övervägande del är personer från Afghanistan och 

Syrien (Migrationsverket, 2015). Nordenskiöld och Öjemar (Dagens Nyheter, 2015) skriver 

om hur regeringen vill vidta åtgärder för att minska flyktingströmmen. Regeringen och andra 

partier inom riksdagen har enats om att vidta nödvändiga insatser för att förstärka 

mottagandet för asylsökande. Anledningen till dessa satsningar är för att skapa ordning och 

reda i mottagandet, reducera kostnadsökningarna och att kunna skapa en bättre etablering. 

Regeringen hävdar att asylsökande själva måste bidra till mottagandet och 
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etableringsprocessen. I väntan på att få asyl ska tiden användas för att kunna förstärka 

individens etablering. Svenskundervisning ska äga rum och sysslolöshet ska motverkas. 

Det är samhällets gemensamma ansvar att sköta flyktingmottagandet. Mottagandet kommer 

bli mer proportionerligt när alla kommuner är med i mottagningsprocessen. Regeringen 

menar att fler bostäder kommer behövas och friskolor ska ha samma möjligheter som 

kommunala skolor när det kommer till att ta emot asylsökande och nyanlända elever 

(Regeringen, 2015). 

 

Regeringen har på grund av det stora antalet människor som sökt asyl i landet på kort tid 

infört lagar för att samhällsfunktioner ska fungera (boende, sjukvård, skolan och den sociala 

välfärden) och för att upprätthålla lag och ordning. Dessa lagar innebär att ID-kontroller ska 

genomföras vid transport via buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. 

Lagen började gälla från den 18:e december 2015. Regeringen har även beslutat om en 

förordning om ID-kontroller av vissa resor till och från Danmark som började gälla från den 

4:e januari 2016 (Regeringskansliet, 2015).  

 

Kommunerna i Sverige har ansvar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och 

boende. De ansvarar både för asylsökande barn samt barn som har fått uppehållstillstånd i 

Sverige. Genom att som kommun vara engagerad i mottagandet så erhålls statlig ersättning. 

Kommunerna förhandlar med länsstyrelsen om mottagningsplatser, och sedan tecknar 

kommunerna överenskommelser med Migrationsverket. Det finns både överenskommelser 

inom ankomstkommuner och anvisningskommuner. Ankomstkommuner är 

överenskommelser om tillfälliga boenden för asylsökande medan anvisningskommuner har 

boenden för både asylsökande och barn som fått uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2016). 

Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige har både rättighet och skyldighet att gå i 

skolan. Efter att individen fyllt 16 år har den rätt att läsa gymnasieförberedande svenska för 

invandrare. När personen läst upp behörighet i svenska, matematik och engelska kan 

nationella eller specialutformade program sökas. Även utbildning på Komvux eller 

folkhögskola kan sökas beroende på ålder. 

 

I och med att det är många flyktingar som flyr till Sverige så måste vårt samhälle ha 

beredskap och kunskap om hur det ska hanteras. Det innebär att olika faktorer blir viktiga för 

dessa flyktingar. Faktorer som blir viktiga är hur vi sköter asylmottagandet, byråkratin inom 
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Migrationsverket men även hur dessa människor ska integreras och återupprätta nya sociala 

nätverk för att bli en del av samhället. Då de flesta flyr till Sverige och har kvar sina 

relationer i hemlandet så blir det viktigt att förstå hur de kan etablera nya nätverk och vad de 

behöver för att få tillgång till sociala plattformar. Med denna studie hoppas vi kunna ge en 

bild av hur flyktingarna själva upplever hur första tiden har varit i Sverige, vilka svårigheter 

de har stött på, vad som fungerar och inte fungerar för att bli en del av samhället. Vi har valt 

att fokusera vår studie på ensamkommande flyktingar för att det är ett aktuellt ämne som 

uppmärksammas mycket i media. Ensamkommande flyktingar är relevanta att forska om 

eftersom det är viktigt för Sverige och för barnen som flytt att ta reda på hur dessa ska och 

kan integreras. Andelen som sökte asyl i Sverige ökade med nästan 80 procent 2014 från 

2013, de flesta killar mellan 13 och 18 år. Holmgren förklarar att många familjer inte har råd 

att betala smugglarna för mer än en familjemedlem och menar att kvinnor och unga barn har 

minst chans att överleva resan. Holmgren förklarar vidare att det oftast är ett äldre barn eller 

en tonåring som först skickas iväg (Assarsson, 2015). Det kan förklara varför det är flest 

killar i den åldern som flyr till Sverige. 

 

Det finns en lång tradition inom samhällsvetenskap att utföra teoretisk och empirisk 

forskning om integration som berör både individer och minoritetsgrupper i samhällen. Inom 

sociologi och socialpolitik är begreppet social integration ett av de mest diskuterade och 

använda begreppen (Diaz, 1993:6). Som sociologiskt koncept innefattar integrationen en bred 

kategorisk innebörd som inkluderar varierande uttryck och element (Diaz, 1993:12). 

Integration kan beskrivas som en kvalitativ ökning av deltagande för minoritetsgrupper inom 

system som innefattar social interaktion och relationer i ett större majoritetssamhälle (Diaz, 

1993:7). Med en kvalitativ ökning menar Diaz att man kan se ett ökat deltagande inom 

sociala sfärer för minoritetsgrupper. Vi kommer senare i studien att visa hur vi definierar 

integration och varför vi väljer den definitionen. 

 

Diaz menar att återupprätta migranters sociala liv är bland det viktigaste i integrationen där 

varierande former av kvalitativa deltaganden bör äga rum i deras nya miljö. Att bygga upp 

nya anknytningar i livet beskriver Diaz som en långsiktig process som kan vara en smärtsam 

upplevelse. Sociala nätverk och relationer är nödvändiga faktorer för integrationen som 

behöver återupprättas för de ensamkommande flyktingar som kommer in i det nya samhället. 

Diaz menar att de avgörande faktorerna för en lyckad rekonstruktion är individens 
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karaktärsdrag och individens handlingsstrategi, samt hur kontexten ser ut där de lever och 

interagerar med andra (Diaz, 1993:122). Vi delar Diaz uppfattning i detta resonemang 

eftersom vi tror att individens personliga egenskaper har betydelse liksom sättet på vilket 

individen väljer att gå tillväga på för att skapa nya kontakter, samt i vilken miljö individen 

befinner sig i. 

 

Vi har valt att studera integrationsprocessen hos ensamkommande flyktingar. Genom att 

använda Diaz (1997) sju dimensioner inom integrationsprocessen hoppas vi få fram vilka 

faktorer inom integration som har varit betydelsefulla för ensamkommande flyktingar. De sju 

dimensionerna kommer att presenteras i teoridelen. Vi kommer alltså att utgå från alla sju 

dimensioner för att kunna mäta informanternas integration. Diaz integrationsmodell är vår 

teoretiska utgångspunkt eftersom den innehåller viktiga faktorer som är avgörande för hur 

ensamkommande flyktingar integreras. Diaz integrationsprocess utgår från vad samhället kan 

göra för individen i form av resurser, men också vad individen kan göra för samhället. Det 

handlar dels om individens motivation till att bli en del av samhället, dels om vilka 

förutsättningar samhället har som till exempel utbildning och arbete (Diaz, 1997:35). Vi 

kommer även att med hjälp av begreppet socialt kapital försöka peka på de olika 

dimensionernas betydelse för integration. Med socialt kapital vill vi förstå hur tillgång till 

resurser och förmågan att utnyttja resurser påverkar integrationen. Vi kommer att använda 

oss av Alejandro Portes (1995) definition av socialt kapital. Begreppet kommer att förklaras 

mer utförligt i teoridelen men i korthet handlar det om individens förmåga eller kapacitet att 

utnyttja resurser genom att ansluta sig till eller vara medlem i nätverk och ta del av de 

tillgångar som finns i dem. 

1.2 Syfte och problemformulering 

Vi har valt att intervjua våra informanter för att ta reda på vad de upplever vara viktigt för sin 

integration. Genom detta hoppas vi kunna förklara vad sociala nätverk och socialt kapital har 

haft för betydelse för deras integration. Vi vill även se vad det finns för möjligheter och 

begränsningar till integration, detta genom att undersöka våra informanters sociala kapital 

och se vad det haft för påverkan på deras integrationsprocess. De flyktingar som vi har 

intervjuat har fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Vi tror att de har siktet inställt på 

att integreras i samhället eftersom de blivit beviljade laglig uppehållsrätt i landet. För att 

uppnå vårt syfte kommer vi använda oss av en integrationsteori som hjälper oss att förstå de 
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ensamkommandes integrationsprocess. Alejandro Portes (1995) definition på socialt kapital 

är en central utgångspunkt i denna studie som vi kommer använda för att förstå våra 

informanters förutsättningar gällande begränsningar och möjligheter inom 

integrationsprocessen. Vi anser att informanternas upplevelser av deras integration kan hjälpa 

oss att svara på våra frågeställningar eftersom deras upplevelser utgör vår empiri där vi kan 

se möjligheter och begränsningar inom integrationsprocessen. Vårt teoretiska ramverk gör det 

möjligt för oss att jämföra våra informanter för att kunna se var de befinner sig i 

integrationsprocessen och varför det är på det sättet.  

 

Gruppen vi studerar befinner sig eller har befunnit sig i en väldigt utsatt situation. Att komma 

till ett främmande land utan vänner eller familj som minderårig innebär att samhällets insatser 

delvis är avgörande för vad man får för möjligheter till integration. Med delvis menar vi att 

samhällets insatser är otroligt viktiga men att det även kan bero på vilka handlingsstrategier 

individer använder för att komma åt sociala plattformar. Vi menar alltså att individer kan ha 

olika integrationsstrategier som kan påverka var de befinner sig inom de sju olika 

dimensionerna. Detta beror helt enkelt på att människor är olika och vi interagerar med 

människor på olika sätt och i olika sammanhang. Detta kommer vi gå in djupare på längre 

fram i studien när informanterna berättar om samhällets insatser och vad de försökt göra 

själva för att integreras. Ensamkommande flyktingar kan alltså befinna sig i en situation där 

de inte har någon riktig kontroll över det ekonomiska, juridiska eller hur deras sociala liv ser 

ut då de placeras ut i olika städer utan sociala relationer. En misslyckad integration kan föra 

med sig konsekvenser som utanförskap i samhället vilket i sin tur kan innebära att man blir 

segregerad från det övriga samhället. Segregering kan leda till att man söker sig till 

kriminella kretsar för att känna tillhörighet och meningsfullhet vilket kan resultera i att man 

blir isolerad från resten av samhället (Morrice, 2007:165).  

 

I etablerade och outsiders visar Elias och Scotson (2010) att brist på sysselsättning och brist 

på nätverk till föreningar i samhället, samt ovissa familjerelationer kunde vara orsaker till att 

ungdomar hamnade i kriminella gäng. Detta ledde i sin tur till att dessa gäng levde för sig 

själva och utan kontakt med andra nätverk i samhället. Vi menar att det ställer vissa krav på 

samhället som behöver erbjuda sociala plattformar för att motverka risker som kan finnas 

med segregering. Segregering av grupper inom olika delar av samhället är ett återkommande 

fenomen, inte minst i Sverige. Segregering är ett vanligt och komplext begrepp som visar sig 
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inom olika områden. Robert Reich (1992) argumenterar för att personer med hög inkomst 

tenderar att dra sig undan från det övriga samhället. Detta visade sig genom att barnen till 

dessa föräldrar placerades i privata skolor och föräldrarna deltog i sportaktiviteter inom 

privata klubbar. Vi tar upp detta för att lyfta fram hur segregation kan se ut på olika sätt och 

att det inte bara är låginkomstförorter som är segregerade.  

 

Remennick (2003) redogör för hur tillhörigheter till grupper kan bli slutna och därmed kan 

individer gå miste om sociala nätverk och kontakter som hjälper till att bli en del av 

samhället. Negativa attityder i ett samhälle som till exempel diskriminering inom 

arbetsmarknaden och segregation i skola kan leda till separatism. Det vill säga att 

diskrimineringar kan orsaka klyftor i ett samhälle som hindrar flyktingars 

integrationsprocess. En framgångsrik sysselsättning resulterar inte bara i ett ekonomiskt 

välbefinnande utan utvecklingen av kontakter underlättar inlärning av språk och kultur. En 

inkluderande och öppen attityd hos värdsamhället mot invandrargrupper skapar en ömsesidig 

tolerans och ett större deltagande bland nykomlingar inom sociala institutioner (Remennick, 

2003:29). Cecilia Malmström (2011) har beskrivit vad hon anser vara en lyckad integration 

och vi väljer att citera henne eftersom vi anser att hennes beskrivning är likt den definition vi 

själva vill använda: 

 

”En lyckad integration innebär att invandrare får tillfälle att delta fullt ut i samhällslivet i 

sitt nya hemland. Det innebär att lära sig det språk som talas i det mottagande landet, få 

tillgång till sysselsättning och utbildning och att ha socioekonomisk kapacitet att försörja sig 

själv, vilket är avgörande faktorer för en lyckad integration”(Malmström, 2011). 

 

Möjliga hinder för integrationsprocesser kommer att presenteras mer djupgående i 

forskningsöversikten. Diaz menar att ett annat hinder individen kan stöta på är diskriminering 

genom att exempelvis inte få den hjälp som krävs genom till exempel språkinlärning eller 

tillgång till boende. Han menar att om samhället lyckas undvika diskriminering så kan 

samhällets öppna dörrar och erbjudandet av möjligheter samspela med flyktingens 

ansträngning och tillvaratagande av de potentialer som erbjuds, vilket tillsammans kan leda 

till en lyckad integration (Diaz, 1997:35).  
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1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå vårt syfte är frågorna vi ställer till vårt material: 

– Vad upplever våra informanter är viktigt för sin integration? 

– Hur kan vi förstå informanternas möjligheter och begränsningar till deras integration? 

1.4 Begreppsdefinition 

Flykting 

En flykting definieras enligt Migrationsverket som en person som söker asyl i ett land och får 

beviljat att stanna i landet eftersom personen anses ha flyktingskäl. Personen har motiv att 

inte återvända till sitt land på grund av rädsla, etnicitet, religiösa eller politiska uppfattningar. 

Det kan även vara väpnande konflikter i hemlandet som gör att personen inte kan återvända 

(Migrationsverket, 2016). 

 

Ensamkommande barn 

Migrationsverket definierar att ett ensamkommande barn är en person under 18 år som 

kommer till landet och söker asyl utan sina föräldrar eller någon annan legal vårdnadshavare 

(Migrationsverket, 2016). 

 

Integration 

UNHCR fastställer att integration är viktig på både nationell och europeisk nivå. De uppfattar 

integration som en tvåvägsprocess där process och resultat av integration står i fokus. 

Anpassning till det nya samhället sker samtidigt som personerna i det nya samhället 

accepterar de nya samhällsmedborgarna (UNHCR 2009:17). UNHCR identifierar tre viktiga 

aspekter som en del av flyktingars integrationsprocess. Dessa är den juridiska processen där 

de menar att rättigheter ska vara likställda med andra medborgare i landet. Där inkluderas 

exempelvis tillgång till utbildning, sjukvård och arbete. Den andra aspekten utgörs av den 

ekonomiska processen, som innebär att bidra till samhällsekonomin och även att kunna bli 

självförsörjande. Den tredje aspekten är den sociokulturella processen och handlar om att 

flyktingen ska kunna bidra till samhällslivet. En viktig del av denna aspekt är att personen 

även ska kunna leva i samhället utan att bli diskriminerad eller utnyttjad (UNHCR 2009:24). 

 

Integration förblir ett problematiskt begrepp eftersom man kan fråga sig vem som bestämmer 

när någon blivit integrerad. Beroende på vilken definition som används så kan olika faktorer 
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lyftas fram och beskrivas som avgörande och vi kommer att använda oss av Diaz (1993) 

förståelse av begreppet. Det är utifrån hans perspektiv som integrationen kommer att mätas i 

vår studie. Vi kommer lägga fokus på Diaz definition på integration eftersom den är 

omfattande och den berör de delar vi anser spegla begreppet integration. Diaz lägger stor vikt 

vid sociala relationer vilket vi också anser vara en nyckel inom flera områden för integration. 

 

Diaz definition av integration bygger på hans integrationsmodell, ett tillstånd där invandrare 

uppnår en partiell eller fullständig jämlikhet med “infödda” individer med ett deltagande i 

sociala relationer inom arbetsliv, boendeförhållande och politik (Diaz 1993:17). Integration 

definieras enligt modellen framförallt som ett socialt fenomen och skildrar invandrarens 

deltagande i olika typer av sociala relationer i det nya landet. Integration kan med andra ord 

ses som en process där invandraren blir funktionell inom viktiga sfärer i samhället. 

Integration är en komplex företeelse som Diaz har delat upp i olika dimensioner (Diaz, 

1997:31–32). 
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2. Tidigare forskning 

I vår forskningsöversikt har vi funnit intressanta artiklar som berör socialt kapital, sociala 

nätverk och andra faktorer inom integration. Vi anser att de illustrerar och beskriver olika 

faktorers betydelse för en framgångsrik integration. Denna forskningsöversikt är uppdelad i 

två delar där den första presenterar relevant tidigare forskning och den andra delen summerar 

resultaten och visar varför den är relevant för våra frågeställningar. 

2.1 Presentation av tidigare forskning 

Cheung och Phillimore (2013) undersöker sambandet mellan socialt kapital och integration 

på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar i Storbritannien med hjälp av Survey of New 

Refugees. I deras artikel behandlas ämnen som berör vissa brister i kunskap om sambandet 

mellan socialt kapital och integration. Artikeln ger oss insikter om de komplexa sambanden 

mellan sociala nätverk, socialt kapital och sysselsättning. Cheung och Phillimore (2013) 

hävdar att beroende på vilken form av bostäder de nyanlända flyktingarna har tillgång till så 

påverkas de sociala nätverken. De sociala nätverken påverkas av personens språkkunskaper 

och det lyfts även fram att ju längre personen har befunnit sig i Storbritannien desto större 

blir individens nätverk. Denna studie pekar på att språket är en nyckelprioritering eftersom 

det innebär ökad kompetens och större tillgång till sysselsättning i form av arbete och andra 

sociala plattformar. I studien framkommer att kontakt med religiösa grupper skapar goda 

chanser att få tillgång till bostad samt en ökad sysselsättning. Det går inte att säga att 

nätverkets utbredning leder till att sysselsättningen ökar, men avsaknaden av sociala nätverk 

har en negativ inverkan på arbete. 

  

I en annan studie jämförs flyktingars situation i Italien och Nederländerna (Korac, 2003). 

Författarna undersöker hur flyktingar upplever sina sociala tillstånd i två kontrasterande 

"modeller" av integration i Italien och Nederländerna och hur de definierar integration, 

framgång och hur de utvecklar strategier för att uppnå sina mål. Studien visar vikten av att 

komma till ro i ett tidigt skede av förflyttningen till det nya landet för en lyckad integration. I 

det fältarbete där intervjuer gjorts i Amsterdam och Rom kan vi se att det är ett flertal 

aspekter som påverkar integrationen. Dessa aspekter är utbildning och arbete men även 

socialt deltagande i samhället. En central iakttagelse i denna studie är att man inte enbart kan 

förklara flyktingars försök att stärka sina band med resten av samhället genom att se över 
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politiska mottagningssystem, utan kulturella och att andra former av livsstilar har en roll i 

integrationsprocessen. Studien visar att politiska insatser i Nederländerna inte bidrar till en 

känsla av integration för flyktingarna eftersom de inte leder till att det sociala kapitalet vidgas 

(Korac, 2003:51-68). 

  

Björnberg (2010) förklarar att släktingar i hemlandet, vänner och grannar i Sverige kan vara 

viktiga kontakter för asylsökande och andra immigranter. Migrationsverket, skolor och 

sjukvård är även viktiga kontakter och resurser. Sociala sammanhang för asylsökande består 

alltså både av informella och formella relationer. De sociala relationerna blir betydelsefulla 

för att ge information om möjligheter att hantera vardagen. På så sätt kan personerna i 

relationerna erbjuda tips och råd för hur man orienterar sig i samhället, hur man skaffar 

resurser och vad det finns för arbetsmöjligheter. Genom detta skapar sociala relationer ett 

socialt kapital som blir avgörande i vardagen (Björnberg, 2010). 

  

I Wernersjös (2014) avhandling kan vi läsa om ensamkommande unga flyktingar som bor på 

landsbygden i Sverige. Fokus i avhandlingen är känslan av tillhörighet i sitt dagliga liv i 

relation till den geografiska platsen. Det argumenteras för att en viss geografisk plats har 

särskilda villkor och egenskaper, vilket blir betydelsefullt för de sociala nätverk och de 

aktiviteter som finns där (Wernersjö, 2014:48). Den geografiska platsen har alltså en 

betydelse för vad det finns för möjligheter till sociala aktiviteter och sociala relationer som 

påverkar integrationen. I undersökningen framgår att unga hade svårt att lära känna 

“svenska” barn i samma ålder och att det fanns begränsade möjligheter till fritidsaktiviteter i 

området. Flyktingarna i studien befinner sig någonstans mellan att känna sig hemma i 

hemlandet och i sitt nya land. Trots att de har uppehållstillstånd spelar andra faktorer som 

känslan av att känna att man tillhör landet man lever i in. Exempelvis så kan det vara så att 

deras position i skolsystemet, arbete och boendemarknaden samt tillgängligheten till sociala 

nätverk inte är särskilt utvidgat (Wernersjö, 2014:13). 

  

Wells (2011) undersöker unga flyktingars sociala nätverk i London och visar nätverkens 

relevans. Flyktingar etablerar och aktiverar nya nätverk samtidigt som de kan avlägsna sig 

från nätverk som är begränsade och tvingande. Det kan vara så att man hamnar i en situation 

där det inte går att välja vilka som utgör en del av ens vardag. Personen får fler möjligheter 

att själv kunna påverka sitt sociala nätverk. Här visar det sig att kön har en betydelse för vilka 
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sorts sociala nätverk man skapar och har tillgång till (Wells, 2011:328). I Wells avhandling 

finns det ett exempel som illustrerar vikten av sociala nätverk och man får även ta del av 

information om hur en resa för en flykting kan se ut. Exemplet handlar om en ung kille på 15 

år som tog sig till London och träffade en annan pojke på vägen dit. Dessa pojkar är 

fortfarande vänner nu när båda har kommit fram till Storbritannien. Detta visar hur viktiga de 

sociala nätverken dels är i det nya landet men även hur dessa vänskapsband kan hjälpa på 

vägen i flykt fullt med faror (Wells, 2011:324). Att ha tillgång till internet har visat sig vara 

viktigt för att upprätthålla nätverk. I denna avhandling så lyfts det fram att killarna gick på 

olika internetcaféer där de anslöt sig till både Facebook och mail för att kunna hålla kontakt 

med sina familjer i hemlandet. Dessa internetcaféer blev en mötesplats där killarna träffade 

andra och detta påvisar sociala nätverkets betydelse. Dels att kunna ha kontakt med personer 

från hemlandet, dels att kunna träffa nya människor på platser som internetcaféer. Andra 

fysiska platser som har varit viktiga för deras sociala nätverk var kyrka, teatergrupper, skola, 

språklektioner och “The Refugee Council” som kan översättas som flyktinghjälp. Personal 

från flyktinghjälpen berättade om killar som kom dit och träffade andra killar som de inte 

hade träffat sedan de flydde från sina hem, bland annat släktingar. Trots att personalen påstår 

att det inte är sant så hävdar denna avhandling att flyktinghjälpen är en viktig social plattform 

för unga flyktingar.  

  

Jacobs (1994) analyserar kulturell anpassning och social integration av flyktingar från 

Salvador på den kanadensiska landsbygden. Vikten av sociala relationer för flyktingars 

sociala samhörighet och språkfärdigheter visar sig vara viktiga för integrationsprocessen och 

brist på detta kan leda till misstro och utanförskap. Brist i språkkunskaper och inte kunna tala 

med den ursprungliga befolkningen ledde till att flyktingarna kände sig exkluderade och 

misstrodda då de inte kunde göra sig förstådda. För att undvika att flyktingar hamnar i 

isolering är sociala relationer väldigt viktiga för flyktingar. Isoleringen kunde uppstå om 

familjen var frånvarande eller om det fanns bristande språkkunskaper (Jacobs, 1994:310). 

  

Schwarzer, Hahn & Schröder (1994) beskriver hur det är nödvändigt att inte bara klara av de 

dagliga utmaningar som uppstår efter migrationen, som tillfälliga boenden, utan att 

långtidsarbetslöshet och behovet av att skapa nya sociala nätverk är också stora utmaningar. 

Migranter kan vara särskilt sårbara för stress då de kan vara traumatiserade av tidigare 

händelser vilket betyder att de både måste försöka hantera allt de har förlorat men även 
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försöka hitta nya sociala anknytningar. Efter att de har emigrerat måste de finna nya nätverk 

där både vänskap och intima relationer är inkluderade (Schwarzer, Hahn & Schröder, 

1994:686). 

  

Det har även argumenterats för att flyktingar kan förlora sina ekonomiska och materiella 

resurser, men att de väldigt sällan förlorar lika mycket av sitt sociala kapital. Trots att mycket 

av ens mänsklighet och socialt kapital kan reduceras efter dramatiska förändringar så tenderar 

ändå dessa att fyllas med tiden. En persons sociala kapital kan förse individen med 

fördelaktiga nätverk som utrustar personen med färdigheter, idéer och kunskap som sedan 

kan användas som en fördel. Enligt denna analys har man bättre tillgång till information ju 

större nätverken är (Field, 2005). De som är mer marginaliserade och isolerade, vilket kan 

vara en position som flyktingar och asylsökande befinner sig i har färre möjligheter till 

informellt lärande, och det informella lärandet som de har tillgång till kommer att vara 

begränsat till de kunskaper och den information som finns inom gruppen (Morrice, 

2007:163). Morrice (2007) lyfter fram en risk som innebär att etniska nätverk har potential att 

bli alltför trångsynta och isolerade inom gruppen vilket gör att medlemmar kan missa andra 

resurser och nätverk i samhällen. I brist på tillgång till sociala band och nätverk till andra 

etniska grupper så kan de finna sig oförmögna att konkurrera med personer utanför deras 

etniska grupp, oavsett sina kvalifikationer. På så sätt kan starka sociala band till den egna 

etniska gruppen begränsa ens möjligheter till jobbmarknad eller andra plattformar i samhället 

(Morrice, 2007:165). Det finns alltså en risk för att sociala nätverk begränsas vilket kanske 

inte är den ultimata integrationsprocessen som man strävar efter (Morrice, 2007:166).  

 

Det visar sig att det sociala kapitalet som är tillgängligt kan ha en större påverkan än de 

tekniska skickligheter man har inom yrket när det kommer till att söka nya arbeten. Bristande 

tillgångar till sociala nätverk utanför den egna etniska gruppen kan göra att de inte vill eller 

kan tävla om arbetstjänster oavsett hur skickliga de än må vara. Som en Afro-amerikan 

uttryckte sig: 

  

“I think the reason I haven’t taken the next step – to having steady big contracts….. is 

because I’m not in the social circles where those kinds of deals are made. I can’t play golf or 

go on boats with people “ (Waldinger 1995, citerat i Portes och Landholt 1996:3). 
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Zhou och Portes (1996), Brettell (2000) använder begreppet Chain migration, 

“kedjemigrering” vilket betyder att nyanlända migranter har en tendens att gå i samma 

fotspår som etablerade migranter. De nyanlända kan exempelvis bosätta sig i områden dit 

flertalet personer redan tidigare migrerat och där redan de har vänner eller släkt. 

Kedjemigreringen kan erbjuda tillgång och support till socialt kapital för de nyanlända i deras 

etableringsprocess. Denna support kan innehålla en sovplats, kontakt med arbetslivet, eller 

andra nätverk. Den kan kompensera en eventuell brist på ekonomiska resurser eller hjälpa till 

i anpassningen till det nya landet (Morrice, 2007:166). 

  

Elliott och Yusuf (2014) försöker med hjälp av socialt kapital förstå erfarenheter och 

utmaningar för flyktingars förflyttning i Nya Zealand. Studien visar att relationer med 

personer som har liknande kulturella och religiösa värderingar kan utgöra en viktig del av det 

sociala kapitalet, exempelvis då man söker jobb (Elliott och Yusuf, 2014). Detta beror på att 

man kan identifiera sig med liknande kulturer och värderingar vilket i sin tur kan leda till 

kontakter. Dessa kontakter kan skapa jobbmöjligheter.   

2.2 Resultat av tidigare forskning 

Slutsatsen vi drar från tidigare forskning är att det finns brister i kunskap om sambandet 

mellan socialt kapital och integration vilket visas nedan, där även komplexiteten i att förklara 

och förstå vad som påverkar integrationen diskuteras. Nya nätverk etableras och aktiveras 

bland flyktingar samtidigt som de kan avlägsna sig från tvingande nätverk. Detta kan vara 

nätverk som de inte vill förknippas med och genom de nya nätverken blir det enklare att avstå 

från det tvingande nätverket. Att återställa sina nätverk är viktigt i integrationsprocessen 

samtidigt som de måste försöka hitta nya sociala anknytningar. Det visar att relationer med 

personer som har liknande kulturella och religiösa värderingar kan vara en viktig del av det 

egna sociala kapitalet. Etniska nätverk har potential att bli alltför isolerade inom sin grupp 

vilket resulterar i att medlemmar kan missa andra resurser och nätverk i samhällen. Det 

sociala nätverket begränsas. Språket visar sig i flera artiklar även vara en viktig del i 

integrationsprocessen och en konsekvens av bristande språkkunskaper kan leda till misstro 

och utanförskap.  

 

Det visar sig även att den geografiska platsen man befinner sig på har betydelse. Vissa 

geografiska platser har särskilda villkor och egenskaper. Detta innebär att beroende på var 
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man bor så kommer det att finnas olika förutsättningar för att skapa sociala nätverk. Även 

bostäder är viktiga för integrationen och sociala nätverk tenderar att breddas med tiden 

personerna befinner sig i landet. Det är viktigt att personerna får sina röster hörda för en 

lyckad integration. Att så snabbt som möjligt få tillgång till boende, arbete och sociala 

sammanhang är betydelsefulla faktorer för att personerna ska känna delaktighet i samhället. 

De sociala nätverken kan även bestå av relationer som etablerats från tiden innan 

bosättningen i Sverige eller under flyktens gång och som hålls kvar. Andra viktiga sociala 

nätverk som kan bredda det sociala kapitalet kan vara institutioner av olika slag.  

 

Denna forskningsöversikt har hjälpt oss att få mer kunskap inom området. Kunskapen vi har 

fått ut kommer användas längre fram i studien när vi gör analyserna. Vi avser att använda 

denna forskningsöversikt som argumentation i analyserna när vi vill bevisa eller motbevisa 

något. I analysen kommer vi använda oss av resultatet från forskningsöversikten. Detta 

kommer användas för att stödja vår egen analys. Alla resultat i den tidigare forskningen anser 

vi vara relevant för studien och kommer kunna användas som argument för vår analys. Vår 

forskning vill bidra med en förståelse av hur flyktingar själva upplever deras integration. 
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3. Teori 
Tidigare forskning visar alltså att flera faktorer är viktiga för flyktingars integration.  

Vi kommer försöka komma fram till en analys där vi svarar på våra frågor utifrån vårt valda 

teoretiska ramverk. Vi har valt att använda oss av sociologen Alberto Diaz som har skrivit en 

avhandling som heter Choosing integration (Diaz, 1993). Vi kommer även använda oss av 

Portes (1995) tolkning av socialt kapital för att kunna förstå var våra informanter befinner sig 

är i integrationsprocessen och varför. För att uppnå vårt syfte så kommer vi att ta hjälp av 

Diaz sju dimensioner för att ta reda på var våra informanter upplever att de befinner sig i 

integrationsprocessen. Begreppet socialt kapital hjälper oss att förklara varför de befinner sig 

i ett visst stadium. Med hjälp av det sociala kapitalet så kommer vi även att kunna se vilka 

sorts möjligheter och begränsningar som kan finnas eftersom det sociala kapitalet utgår ifrån 

kapaciteten att utnyttja resurser. 

3.1 Integrationsteorin 

Integration definieras enligt Diaz (1993) som ett socialt fenomen där både samhällets insatser 

och individens motivation krävs för att en individ ska kunna betraktas som integrerad. 

Delaktighet i sociala sammanhang och relationer är viktiga för att individer ska integreras. 

För att en person ska kunna känna sig som en del av ett samhälle hävdar Diaz att det 

grundläggande är att personen lär sig språket. I Diaz mening kan individen ha kvar sin 

ursprungliga kultur och samtidigt vara integrerad i det nya samhället. Genom sin 

integrationsmodell visar Diaz alltså att en individ kan ha två kulturer. I Choosing integration 

studeras relationer inom arbetsplatser, grannskapet och familjer (Diaz, 1993:125). Ett resultat 

som Diaz kommer fram till är att härkomsten påverkar integrationen. De som har finsk 

bakgrund har lättare än de med chilensk eller jugoslavisk bakgrund att skapa relationer med 

svenskar (Diaz, 1993:134). Diaz drar slutsatsen att människor som lever i områden där 

majoriteten är invandrare har mindre kontakt med den ursprungliga befolkningen och att de 

inte i samma utsträckning ingår i svenska nätverk (Diaz, 1993:161). 

  

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie utgår från denna modell som är konstruerad 

utifrån sju olika dimensioner som delas upp i primär och sekundär integration. Diaz (1997) 

menar att primärintegrationen endast sträcker sig till det organiserade flyktingmottagandets 

slut och att det därefter är sekundärintegrationen som börjar. Man kan beskriva det som att de 
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framtida förutsättningarna för den mera långsiktiga sekundärintegrationen bestäms och läggs 

fram under mottagningstiden (Diaz, 1997:94). 

  

Primärintegration används genom att beskriva invandrares första tid i det nya samhället. Den 

lägger grunden för den integration som ska fortsätta och beskrivs som första delen i 

integrationsprocessen. Primärintegrationen består av språkkunskaper, kontakter inom 

näringslivet, planering eller påbörjan av utbildning, stabilt boendeförhållande och nya 

kontakter med människor som inte är av samma etniska grupp. Genom detta utökas det 

sociala nätverket och olika former av deltagande i samhället vilket på lång sikt blir en viktig 

grund för integrationen (Diaz, 1997:34). I detta resonemang menar Diaz även att 

flyktingmottagandet är viktigt eftersom att rätt resurser från början kan skapa fördelaktiga 

förutsättningar för nyanlända. Här lyfter han fram primärintegrationen (Diaz, 1997:11–16). 

Alla som medverkar i sociala verksamheter behöver inte per definition befinna sig i ett 

tillstånd där de inte blir bidragsberoende. Deltagande i sociala verksamheter behöver inte 

nödvändigtvis leda till att individer inte blir beroende av bidrag från samhället. Det kan 

däremot vara så att deltagande i sociala verksamheter med olika etniska grupper ger en större 

möjlighet för individer att skapa och utveckla sociala nätverk. Om detta är fallet så kan det i 

sin tur leda till utökad information eller praktiska kunskaper som bidrar till 

utbildningsmöjligheter och kliv in på arbetsmarknaden (Diaz, 1997:90). 

 

När vi talar om primärintegrationen så finns det skäl att vara realistisk och ha i åtanke att den 

första tiden i landet innebär begränsningar. Enligt Diaz kan dessa begränsningar vara 

valfrihet i och med språkliga hinder, brist på tillgång till information samt otillräcklig 

utbildning, vilket innebär att flyktingen hindras i att ta del av samma möjligheter som andra 

medborgare. Diaz menar att valfriheten kommer att vara begränsad tills dess att individen lär 

sig språket, har en bostad, deltar i blandade sociala sammanhang samt utvecklar 

arbetskompetens. De dimensioner som utgör primärintegrationen är: kommunikativ, 

ekonomisk, social och boende (Diaz, 1997:34–35). 

  

Den långsiktiga integration som kan ske först efter detta kallas för sekundärintegration. Där 

ingår politisk integration, familjär integration och personlig integration. Kultur och 

språkkompetens fördjupas, självförsörjning sker, egen bostad och mer personliga 
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nätverkskontakter skapas, likaså politisk deltagande. Sekundärintegrationen kan beskrivas 

som en fördjupning av de fyra första dimensionerna. 

Diaz modell syftar till att mäta integration genom att utifrån de sju dimensionerna visa hur 

integrerade individer är (Diaz, 1996:88). Därmed kan modellen även uttala sig om brister 

inom integration eftersom man med hjälp av dimensionerna kan se vad som uppfylls (Diaz, 

1996:83). Jämställdhet enligt Diaz består av delaktighet i sociala relationer där även arbetsliv, 

boende och politik är viktiga faktorer. Med detta menar Diaz att själva delaktigheten i det 

sociala är en förutsättning för att arbeta mot jämställdhet. Här nedan kommer de sju olika 

dimensionerna som integrationsmodellen består av (Diaz, 1997:33). 

 

Den kommunikativa integrationen är den mest grundläggande dimensionen eftersom den 

utgör en förutsättning för de andra dimensionerna. Den innebär å ena sidan att individen har 

språklig kompetens vilket betyder att individens delaktighet i samhället ökar. Å andra sidan 

bidrar den till att individen kan ta del av samhällets information genom exempelvis media. 

Delaktighet inom olika sammanhang kan även uppnås genom den kommunikativa 

integrationen. 

 

Den sociala integrationen innebär att man får tillgång till sociala nätverk och genom dessa 

utvecklar kontakter med infödda personer. Även tillgång till sociala resurser såsom 

vänskapliga relationer präglade av tillit är en form av socialt kapital. Man deltar exempelvis i 

informella sociala kontakter med “etniska svenskar”, det handlar alltså om att framförallt ha 

kontakt med den ursprungliga etniciteten i samhället. Detta gäller först och främst med 

“etniska svenskar” och inte individer med invandrarbakgrund som individen själv. 

 

Den ekonomiska integrationen betyder att individen får tillgång till arbete och inkomster. 

Det är i den här dimensionen som integration sker med arbetsliv och likaså tillgången till 

ekonomiska resurser. 

 

Boendeintegration är den fjärde dimensionen som syftar till att individer ska ha möjlighet att 

så långt som det går kunna välja bostad och bostadsområde. Genom detta kan nätverk med 

olika etniska grupper blandas, vilket leder till en vidare integration. Boendeintegration kan 

beskrivas som möjligheten att utvidga sitt sociala nätverk genom sociala verksamheter i olika 
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bostadsområden. Ett exempel på detta är sådana utbyten som kan ske inom nätverken mellan 

grannar. 

 

Den politiska integrationen syftar till att individer får fullständiga politiska rättigheter med 

tillgång till deltagande i både det sociala och det politiska inom landet. Diaz lyfter fram 

medborgarskap som ett exempel på detta som illustrerar en indikation på politisk integration. 

 

Den familjära integrationen uppnås genom att en individ skapar anknytningar genom till 

exempel äktenskap med någon som är infödd i landet. På detta sätt skapar man familjära band 

genom att flytta ihop eller gifta sig. 

 

Den personliga integrationen är individens egen upplevelse av delaktighet i samhällslivet 

och grad av nöjsamhet med exempelvis boende, arbete och inkomst. Det är alltså en subjektiv 

upplevelse av tillfredsställelse inom flera områden av individens liv. Är individens nivå av 

tillfredsställelse av livet i det nya samhället hög så ökar identifieringen med det nya 

samhället. 

3.2 Socialt kapital 

Diaz integrationsteori (1997) har en tydlig koppling till socialt kapital eftersom flertalet av 

dimensionerna syftar till att öka det sociala och politiska deltagandet för flyktingar i 

samhället. Ett högt socialt kapital behövs för att det ska vara möjligt. Diaz (1997) lyfter även 

fram vikten av hög tillit i samhället då han pratar om den primära integrationen. Vi tolkar det 

som att Diaz menar att det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan staten och de 

nyanlända. Detta blir viktigt för att resurser ska fördelas på ett värdigt sätt så att 

språkinlärning och boende tilldelas under den primära integrationen. 

 

Socialt kapital syftar till förmågan eller kapaciteten för enskilda individer att utnyttja resurser 

genom att ansluta sig till eller vara medlem i nätverk och ta del av de tillgångar som finns. Vi 

har valt att använda oss av Alejandro Portes (1995) tolkning av sociala nätverk och socialt 

kapital. Anledningen till varför vi har valt dessa tolkningar är för att de har inspirerat oss och 

fungerar bra som ett sätt att stödja vår egen tolkning av sociala nätverk och socialt kapital. 

Här nedan kommer Portes tolkning att presenteras för att illustrera varför vi finner den 

relevant för vår studie. 
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Resurserna är inte det sociala kapitalet utan begreppet avser istället förmågan som individen 

har tillgång till genom mobilisering (Portes, 1995:12). Effekterna av socialt kapital bestäms 

av kollektiva konstruktioner, som till exempel etnicitet, kön och social klass. En faktor 

bakom hur det sociala kapitalet kan påverkas och bestämmas utgörs av den geografiska plats 

som individen bor på, någonstans blir platsen verkligheten för individens livsvärld. Den 

fysiska platsen och även den sociala platsen påverkar det sociala kapitalet. Det sociala 

kapitalet handlar inte om brist i förtroende utan att hitta tillgångar för att komma åt resurser 

som kontrolleras av större sociala grupper (Portes, 1995:215). Normer påverkar vilka som 

blir inkluderade och exkluderade i olika sociala kapital. Detta kapital kan även ärvas och då 

föds man till att få det kapital som ens föräldrar har. Det ärvda kapitalet kräver ansträngning 

för att det ska behållas för annars varar det inte (Portes, 1995:95). Ett socialt kapital kan även 

skapas genom att individen utvecklas och deltar i specifika sammanhang. Det kan därmed ses 

som något som underlättar möjligheter till resurser (Portes, 1995:218). 

3.2.1 Sociala nätverk 

Sociala nätverk är en viktig typ av struktur, med återkommande samband mellan grupper som 

har anknytningar till familjära, kulturella och emotionella relationer. Dessa nätverk är viktiga 

för det ekonomiska livet eftersom nätverken fungerar som källor som innehåller kapital och 

information (Portes, 1995:8). Det finns olika egenskaper i nätverken som påverkar och 

begränsar individer. Tillhörigheten till ett socialt nätverk kan begränsa individer eftersom de 

förväntas agera eller bistå med vissa egenskaper eller resurser till personer inom samma 

nätverk (Portes, 1995:9).  

 

Dessa nätverk används även för tolkning av information och filtrering av information, 

formuleringar och resursfördelningar (Portes, 1995:219). Ett nätverk kan även bestå av 

människor med olika social status som ändå är länkade tillsammans på olika sätt. Det är en 

viktig egenskap hos nätverk. Genom personliga kontakter sker integration av grupper i olika 

storlekar. Ju fler människor med varierande roller i ett nätverk, desto större blir sannolikheten 

att informationsflödet blir tillgängligt och resurser som till exempel information om arbete 

kan utnyttjas (Portes, 1995:220). 
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3.2.2 Hur vi kommer använda oss av teori 

Eftersom Diaz sju dimensioner kan beskrivas som mätpelare för hur integrerad en person är 

så kommer vi att använda hans teori för att mäta hur integrerade våra informanter upplever 

sig vara. Teorin kan hjälpa oss att förstå var de enskilda informanterna befinner sig inom 

varje dimension och på så sätt kommer modellen vara vårt verktyg för att mäta 

informanternas integrationsnivå. Vi har delat upp vår empiri efter dimensionernas relevans 

för att kunna se hur de upplever sig själva inom varje dimension.  

För att förstå vilka faktorer som begränsar och möjliggör integrationen och varför det är på 

det sättet kommer vi att ta hjälp av Portes teori om socialt kapital.  

Eftersom teorin förklarar individers tillgång och brist på tillgång till att ansluta sig till nätverk 

som underlättar vägar till olika fält inom samhället kommer den användas till att förstå vad 

som begränsar och vad som underlättar integration för våra informanter.  

Individers sociala kapital påverkas enligt Portes av etnicitet vilket vi har i beaktning då våra 

informanters etnicitet är en minoritet i samhället. Social klass kan påverka socialt kapital och 

eftersom våra informanter börjar sitt liv i Sverige utan ekonomiska eller sociala resurser kan 

de bli placerade i en undergiven social klass. Våra informanter är placerade på specifika 

boenden vilket även gör socialt kapital intressant då platsen individen bor på kan påverka det 

sociala kapitalet. Därför är socialt kapital ett intressant verktyg för oss för att förstå 

informanternas tillgångar och brist till tillgångar för integration. 

 

Portes sociala nätverk kommer vi använda oss av för att förklara hur de kan påverka individer 

ekonomiskt och åtkomst av resurser som kan underlätta integration som exempelvis 

information om arbete. Om det visar sig att våra informanter blir begränsande av sina sociala 

nätverk så kommer det att behandlas i analysen. 

Vi kommer även analysera vår empiri genom att dra paralleller mellan våra teorier för att 

förklara hur de går ihop och tillsammans kan stödja och förklara våra analyser. Vi har hjälp 

av tidigare forskning för att se samband till vår empiri och möjliggöra analyser. 
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4. Metod 

4.1 Avgränsning 

Våra informanter består av nio killar varav åtta kommer från Afghanistan och en från Syrien 

samt en tjej från Eritrea. Vi har valt att inte fokusera på att alla intervjupersoner förutom en är 

killar eftersom den största andelen av ensamkommande flyktingar som kommer hit är killar. 

Vi har inte gjort en jämförande studie mellan tjejer och killar och materialet skulle kunna ha 

blivit annorlunda om vi istället hade valt att intervjua enbart tjejer eller jämfört dem med 

killar. De som ingår i studien kom hit innan de fyllt arton år och de som vi har pratat med har 

varit här mellan ett och fem år och fått uppehållstillstånd. Urvalet har begränsats på detta sätt 

eftersom informanterna redan kommit en bit in i integrationsprocessen, vilket underlättat rent 

språkligt. Informanterna i vår studie bor i egna lägenheter som de blivit tilldelade efter dem 

har fyllt arton. Innan dess har de bott på HVB-hem eller i familjehem. De informanter vi har 

valt att intervjua bor i tre olika städer. Vår ambition är inte att jämföra olika geografiska 

platser men det kan vara så att denna data skiljer sig beroende på städernas möjligheter och 

begränsningar. Detta är inget vi har valt att lägga fokus på men det kan vara bra att vara 

medveten om det. Med städernas möjligheter och begränsningar menar vi utbudet av 

aktiviteter, tillgång till sociala plattformar, utbildning, arbetsmarknad och språkhjälp. 

4.2 Kvalitativ metod 

Vi har gjort kvalitativa intervjuer vilket innebär att man kommer nära människorna och 

miljöerna som studien avser undersöka. Vi kom nära dessa personer genom att träffas vilket 

ledde till att vi etablerade närmare relationer med dem än om vi hade gjort 

enkätundersökningar. Vissa av intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas privata hem 

vilket ledde till att vi som forskare fick mer kännedom om informanternas vardagsliv 

eftersom vi fick en direkt inblick i deras boende och miljön runt omkring (Ahrne, 2011:17). 

Detta gällde inte alla intervjuer så det kan bli svårt att försöka göra tolkningar utifrån deras 

boenden. Detta metodval gav oss ändå utrymme till egna tolkningar eftersom vi hade 

direktkontakt med personerna vi intervjuade. En styrka med intervjuer är möjligheten att 

samla in språkbruk, normer och emotioner (Ahrne, 2011:56). Intervjuer på plats har gett oss 

fördelar genom att vi kunnat ta del av informanternas normer och emotioner och på så sätt 

komma nära informanterna. Vi visste inte riktigt vad våra intervjuer skulle resultera i men 
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just språkbruk är inget vi valt att gå in djupare på men däremot så finns det normer och 

emotioner hos informanterna som vi upplever intressanta och dessa har lyfts fram i analysen. 

Vi ser denna metod som ett hjälpmedel och inte en lösning på vår problemformulering. Den 

kvalitativa metoden använder vi som ett hjälpmedel för att kunna göra analytiska tolkningar 

(Ahrne, 2011:20). 

4.3 Första kontakten 

Första steget till att få kontakt gjordes via mail till ansvariga inom respektive 

utslussningsverksamhet, som ansvarar för de personer som har flyttat ut från HVB-boenden 

eller familjehem efter att de fyllt arton år. Vi förklarade syftet med vår studie och att vi ville 

undersöka intresset för att delta i studien. Ansvariga inom utslussningsverksamheterna tog 

kontakt med eventuella informanter och berättade lite om vår studie och eftersökte intresse 

för att medverka. Elva personer meddelade intresse varav en sedan tackade nej. Efter att vi 

fått tillgång till namn och telefonnummer kontaktade vi de tio återstående. Vi ringde upp 

personerna och skickade mail där vi berättade vad studien skulle handla om och bestämde tid 

och plats för intervju. 

4.4 Utförandet av intervjuer 

Intervjupersonerna fick själva föreslå var de ville att intervjuerna skulle äga rum. Dessa 

platser var hemma hos intervjupersonen, hemma hos oss, på deras skola eller på 

stadsbiblioteket. Platsen där intervjuerna utfördes kan ha påverkat intervjuernas utförande på 

olika sätt. De intervjuer som ägde rum hemma hos informanterna eller hemma hos oss kan ha 

påverkat informanterna så att de känt sig avslappnade och därmed öppnat upp sig mer. 

Likaledes kan det vara så att de intervjuer som utfördes i en skola eller på bibliotek kan ha 

påverkats av att informanterna känt sig mindre avslappnade eftersom de befunnit sig i en 

offentlig miljö. Vi upplevde inte att miljön påverkade informanterna på så sätt, vi tror snarare 

att det var andra faktorer som spelade in i att vissa intervjupersoner öppnade upp sig mer och 

vissa mindre. Exempelvis hur länge de varit i Sverige och språkkunskapen, hur deras liv här 

ser ut, personligheten och bekvämligheten i att bli intervjuad. Detta är viktiga aspekter som 

behöver nämnas eftersom de olika sammanhangen kan ha betydelse (Ahrne, 2011:52). I våra 

intervjuer har vi varit två stycken som ställt frågor, detta kan ha resulterat i en ojämlik 

maktfördelning mellan oss och informanten (Ahrne, 2011:48). Vi försökte undvika detta 
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genom att försöka skapa en likhetskänsla och göra samtalen så avslappade som möjligt 

(Ahrne, 2011:49). Att vi befinner oss i liknande ålder som informanterna kan ha bidragit till 

att de känt samhörighet och därmed berättat saker. Samtidigt kan det haft en negativ påverkan 

då de befinner sig i en annorlunda situation än vi, eftersom vi studerar på universitet och de 

ska påbörja sin utbildning nu då åren på flykt till Sverige har lett till att de måste börja om 

(Ahrne, 2011:50). 

 

Ibland upplevde vi att en av oss kom närmare informanten, detta kan ha berott på flera olika 

faktorer. Att samtliga av våra informanter var killar kan ha påverkat på olika sätt. Det kan ha 

varit så att de känt det lättare eller svårare att prata med oss om olika saker beroende på den 

könsroll vi har. Detta kan ha påverkat vilken information de delade med sig av och ifrån 

vilken synvinkel de förmedlade informationen. Vi upplevde inte egentligen någon 

märkvärdig skillnad mellan våra könsroller men ibland kunde vi uppleva att en av oss fick 

mer ögonkontakt än den andra. 

 

Intervjuerna började med att vi förklarade för personen vad studien handlar om och att syftet 

med intervjun är att den kommer att vara en del av vår slutgiltiga uppsats. Vi berättade att vi 

kommer att spela in intervjun för att vi ska komma ihåg vad som sägs och meddelade att det 

endast är vi som kommer att lyssna på inspelningen. Under intervjuerna utgick vi ifrån vår 

intervjuguide där vissa frågor tillkom eller utgick beroende på hur intervjun utvecklades. Alla 

intervjuer avslutades med att informanten fick tillfälle att tillägga något om de ville. 

Informanterna fick information om att de skulle få möjlighet att läsa uppsatsen när den blivit 

klar. Vi tog deras kontaktuppgifter och meddelade att vi skulle skicka uppsatsen när den var 

klar. 

 

Intervjuerna skiljde sig ganska mycket från varandra. Detta tror vi beror på de 

språkkunskaper informanterna hade och även på hur mycket de kände att de ville öppna upp 

sig för oss. På så sätt avgjordes intervjuernas längd då vi märkte att vissa intervjupersoner 

ville svara och reflektera över fler saker än andra. Den längsta intervjun blev längre än en 

timme medan den kortaste var strax under halvtimmen. När vi märkte att språket blev ett 

problem, försökte vi förenkla våra frågor så det skulle vara lättare för intervjupersonerna att 

förstå vad vi menade. Det blev ändå problematiskt då vi märkte att vissa av 

intervjupersonerna ville uttrycka sig mer och svara mer utförligt men det resulterade i ganska 
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korta svar eftersom de inte visste hur de skulle gå tillväga. När en sådan situation uppstod så 

försökte vi ställa om frågan på ett enklare sätt och ställa följdfrågor så vi kunde få utförligare 

svar på vår ursprungliga fråga. Som helhet anser vi ändå att vi fick ett datamaterial som är 

tillräckligt för att göra analyser och tolkningar. Detta beror på de mer utförliga svaren vi fick 

och att de mindre utförliga svaren ändå kunde styrka eller motsäga något. Samtliga intervjuer 

är alltså användbara och unika på sina sätt. 

 

4.5 Intervjufrågor 

Vår ambition var att ha en tydlig formulerad uppsättning av frågor för att vi ville ha så tydliga 

svar som möjligt för att lättare tolka svaren (Bryman & Nilsson, 2014:413). Vi har haft en 

intervjuguide med frågor som utgjort basen för våra intervjuer, frågorna formades delvis efter 

teorins behov. Frågorna innehöll därmed delvis frågor som rörde de sju dimensionerna ifrån 

Diaz integrationsmodell. Genom detta så kom vi fram till att vi behöver ställa frågor som 

berör deras boenden, sociala nätverk, arbetserfarenheter, politiska rättigheter m.m. Detta för 

att få data till att undersöka betydelsen av dessa dimensioner som vår teori består av. På så 

sätt kan vår teori skapa möjligheter för oss att praktisera vår empiriska forskning (Ahrne, 

2011:193). Med hjälp av Diaz integrationsmodell kan vi se det empiriska materialet på ett 

visst sätt, vi kan alltså se över empirin utifrån de sju dimensionerna. Det kan visa sig att det 

empiriska materialet inte går hand i hand med teorin, att det motsäger Diaz 

integrationsmodell, och därför har vi haft en öppenhet inför vad det empiriska materialet 

säger. Det kan finnas en problematik med vår teori och det är viktigt att se på den med 

kritiska ögon och vara medvetna om att den har ett visst perspektiv vilket betyder att man 

avgränsar sig från andra perspektiv (Ahrne, 2011:192).  

 

I och med att vår teori utgår ifrån ett visst perspektiv begränsar teorin därmed vilka 

forskningsfrågor som kan ställas. Det innebär även att vår teoretiska utgångspunkt lyfter fram 

en viss typ av samhällsfenomen som mer intressant än ett annat (Ahrne, 2011:191).  “Den 

stora teorin om allt finns inte”, d.v.s. ingen teori kan förklara allt (Ahrne, 2011:183). För att 

besvara studiens syfte så utformade vi vår idé med intervjuerna i enlighet med de teman som 

vi tror kan hjälpa oss. Det bör även tilläggas att vårt sätt att se på världen och det vi är 

nyfikna på avspeglar sig i utformningen av våra forskningsfrågor (Ahrne, 2011:190–192). 

Våra forskningsfrågor präglas således av både teorin och vårt sätt att se på världen. 
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Under de olika intervjuernas gång har nya frågor och följdfrågor tillkommit, vilket är en av 

de fördelar som en kvalitativ metod kan skapa. Det har även under vissa intervjuer 

förekommit att vissa frågor och följdfrågor inte har ställts eftersom vi upplevt att 

intervjupersonerna inte velat fördjupa sig i dessa. Djupintervjuer är något som hade kunnat 

resultera i en mer omfattande datamängd eftersom sådana intervjuer etablerar en relation 

mellan intervjupersonen och intervjuaren (Ahrne, 2011:41). Hade vi använt oss av detta hade 

vi förmodligen fått större möjligheter att få fram bredare och mer insiktsfull information. 

Eftersom vi endast träffade våra intervjupersoner en gång så blev det inte så. Dessutom vet vi 

inte riktigt heller hur vi skulle ha gått tillväga för att etablera en relation med dessa personer, 

vi fann det helt enkelt inte nödvändigt. 

 

4.6 Begränsningar med vår studie 

Det är viktigt att veta att vi som individer med våra erfarenheter och sätt att se på världen och 

tolka den är begränsade. Det har förmodligen påverkat hur vi har förstått och tolkat 

intervjuerna vilket sedan speglar av sig i data, empirin och slutresultatet. Även hur vi 

påverkats av personernas berättelser kan ha färgat av sig på resultatet. Två av personerna 

kände en av oss innan intervjuerna eftersom de då bodde på ett boende där en av oss arbetade. 

Detta kan ha påverkat vårt beteende och tolkande inför de intervjuerna. Vi har haft detta i 

åtanke. Om det visar sig påverka empirin så kommer vi i så fall att försöka beskriva på vilket 

sätt i analyserna.  

 

4.7 Transkribering 

Det skapades en god ordning i informationsflödet eftersom vi efter intervjuerna 

transkriberade, vilket gav oss en djupare förståelse av materialet. Vi blev väldigt insatta i 

materialet vilket är avgörande för att kunna genomföra studien på ett så bra sätt som möjligt. 

Vi valde att själva transkribera materialet vilket vi kan förklara med två argument. För det 

första så ville vi inte lägga pengar på att skriva ut intervjuerna externt. Det andra och kanske 

främsta skälet är att det utvecklades en djupförståelse för materialet när vi själva 

transkriberade eftersom vi lyssnade på ljudfilerna flera gånger (Ahrne, 2011:54). Efter att vi 

hade transkriberat materialet så skrev vi ut transkriptionerna så att vi hade alla intervjuer i 
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pappersformat. Detta gjorde att vi fick en tydlig översikt över alla intervjuer och över vem 

som hade sagt vad. Efter detta så använde vi oss av understrykningspennor med vilka vi strök 

under svar som vi ville använda oss av. På så sätt kunde vi se över en fråga och se vad alla 

informanter hade svarat på denna fråga. De inspelade ljudfilerna utgör således studiens data 

medan våra transkriberingar och de vi valt att ha med blir studiens empiriska material (Ahrne, 

2011:25). 

4.8 Utförande av analys 

Efter transkribering av intervjuerna valde vi ut empiri som vi fann relevant för att uppnå vårt 

syfte och som svarade på våra frågeställningar. Utifrån den valda empirin analyserade vi med 

hjälp av Diaz de olika dimensionerna för att redovisa hur integrerade informanterna upplevde 

sig vara. Socialt kapital använde vi för att förstå empirin och informanternas upplevda 

integration inom dimensionerna. Vi placerade in intressanta citat som berörde varje 

dimension. På så sätt kunde vi sedan se vad Diaz (1996) menar är viktigt för varje dimension 

och hur informanterna upplevde sig befinna i dimensionerna. Genom detta kunde vi se vad 

som eventuellt fattades eller vad som uppnåtts. Utifrån det kunde vi använda Portes (1995) 

definition av socialt kapital och försöka förstå hur det kommer sig att de befinner sig i ett 

visst stadium av integration i varje dimension. 

4.9 Generaliserbarhet 

När man gör generaliseringar så ska det göras med försiktighet och man ska även vara 

självkritisk. Det finns inte några givna skäl att från början tro sig veta att det man undersöker 

även finns på andra platser eller situationer, utan istället ska man undersöka, argumentera och 

även diskutera det (Ahrne, 2011:30). För att kunna tala om generaliserbarhet ska man leta 

efter andra resultat eller mönster som indikerar något som kan beskrivas som en likhet 

(Ahrne, 2011:29). I vår studie hade vi delade uppfattningar. Vi kunde se mönster och likheter 

eftersom de vi intervjuade var överens om vissa saker. När vi såg över tidigare forskning 

kunde vi även se likheter med vår studie. Trots detta såg vi en problematik med att vi endast 

hade tio intervjuer som skulle försöka ge en generell bild av någonting. Om vissa 

generaliseringar gick att göra så har vi försökt lyfta fram dessa.  

 

Oavsett vad det finns för generaliserbarhet i denna studie så har vi varit tydliga med att denna 

studie inte gett en tillräcklig översikt för att mäta alla flyktingars integration. Istället utgår 
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den ifrån en begränsad mängd specifika individer, och kan därmed möjligtvis ge en 

indikation om hur andra individer i liknande situationer på andra platser i Sverige har det. 

Vårt empiriska material kan tolkas på olika sätt och denna studie präglas av våra tolkningar. 

Det empiriska materialet har alltså formats utifrån det teoretiska perspektivet vi valt att 

använda och av våra frågeställningar (Ahrne, 2011:185). Med andra ord skulle empirin i 

denna studie kunna se annorlunda ut med andra teorier och andra frågeställningar. Kvalitativ 

forskning har kritiserats för detta, att denna metod är subjektiv eftersom tolkningarna som 

görs präglas av den enskilda forskaren. Vi är medvetna om detta och försöker inte kringgå det 

på något sätt. Vi ser det istället som något naturligt eftersom de flesta studier inom 

samhällsvetenskapen brukar vara subjektiva och ett vanligt argument är att objektivitet inte 

går att uppnå helt inom denna typ av forskning (Ahrne, 2011:189). 

4.10 Etik 

Vi har utgått från fyra huvudkrav från vetenskapsrådet som har varit viktiga aspekter av hur 

materialet har samlats in, hur det har hanterats och även hur det har presenterats. Vi som 

forskare har tagit hänsyn till och följt dessa eftersom detta är regler som ska följas men även 

för att det skulle kännas bra för oss att genomföra studien. Våra informanter kan upplevas 

som utsatta vilket gör att de etiska övervägandena har varit avgörande för oss och studiens 

genomförbarhet. Informationskravet handlar om att våra uppgiftslämnare som vi även kallar 

informanter blir informerade om vad de har för uppgift i projektet och vad det finns för 

villkor. Informanterna ska upplysas om att det är frivilligt deltagande och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. I detta krav ska även informanterna få reda på de olika inslag som 

finns i studien som skulle kunna påverka deras vilja att delta eller inte (Vetenskapsrådet:7). 

Konfidalitetskravet handlar om att alla de uppgifter som lämnas inte ska kunna identifiera de 

personer som medverkar som informanter. Utomstående personer ska alltså inte kunna 

identifiera enskilda personer som har lämnat den information som vi presenterar 

(Vetenskapsrådet:12). Samtyckeskravet innebär att informanterna själva ska ha rätten att 

bestämma över sin medverkan i studien (Bryman, 2014:132). Vi förhåller oss till detta genom 

att medvetet tillfråga personer som är över arton år, då de är myndiga och inte behöver en 

vårdnadshavares godkännande för medverkan i studien. Nyttjandekravet handlar om att 

personuppgifter som blir insamlade inte får användas på ett sådant sätt att det kan påverka de 

enskilda individerna i studien. Uppgifterna får inte heller användas för kommersiella bruk, 

som till exempel reklam (Ahrne, 2014: 31). 
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4.11 Våra etiska överväganden 

I vår första kontakt med informanterna så berättade vi lite allmänt om studien och dess syfte. 

Efter vidare kontakt så förklarade vi mer utförligt vad deras uppgift var i studien och vad 

undersökningen handlade om. De upplystes om att det var ett frivilligt deltagande och att de 

inte behövde svara på frågor om de inte ville. Vi ville vara noga med att de förstod vad 

studien handlade om innan de valde att delta eftersom bristande språkkunskaper möjligen 

kunde försvåra förståelsen för studiens syfte och mål. Just därför hade vi en del kontakt på 

både telefon och mail med informanterna innan vi valde att genomföra intervjuerna. När vi 

väl träffade personerna så gav vi en presentation och upplyste om vad informationskravet 

innefattar innan vi valde att påbörja intervjuerna.  För att vi skulle kunna följa 

konfidalitetskravet valde vi att inte använda riktiga namn och städer (Vetenskapsrådet:13). Vi 

har försökt att vidta de åtgärder som krävs för att det ska vara så svårt som möjligt att 

identifiera dessa personer. Detta genom att förmedla så lite information som möjligt om deras 

identitet, och istället fokusera på deras åsikter och upplevelser.  

 

Eftersom våra informanter har gett oss en inblick i deras privata liv så informerade vi innan 

om att det kommer handla om deras integration. Vi upplevde att informanterna oftast tyckte 

det var roligt att få prata med oss och det fåtal gånger vi upplevde att en fråga blev för känslig 

så lät vi informanterna avgöra om de ville vidareutveckla eller inte svara alls (Bryman, 

2014:137). Vi förklarade för samtliga informanter via mail varför vi valt att göra denna studie 

och meddelade även att samtalen kommer att spelas in för att vi ska komma ihåg vad vi pratat 

om men att det bara är vi som kommer att lyssna på det (Bryman, 2014:137). Vi gav även ut 

mail och telefonnummer till oss ifall de skulle ha några frågor. Anledningen till att vi 

skickade mail är för att det kan vara lättare att ta till sig information skriftligt. Vi är medvetna 

om att “det är svårt att ge alla deltagare absolut all information som kan krävas för att kunna 

fatta ett välgrundat beslut om att acceptera eller avstå från att delta” (Bryman, 2014:135). De 

uppgifterna som informanterna lämnade ut kommer enbart att användas till denna studie 

vilket informanterna informerats om. Vi raderade ljudfilerna och de transkriberingar som vi 

har gjort för att kunna följa nyttjandekravet. 
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5. Empiri 
I nedgående avsnitt har vi bytt namn på alla informanter. Här kommer vi att presentera 

intressanta delar och citat som ger utrymme för analytiska tolkningar. I detta avsnitt kommer 

varje dimension att behandlas för sig själv eftersom vi vill se över varje dimension enskilt. 

Alla sju dimensioner förutom den familjära integrationen har visat sig ge empiriskt material. 

Den familjära integrationen kommer därför inte behandlas vidare i vår studie. 

 

5.1 Den kommunikativa integrationen 

Omar är 18 år gammal och var varit i Sverige mellan två och tre år. Nu går han första året på 

gymnasiet. Han har innan gått i skolan i sitt hemland Afghanistan till åttonde klass. Omar 

lyfter fram den kommunikativa integrationen genom att förklara språkets betydelse:  

 

Om du inte kan språket så kan du inte njuta av livet här i Sverige. Du kan inte 

kommunicera med folk eller gå ut och umgås med kompisar. Det blir svårt att vara 

aktiv i skolan och klassrummet om du inte kan språket och det vill jag aldrig, jag 

måste vara aktiv i skolan. Jag måste träffa folk och få nya kompisar och måste göra 

nya aktiviteter med nya människor. Det är det jag vill. 

 

Han menar att det var svårt att lära sig språket i början men att det blev lättare med tiden. Det 

blev lättare eftersom han lärde sig hur normer i det svenska samhället fungerade och när 

språkkunskaperna ökade lärde han sig hur han skulle närma sig andra för att skapa kontakt. 

Vi citerar Omar: 

 

Jag tror att man skapar vänner på samma sätt i hela världen men det kanske är lite 

svårare när du inte kan språket och de sociala tecknen eftersom du måste veta hur du 

ska närma dig personer och det visste man inte i början. 

 

Nu pratar Omar svenska med sina klasskompisar och hemspråket med sina vänner från 

Afghanistan som också bor i Sverige. När han först kom till Sverige bodde han med 

människor som pratade samma språk och hade samma ursprung som han själv. Han beskriver 

att han därför inte hade något annat val än att umgås med dem. 
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Reza är 19 år och har varit i Sverige i ungefär 3 år. Han har bott större delen av sitt liv i 

Pakistan men är från Afghanistan. Han beskriver den första tiden i byn han kom till i Sverige 

som väldigt svår men efter han började skolan och gymnasiet samt börjat jobba så tänker han 

annorlunda och menar att ”livet är normalt nu”. Han förklarar att han tror att man i större 

städar lättare träffar människor men menar på att språket är det viktigaste: 

 

Jag tror att det är svårare i mindre städer att få kompisar, i större stad kan man ha mer 

kompisar. Jag tror man går ut mer och träffar mer i större städer. I mindre städer gör man 

inte det. Men det första är om man inte förstår svenska, då är det problem. 

 

Reza förklarar även han hur avgörande språket är: 

 

Man måste lära sig språket som pratas i det landet man vill bo i annars är det jättesvårt. Till 

exempel, jag har bott här i ungefär tre år, och om jag inte kan språket hur ska jag leva, 

jobba, fortsätta mitt liv? Det blir jättesvårt, det går inte tror jag. 

 

 

Hamid är nitton år gammal och kommer från Afghanistan. Han har varit i Sverige snart i tre 

år. I Sverige går han på gymnasiet och har innan dess gått till årskurs sex i Afghanistan. När 

han är med vänner hemma i lägenheten så blandar de språken. Är det bara killar från samma 

land så pratar de hemspråket men är andra kompisar med så blir det svenska. Att ha kunnat 

prata hemspråket har varit en trygghet för Hamid innan han kunde svenska så bra men han 

menar att om han endast pratar sitt hemspråk så hindrar det honom från att komma in i 

samhället. Hamid beskriver att svenska språket är jättesvårt och att uttalet är extra svårt. Han 

är motiverad till att lära sig språket och att han tycker det är viktigt att lära sig svenska och 

han tar ibland hjälp av svenska klasskompisar. Det har varit lite svårt att skaffa nya kontakter 

i Sverige. Från början när han kom till Sverige så hamnade han i en liten by, vi citerar Hamid: 

 

För att om man flyttar till ett annat land så tror jag att det viktigaste som du måste 

lära dig först är språket...Alla vänner och elever tänkte att vi ser lite konstiga ut för 

dom, och dom pratar inte med oss. Sen när vi lär känna varandra och hälsar så 

märker de att det funkar...Och ja, här för att skapa en vän, måste man prata lite och 
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vara social och fråga hur mår du och vad gör du?...Det var svårt i början men nu kan 

jag prata lite svenska och vi kan förstå varandra...Man måste vara social här i 

Sverige, om du är social så kan du skapa eller hitta nya vänner varje dag. Om du inte 

är social och tyst hela tiden så kommer ingenting. 

 

Ahmed är arton år gammal och kommer från Syrien. Han har varit i Sverige lite mer än ett år. 

Han går ett språkintroduktionsprogram på gymnasiet där han läser basämnen. Innan han kom 

till Sverige så gick han nio år i skolan i hemlandet och två år i ett annat land. Då läste han till 

klass två på gymnasiet. De kompisar han har skaffat har nyss kommit till Sverige och därför 

har inte svenska språket bidragit till att han skaffat svenska vänner. Han pratar mest 

hemspråk med sina vänner. Ibland försöker de prata svenska för att lära varandra men det är 

mest hemspråket som de pratar. I hans klass finns det inga svenskar. Han tror att det är svårt 

att få kontakt med svenskar eftersom de inte går i hans klass. 

 

Jag vill gärna umgås med svenskar, prata svenska, lära mig lite bättre, prata snabbare, få 

många svenska kompisar och prata med svenskar. 

 

Memet kommer från Afghanistan och är tjugo år gammal. Han har varit i Sverige i fem år och 

går första året på gymnasiet. I Afghanistan gick han till årskurs fem men förklarar att skolan 

där skiljer sig väldigt mycket från i Sverige. Memet berättar lite om sin första tid här i 

Sverige och hur han upplevde det nya språket: 

 

När jag först kom till Sverige så kunde jag inte språket. Så dom flesta vänner var de som 

bodde med mig, andra afghanter som jag träffade i skolan. Jag kunde inte språket så jag 

kunde inte komma i kontakt med svenskar eller araber. Så mina flesta vänner var de som 

bodde på samma boende som mig. Sen jag kom till min nya stad så har jag lärt mig språket, 

och har gått skola här som har gjort att jag träffat olika folk från olika länder, olika språk. 

Jag vågade lite mer och jag fick även uppehållstillstånd. Då försvann vissa tankar, så man 

kunde fokusera på andra saker. Språket är viktigt för att komma i kontakt med folk. 

 

Memet visar hur hans egen motivation till att lära sig språket blev viktig för hans 

språkinlärning. Även att han hade förkunskaper i engelska underlättade för honom att lättare 

lära sig svenska: 
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I början försökte jag bara prata engelska men jag kunde inte så mycket. När jag flyttade till 

min nya stad så tänkte jag att det räcker med engelska nu. Jag ska prata svenska. Det spelar 

ingen roll om jag säger fel eller konstiga ord, jag måste snacka svenska. På mitt boende finns 

det personal som har hjälpt med språket. Det var både min egen motivation och att jag kunde 

engelska. Det var lättare att lära sig svenska om man kunde engelska. Vissa av mina vänner 

kunde inte engelska och det var jättesvårt för de att lära sig svenska. 

 

Memet berättar att fördelar språket medfört är att han har vågat prata med svenskar. Han har 

vågat ta för sig mer i samhället och skolan har gått bättre.  

 

Karim kommer från Afghanistan och är tjugo år. Han har varit i Sverige mellan två och tre år 

och går första året på gymnasium. Han har inte gått i skolan innan han kom till Sverige. 

Karim upplever att han har fått den hjälp han behövt för att lära sig språket och förklarar att 

det var svårast i början men att det sedan blev lättare: 

 

Jag pratar svenska med mina vänner här förutom med mina afghanska vänner. Med mina 

afghanska vänner pratar vi oftast persiska...Utan språket kan man inte hitta vänner eller 

jobb. Så det är viktigt att man lär sig språket, jag kan följa nyheter och sånt nu… Språket har 

nog varit viktigast. Det blir lättare om man själv vill komma in i samhället. 

 

Babak kommer från Afghanistan och är snart tjugotvå år gammal. Han har varit i Sverige i 

fem år och har läst till sjunde klass innan han kom till Sverige. Babak precis som Memet 

lyfter fram att besked om uppehållstillstånd bidrog till positiva effekter: 

 

När jag inte hade uppehållstillstånd här så satsade jag faktiskt inte på studier, om du pluggar 

SFI och lär dig svenska språket och sen när de fattar beslut att du inte får stanna kvar här, 

du får återvända till Afghanistan, vad har jag för nytta av språket jag lärt mig? Jag bara gick 

till skolan och hem men när jag fick stanna så var jag hur glad som helst, det kändes som att 

hela världen är min. 

 

Babak säger även att språket har varit en fantastisk möjlighet för honom eftersom han 

upplever att det hjälpt honom att kommunicera med människor. I början upplevde Babak att 
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han var rädd och stressad inför att prata svenska men nu kan vi se ett ökat självförtroende i 

och med hans ökade språkkunskaper. Han lyfter fram kontaktskapande som hjälper till på 

flera plan i livet som det viktigaste språket för med sig: 

 

  Det är framförallt att skapa kontakter, utan språk tror jag inte man kan komma in i 

samhället och få den position man vill. Språk är nyckel till allting liksom. Utan språk tror jag 

inte att jag hade kunnat utföra jobb jag haft där jag hälsat välkomna och tagit beställningar. 

 

Babak förklarar att han som flykting lever under andra villkor än andra i Sverige eftersom 

han är ny i landet: 

 

 Vi som kommer hit och har börjat vårt liv ganska sent, om vi jämför oss med dem andra som 

är i samma ålder som oss så har vi liksom börjat grunda vårt liv för fem år sen men dem 

andra för 15-20 år sen innan oss, det gör att jag själv också är ganska upptagen med mitt liv. 

 

Saliem är 18 år och har varit i Sverige i 1 år och 8 månader, hon går 

språkintroduktionsprogram på gymnasiet och gick i skolan under 6 år i hemlandet. Med sina 

vänner pratar hon svenska blandat med andra språk och hon tar del av nyheter på svenska 

språket. Hon berättar att det var svårt i början att lära sig svenska och att hon vill bli läkare 

men att hon först måste lära sig språket bättre. För att nå det jobbmässiga målet säger hon att: 

 

Om jag studerar är det inte svårt, om man vill så går det, kanske tar lång tid men det går. 

 

Farhad är snart 20 år och har varit i Sverige i nästan 3 år, han bodde i Afganistan tills han var 

3 år och sedan i Iran under tiden innan hans flykt mot Sverige. Han förklarar hur viktigt 

språket är för honom för att bli en del av det svenska samhället: 

 

När man behöver någonting, när man handlar eller när man pratar med någon på gymmet 

eller någonting, simhallen eller någonting, man måste kunna svenska annars fungerar det 

inte, alltså jag kan prata svenska men jag tror jag måste lära mig kanske 10 eller 20 gånger 

bättre än nu. 

 

Men vi kan även se hur han inte helt uppfyller alla kategorier för den kommunikativa 

integrationen men har mål för att nå dit:  
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När jag pratar lika bra svenska som er så blir det lättare att få kontakt och kunna förstå tv 

och nyheter. 

 

För tre år sedan kom Navid till Sverige och var då 20 år, han är från Afghanistan. Han 

förklarar hans tankar kring betydelsen det sociala nätverket har för att utvecklas i svenska 

språket: 

 

När man lär sig ett nytt språk måste man ha kompisar som kan språket, man måste kunna 

svenska och om man har kontakt med svenskar så blir det lättare att lära sig språket. Jag tror 

inte det går bara genom att lära sig genom böcker. 

 

Han menar även på att det är mycket upp till individen själv att våga ta kontakt med etniska 

svenskar för att de kan vara blyga. Det är språket som lett till att han fått jobb i hans mening: 

 

Om du inte kan språket säger arbetsgivarna nej. 

 

Navid menar också att livet har ändrats från hur det ser ut tillskillnad från när han kom till 

Sverige och hur språket hjälpt honom: 

 

Jag kunde inte språket och det var svårt att få kontakt med svenskar men nu är det lättare. 

Om man kan språket förstår man allting. 

 

Ovanstående citat beskriver hur en samhällsförståelse även infinner sig i och med ökad 

språkförståelse. 

 

5.2 Den sociala integrationen 

Omar, Hamid och Memet berättar att de mest umgås med personer från samma land som de 

själva utanför skolan. Några av dessa personer har bott på samma boende som dem och det 

har gjort att de är de närmsta vänner de har än idag. De beskriver att det var en trygghet att ha 

dessa kompisar på boendet och kunna prata sitt hemspråk i början när de inte kunde svenska. 

Samtidigt verkar det som att Omar har lärt känna många svenskar i sin klass men att han inte 

brukar umgås med dem utanför skolan: 

 

De killar och tjejer som går i den här linjen är helt fantastiska. Dom är coola människor, 

trevliga, men utanför skolan har vi inte träffats så mycket. 

 



   
 

39 
 

Den god man Omar hade under sin tid i Sverige innan det att han fyllde arton år har betytt 

mycket för honom och de har fortfarande kontakt. Hans god man har varit ett stöd och hjälpt 

till att få kontakt med det jobb han nu jobbar extra på. Hamid berättar att en viktig kontakt 

har varit en av hans bästa vänners god man som hjälpt honom att få tillgång till 

jobbmöjligheter. Ahmed och Karim har ännu inte etablerat sociala nätverk med etniska 

svenskar. De berättade för oss att de mest umgås med folk som pratar deras hemspråk men 

även med människor från andra länder. Däremot visar de vilja att utveckla relationer med 

svenskar. Informanterna framhåller att det är svårt att få kontakt med svenskar eftersom de 

inte riktigt vet hur de ska ta kontakt. Detta kan ha att göra med språkliga svårigheter och även 

att båda har varit i Sverige en kortare tid än de andra informanterna. Ahmed upplevdes mer 

öppen och motiverad till att skaffa svenska vänner medan Karim kunde säga saker som 

följande: 

 

Det är lite svårt för mig att få kontakt med andra, jag tror det beror på kulturen, svenska 

kulturen är en annan. 

 

Att Memet fick uppehållstillstånd lyfter han även fram som en faktor eftersom han då kunde 

släppa vissa jobbiga tankar och fokusera på att etablera nya sociala nätverk. 

Babak lyfter fram att den sociala integrationen beror mycket på hur individen själv är, och 

menar att man kan skapa kontakter om man själv har viljan. Han förklarar att han skapat 

kontakter inom den sport han utövar där han träffat svenskar men även människor med annan 

etnisk bakgrund. Babak har etablerat relationer som innefattar gentjänster där han beskriver 

hur de kan hjälpa varandra i olika situationer. Denna person som han har etablerat denna 

kontakt med är inte svensk men inte heller från samma land som han själv. Babak har även 

nära kontakt med en svensk familj. Han beskriver denna familj som hans egen och att den 

alltid ställer upp för honom: 

 

Hela tiden känner jag att de är som en riktig familj för mig och mina kompisar också. Jag 

känner att jag har någon ifall jag hamnar i en kris som jag kan vända mig till och hoppas att 

de kan hjälpa mig. Jag hyrde ett rum hos dem, de är en öppen svensk familj som rest mycket. 

Nu när jag bor i min egen lägenhet så har jag blivit erbjuden att fira jul med de och nu på 

söndag fyller deras barn år och då är jag också bjuden. 
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Farhad menar att det beror mycket på individen själv hur ens sociala nätverk kommer att se ut 

i det nya landet: 

 

Är man social så kan man skaffa kompisar, om man är tyst är det svårt. 

 

Reza menar att alla känner alla i klassen men att det var lite svårt i början men att efter 

klasskamraterna haft uppgifter tillsammans så har de blivit kompisar. Han pratar om hur det 

är att skapa kontakter med svenskar: 

 

Det mesta problemet är språk och samhälle också, de första dagarna som vi inte kan svenska 

blir vi konstiga för dom, kan man svenska blir det bra, lättare. Dom pratar också. Nu har jag 

inga problem. 

 

5.3 Den ekonomiska integrationen 

Omar och Hamid menar att den ekonomiska tryggheten blir större när de får arbeta. Så här 

säger Omar: 

 

Nu funkar det bra med pengar. När jag fick jobba så hade jag tryggare ekonomi. Det är lite 

hårt och svårt att jobba men när man får jobba lite så blir det mycket bättre ekonomiskt. 

 

Babak visar även på egen motivation för att skaffa jobb. Han har på egen hand skrivit CV och 

sökt jobb som han har velat ha. Babak pratar lite om sina arbetserfarenheter: 

 

 Jag sökte jobb i kommunen och nu arbetar jag femtio procent där, mest som tolk. Jag 

jobbar också på ett HVB-hem och jag förstår dessa människor och deras tankar och jag 

tycker det är kul att hjälpa. 

 

Saliem uttrycker att det går bra med ekonomin och att hon anpassar sig efter den summa pengar hon 

har:  

 

Det har gått bra med ekonomin här i Sverige, jag vet hur mycket jag har så då anpassar jag mig efter 

det och köper det jag kan, har jag mer pengar kan jag köpa mer. 
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Farhad har sommarjobbat i Sverige och hoppas kunna få jobb även nästa sommar, han 

förklarar att han har kontakt med en Afgansk kompis som jobbar på en restaurang där han 

förhoppningsvis också kan få jobba.  

 

Navid berättar: 

 

Jag jobbar inte bara för att tjäna pengar, men för att jobba med människor och i framtiden 

vill jag jobba på fängelse med kriminella. Då behöver man ha körkort och jag håller på att ta 

det nu, med hjälp av min kompis godman. 

 

 

Reza har själv sökt sina jobb och visar på hur individens egen förmåga och initiativ spelar roll 

för att bidra till den ekonomiska integrationen. Han har ett mål och det är att ta körkort: 

 

Jag gick själv till mitt sommarjobb på äldreboende, nu i sommar t.ex. ska jobba 3 månader. 

Och efter praktiken ringde dom mig och frågade om jag ville jobba som vikarie. Och jag 

jobbar efter skolan och på helgen ibland också. Jag ska även dela ut tidningar också i 

sommar. Jag ska jobba mycket i sommar för jag sparar för att ta körkort. 

 

Reza förklarar hur han genom att ha skaffat sig ett socialt nätverk kommer ha de 

förutsättningar han behöver för att klara av ett liv i Sverige: 

 

Personal finns tillgängligt tills man är 21 år. Och efter så ska man ha lärt sig allt så då tror 

jag inte jag kommer behöva hjälp, men vi har ju kompisar också som hjälper, vi behöver inte 

personal. 

 

5.4 Boendeintegrationen 

Omar hade väldigt svårt i början då asylboendet han placerades på låg i en liten by. Han 

beskriver det som problematiskt med bland annat personalen. Det var även svårt eftersom det 

fanns väldigt begränsade aktiviteter och få människor att komma i kontakt med. Han säger att 

om han hade bott i en större stad så hade han säkerligen haft ett större socialt nätverk och fler 

aktiviteter. Babak upplevde också att den geografiska plats han bodde på i början när han 

bodde på ett boende hade begränsad kommunikation. Hamid tycker att det är lättare att få nya 
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vänner i en mindre stad eftersom det inte är stora avstånd mellan människor. Han upplever att 

det kan vara svårt att skapa kontakter med folk som inte bor i samma område eftersom han då 

inte känner dem. Memet upplever området han bor i som att det finns gott om saker som 

händer och att det ofta är mycket folk som rör sig ute i området. Han tycker att området är 

fint men berättar: 

 

Det finns folk som pratar om området och att det är dåligt men jag har inte sett något, 

det är klart att bråk och sånt händer ibland, det är en del av livet, jag trivs bra där. 

 

Babak hävdar också att hans område där han bor kan vara lite stökigt: 

 

 Självklart ibland blir det lite stökigt men alla vill inte att det ska vara så men det är bara 

några få som har blivit vana att vara kriminella så vad ska man göra med dom? Det är 

kanske framförallt andra personer som ska ta hand om dom, polisen. 

 

Farhad visar tecken på hur han har närmat sig boendeintegrationen då han beskriver sitt 

område och boende: 

 

Jag trivs bra, jag har snälla grannar som jag pratar med ibland. 

  

Genom att han har kontakt med grannarna visar det på hur han uppfyller vissa kategorier 

inom boendeintegrationen. 

 

Navid beskriver hur den geografiska plats boendet han var placerad på försvårade skapande 

av sociala nätverk med människor utanför boendet:  

 

Boendet där jag bodde var som ett gammalt amerikanskt fängelse, ett stort gammalt hus i 

skogen och det fanns ingenting där. Vi var nästan 100 personer som bodde där. 

 

Reza förklarar hur han känner att han lär känna samhället genom att ha en egen lägenhet till 

skillnad från att bo på ett boende: 
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 När vi var på boendet gjorde vi ingenting, personalen gjorde allt, läkare, papper, brev, boka 

möten men när man flyttar måste man lära sig att göra allt själv. När man har en egen 

lägenhet lär man känna samhället. 

 

Vi tolkar Rezas ovanstående argument med att han då han bor själv har fått ta ansvar för att ta 

kontakt med olika myndigheter och på så sätt lärt sig hur det fungerar i samhället.  

5.5 Den politiska integrationen 

Omar pratar om hur hans politiska rättigheter här i Sverige skiljer sig jämfört med i Iran: 

 

 Här i Sverige har jag rättigheter, när vi får rättigheter så får vi även skyldigheter. Jag hade 

ingen rättighet i Iran nästan eftersom jag var papperslös. Jag fick inte gå i skolan, min 

farbror fick inga rättigheter heller. Det som gör ont i mig, hur kan det vara så att man inte 

har några rättigheter där? Man växer upp där och lever där men sen får man ingenting av 

landet. Det är det som gör mest ont i mig. Vad har jag gjort för fel? Bara för att mina 

föräldrar är från Afghanistan.. Inget land i världen är som Sverige. 

 

Omar vidareutvecklar detta och menar att det han saknade tidigare i Iran har han nu fått i 

Sverige: 

 

 Det som jag saknade i mitt liv, nya kompisar, rättigheter och skolan har jag nu fått. Jag hade 

inte så många vänner i Iran, mest afghaner. Dom var inte så vänliga. 

 

Farhad har liknande resonemang: 

 

Iran är inte som Sverige att man är fri, alltså afghaner får inte utbildning där, för att plugga 

gymnasiet måste man ha uppehållstillstånd där eller plugga jättemycket. 

 

Saliem var ung när hon bodde i sitt hemland eftersom hon även bott i Sudan innan flykten till 

Sverige och hon menar att hon inte vet om hon märkte av någonting av det politiska läget i 

hemlandet men säger att: 

 

I Eritrea får man inte säga eller tycka som man vill, då kanske man måste gå till fängelse. 
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Reza om politisk skillnad mellan länderna: 

 

Det är mycket tror jag, här är mycket frihet och där är jag tror inte bra politik, det finns olika 

och dom gillar inte varandra, och till exempel om dom inte gillar varandra krigar dom direkt 

med varandra. I Sverige, till exempel en vanlig person kan säga allt och va fri. 

 

 

Omar lyfter även fram de möjligheter som han upplever finns i Sverige: 

 

 Här i Sverige kan du utveckla dig inom vilket ämne som helst men i Iran är det begränsat. 

Ibland när vi spelade fotboll så kom andra och sa att vi inte fick spela där. Fast dom inte 

spelade så ville dom inte att vi skulle spela. Det fanns mycket mer begränsningar i Iran. Om 

vi bokar hallen här i Sverige så är det ingen som kommer och säger att vi inte får spela. Jag 

känner mig mycket mer trygg här. Jag känner att hela Sverige är bakom mig. 

 

Hamid pratar lite om omständigheterna i Afghanistan och hur det skiljer sig från Sverige. 

Han lyfter även fram att här i Sverige upplever han att man kan tänka fritt och leva i lugn och 

ro: 

 

Här i Sverige är alla lugna och det finns inget krig. Du kan lära dig allt, det är lugnt bara, 

det finns ingen stress att det ska komma bomber eller terrorister som kommer och dödar dig. 

Här finns inget sånt, här är det bara lugnt och skönt. Här tänker du inte att det kommer 

någon taliban och knackar på dörren ”jaha var är du, vad gör du”. Här kan du tänka fritt. 

 

Farhads ord beskriver hur han känner tillit till myndigheter i Sverige och hur det skiljde sig 

från när han bodde i Iran: 

 

När vi bodde i Iran kunde vi inte vara ute för polisen tar Afghaner och skickar tillbaka dom 

till Afghanistan så när jag kom till Sverige tänkte jag att jag inte ville gå till eller prata med 

polisen, sen efter 6 månader till 1 år så sa personalen på boendet att jag inte behöver oroa 

mig fast jag inte har id-kort eller uppehållstillstånd för att det inte är som i Iran, det är andra 

regler. Sen började jag tänka att det är bra om det är såhär. 
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Ahmed beskriver att han kan se att det finns möjligheter för honom att skapa sig en framtid i 

Sverige men det finns ett hopp om att kunna återvända till sitt land om situationen blir bättre: 

 

 Om situationen blir bättre i mitt hemland så kan jag åka tillbaka dit, om det blir bra och man 

kan leva utan krig, annars ska jag fixa min framtid här och sen blir jag ingenjör eller något 

så här. 

 

När vi pratade med Memet så förklarade han hur det skiljer sig politiskt i Afghanistan och 

Sverige. Memet och Karim upplever sig ha lika rättigheter som alla andra medborgare i 

Sverige och förklarar att det finns begränsade mänskliga rättigheter i Afghanistan. Även att 

jämställdheten och begränsning av kvinnors rättigheter i hemlandet hindrar kvinnor från att 

utbilda sig. Memet förklarar: 

 

De rättigheter jag har fått här i Sverige har varit jätteviktiga för mig för att jag ska kunna 

komma in i samhället. Folk respekterar dig här. Här får ungdomar chansen...I Afghanistan 

så respekterar man inte kvinnor på samma sätt som män. Här i Sverige är det mer jämställt. 

 

Karim berättar lite om Afghanistan och att yttrandefriheten skiljer sig från Sverige: 

 

I Afghanistan säger dom att det finns demokrati men det finns det inte. I Sverige kan man 

säga allt man vill men i Afghanistan får man inte göra det. 

 

Babak berättar att i Afghanistan har föräldrarna ett tryck från samhället som styr mycket vilka 

man ska umgås med, vem man ska gifta sig med, vad man ska utbilda sig till och anpassar 

man sig inte efter dessa regler risker man livet: 

 

 I Afghanistan finns det mycket annat tryck, föräldrarna bestämmer vad du ska bli i 

framtiden, de flesta också vem du ska gifta dig med, umgås med. Dom gör det för att dom har 

ett tryck från samhället. 

 

Religionsfriheten i Sverige har gett Babak en möjlighet att utforska andra religioner än den 

han växt upp med. Han förklarar: 
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Jag själv gjorde en liten undersökning och fick lära mig om andra religioner men i 

Afghanistan får du bara lära dig om den religionen som finns i landet, du har ingen 

yttrandefrihet eller det har du men det ska hålla sig inom en viss gräns, om det går över den 

så är det kört. 

 

Han förklarar hur det skiljer sig från sitt hemland: 

 

 Om du inte anpassar dig kanske du kommer riskera ditt liv eller om en person vill 

ifrågasätta religionen finns det också en stor risk att du förlorar ditt liv, men här spelar det 

ingen roll, har du frågor om olika religioner, varsågod bara börja undersöka. 

 

Han beskriver att kvinnor och barns rättigheter skiljer sig mellan länderna: 

 

 Pappan försörjer familjen, kvinnor kanske har bättre kunskap, bättre hjärnor, bättre 

kapacitet att kunna göra någonting, bättre än män men dem ska sitta hemma för de är 

kvinnor, det är väldigt stor skillnad tycker jag. I Sverige om du är kvinna kan du välja ditt liv, 

vill du jobba, varsågod, vill du inte jobba, också varsågod. Samhället i Afghanistan är 

inriktat på en viss sak och dem kan inte bestämma själva. 

 

Babak tycker att svenskar har ett väldigt stort inflytande här i Sverige och att det skiljer sig 

politiskt jämfört med Afghanistan: 

 

 Folk har väldigt stort inflytande i Sverige, politiker kan inte göra som de vill men i 

Afghanistan när de tar din röst så ska folk hela tiden respektera de men här funkar det inte 

så. Politikerna i Sverige är här för att kunna hjälpa det vanliga folket men i Afghanistan är 

de där för att vanliga folket ska respektera de och ge en position i ett stadshus. Det är 

självklart att allting inte kan vara perfekt och det behöver det inte heller, det är alltid så att 

något saknas men det är mycket bättre än i Afghanistan. 
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5.6 Den personliga integrationen 

Genom vår empiri har vi upptäckt att dimensionen den personliga integrationen går in i de 

andra dimensionerna. Empirin vi vill undersöka om den personliga integrationen finns redan i 

de tidigare citaten vi har presenterat under de andra dimensionerna. 

Ett exempel på detta är Reza:  

 

Jag känner mig som en svensk, jag hejar på svenskt fotbollslag och allt. Om Afghanistan eller 

Pakistan skulle spela mot Sverige så skulle jag kanske inte bli ledsen vilket av lagen som 

förlorar. 

 

Vi har valt att inte ta med några citat i denna dimension eftersom vi anser att den personliga 

integrationen går hand i hand med de andra dimensionerna. I vår analys kommer den 

personliga integrationen behandlas för sig själv med empiri som har presenterats i de andra 

dimensionerna och som vi finner relevant. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

48 
 

6. Analys 

Här följer analys av det empiriska materialet där dimensionerna analyseras en i taget. Vi 

kommer med hjälp av Portes (1995) definition på socialt kapital försöka förstå varför 

intervjupersonerna upplever det som redogjorts för och dimensionernas olika betydelse. 

6.1 Den kommunikativa integrationen 

Vi menar att Omar och Hamids sociala kapital har ökat under tiden i Sverige. När deras 

svenska blev bättre och när de förstod hur de svenska normerna fungerade kände de att det 

blev lättare att delta i aktiviteter och ta kontakt med svenskar. Med de svenska normerna 

menar Omar och Hamid att de visste hur de skulle bete sig för att komma i kontakt med andra 

och bli accepterade i sin omgivning. Språk och normförståelse gav även fördelar då de kunde 

visa vilka de var som personer och fördomar som de upplevt försvann då de genom ett ökat 

socialt kapital kunde ta kontakt med svenska klasskompisar.  

 

I den kommunikativa integrationen hävdas det att man kan uttrycka sig och bli mer delaktig i 

samhällslivet vilket Omar och Hamid kan då de interagerar med svenskar i klassen och utövar 

idrott på fritiden. Däremot befinner de sig i en situation där deras sociala kapital är begränsat 

eftersom de inte har haft tid att komma in i ett stort nätverk där de kan utnyttja alla tillgångar 

och resurser. De umgås med andra som har samma etniska bakgrund som de och har inte 

riktigt börjat umgås med svenska vänner på fritiden. Detta kan förklaras med hjälp av Portes 

(1995) definition på socialt kapital då det kan bestämmas efter etnicitet och social klass. Vi 

menar att deras etnicitet påverkar deras sociala kapital eftersom de är relativt nya i Sverige 

och även om Sverige är mångkulturellt så befinner de sig i en situation där deras etnicitet blir 

tydligare och synligare genom att de har bristande språkfärdigheter. Det handlar kanske inte 

om deras specifika etnicitet, alltså vilket land de kommer ifrån utan att de flytt hit och då 

placeras in i kategorin “flyktingar”. Detta resonemang behöver inte stämma men det kan 

vidareutvecklas med påståendet att deras egentliga etnicitet är ointressant för integrationen i 

samhället. Vi menar att det som blir viktigt för hur deras sociala kapital formas inte har att 

göra med deras etnicitet, utan att deras sociala kapital kan begränsas i och med att de 

kategoriseras som flyktingar. I och med antalet ökade flyktingar i Sverige definieras 

flyktingar ofta som en “grupp” oavsett vilka länder de kommer ifrån. En annan grupp av 

personer som kommer till Sverige kategoriseras ofta som “invandrare”. Våra informanter 
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pratade om sina villkor i samhället utifrån att de är flyktingar, och hur snabbt de har varit 

tvungna att anpassa sig och lära sig saker.  

 

De upplever att det har varit väldigt tufft att lära sig allting eftersom de har varit tvungna att 

ta in mycket kunskap och intryck under kort tid. Babak menade att han har förlorat år då han 

har fått börja om från början medan ”invandrare” kan invandra på grund av ett nytt arbete 

eller släkt. Babaks teori kan i likhet med (Portes, 1995) förklaras då det sociala kapitalet kan 

gynnas genom att det går i arv genom släkten. Detta blir självklart problematiskt att 

generalisera kring men vi menar att det kan finns en poäng i att skilja på dessa två grupper. 

Även språkliga brister kan vara en anledning till deras begränsade delaktighet i samhället. 

Trots detta så har deras språkkompetens och motivation för att komma in i samhället varit 

betydelsefull eftersom att de gör framsteg varje dag. 

 

Att Ahmed har varit i Sverige i lite mer än ett år kan vara avgörande för hela hans 

integrationsprocess. På grund av att han går i ett språkintroduktionsprogram där det inte finns 

några etniska svenskar så har det varit svårt för Ahmed att få kontakt med svenskar. Hans 

integration hindras därmed genom att han inte har en plats där han kommer i kontakt med 

svenskar. I hans fall kan det förklaras både genom att han själv inte sökt upp nätverk men 

även att samhället inte erbjudit honom tillgång till socialiseringssammanhang med etniska 

svenskar. I enlighet med Portes (1995) skulle det kunna beskrivas som att Ahmed inte har 

förmågan eller kapaciteten att utnyttja resurser och att han inte anslutit sig till nätverk där 

välbehövliga resurser finns som hjälp för hans integration. 

Ahmed och även Karim berättade för oss att de mest pratar hemspråk med sina vänner 

utanför skolan. De två har varit i Sverige minst tid av våra informanter vilket kan vara en 

anledning till att deras sociala nätverk är begränsade. Vi tolkade det inte som att deras 

språkinlärning har lett till ökad delaktighet i samhället. I Ahmeds fall skulle det kunna bero 

på att han helt enkelt inte har haft tid medan vi kunde uppleva att Karim inte riktigt hade den 

motivation som Diaz (1997) menar att individer måste ha. Samtidigt förklarar Karim att 

språket har hjälp honom att ta del av media vilket är en indikation på kommunikativ 

integration. 

 

Babak och Memet har båda varit här i fem år och deras språkkunskaper är väldigt utvecklade. 

Memet förklarade att hans förståelse av det engelska språket hjälpte honom att lättare lära sig 
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svenska. När det svenska språket utvecklades vågade de ta för sig mer i samhället och ta 

kontakt med svenskar. Ökad kommunikativ förmåga kan därmed i likhet med Diaz (1997) 

och Portez (1995) bekräfta att språkförståelse är det första steget till integration. Båda visar 

hur motivationen att lära sig språket kom i samband med att de fick uppehållstillstånd då de 

inte satsade på sina studier innan de visste om de skulle få stanna i Sverige. Deras 

uppehållstillstånd ledde till ett flertal saker. Deras sociala kapital utvidgades när de gick från 

att vara asylsökande till att få permanenta uppehållstillstånd vilket gjorde att de gick från en 

social klass (Portes 1995) till en annan. 

 

Att få permanent uppehållstillstånd har enligt några av våra informanter lett till att de vågat ta 

för sig mer i samhället vilket i sin tur har bidrag till att de lärt sig mer svenska. Det kan med 

andra ord beskriva att då samhället visar att de tror på dem ökar det motivationen till 

integration (Diaz 1997). Vi menar att de själva upplever att de gick från en social klass till en 

annan eftersom de pratar om de svårigheter de upplevde i början och hur deras förutsättningar 

förbättrades med tilltron från samhället. Detta bidrog till att samhällets insatser hade en 

positiv inverkan på deras motivation vilket i sin tur ledde till att de lärde sig svenska. Vi kan i 

likhet med Diaz förstå detta exempel på att den kommunikativa integrationen fördjupats i och 

med samhällets insatser och individens motivation. Flera av intervjupersonerna visar hur den 

egna motivationen är viktig för att integreras. Det är tydligt att individernas egen drivkraft är 

till fördel för integrationen. Saliem är ett exempel på detta och hon visar hur hon är medveten 

om att den kommunikativa integrationen är avgörande för att de andra 

integrationsdimensionerna ska kunna etableras. I våra intervjuer fanns det ett återkommande 

mönster som lyfte fram vikten av att lära sig det svenska språket. Flera informanter beskriver 

hur viktigt det har varit att de har fått utbildning vilket också bör klassas som en samhällelig 

insats där den kommunikativa integrationen står i fokus.  

   

6.2 Den ekonomiska integrationen 

Vi kan se att det sociala kapitalet (Portez 1995) har skapat bättre förutsättningar för att 

komma in på arbetsmarknaden när det gäller våra informanter. Genom att de utnyttjat sitt 

sociala nätverk så har de kommit i kontakt med arbetsgivare och haft praktiker och 

sommarjobb. Detta har varit förutsättningar som det sociala kapitalet har skapat eftersom de 

har fått dessa tillgångar genom kontakter. De är fortfarande unga och går i skolan och arbete 
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har inte varit första prioritering för dem. Alla våra informanter har någon erfarenhet från 

arbetsmarknaden, som de har fått via deras god man, skolan eller andra kontakter. Detta är ett 

exempel på hur social integration genom kontakter kan bidra till den ekonomiska 

integrationen i form av arbete. Babak utmärker sig i denna integration då han har haft ett 

flertal arbeten som han har parat med sin skola. Hans egen motivation (Diaz 1997) har lett till 

hans arbetserfarenheter eftersom han har haft viljan att testa nya utmaningar och lära sig. 

Genom hans erfarenheter så har hans sociala kapital utökats ytterligare. Han har på egen hand 

skrivit sitt CV och själv sökt arbetstjänster som intresserat honom. Vår uppfattning är att 

Babaks sociala kapital har utökats då han förklarar hur viktigt det första intrycket är hos en 

arbetsgivare för att kunna få ett jobb i Sverige. Han visar på ett utökat socialt kapital då han 

förstår och agerar utefter normer i samhället (Portes 1995) som att ge ett första bra intryck vid 

en jobbintervju. 

 

Babak har jobb på ett boende för asylsökande ungdomar precis som han själv bott på. Den 

sociala klass som de asylsökande befinner sig i kan Babak förstå eftersom han själv berättar 

för oss att han vet hur det är. Genom den ekonomiska integrationen har han fått ett arbete där 

han kan utnyttja sina erfarenheter. Han berättar att han kan använda sina tidigare erfarenheter 

för att hjälpa andra asylsökande. Att han har samma etnicitet och modersmål som en del av 

personerna på boendet beskriver han som fördelaktigt eftersom han med sitt hemspråk kunnat 

bidra som tolk inom olika jobb. I enlighet med Elliott och Yusuf (2014) visar sig det sociala 

kapitalet vara fördelaktigt genom att relationer med personer som har liknande kulturer bidrar 

till ett utökat nätverk. Detta kan vara en faktor som har hjälpt Babak då han sökte sina jobb. 

Babak lyfter fram sina tidigare erfarenheter och hans egen drivkraft som en förklaring till hur 

han har fått sina jobb. Därmed kan vi uppnå en förståelse av hur det sociala kapitalet kan 

samspela med och bidra positivt till den ekonomiska integrationen. 

 

Navid förklarar hur den ekonomiska integrationen i samband med den sociala integrationen 

bidrar till att kunna skaffa körkort då han förklarar att en stor anledning till varför han jobbar 

är för att han ska ha råd att ta körkort som kommer hjälpa honom att skaffa de jobb han vill 

ha i framtiden. Flera informanter visar på hur de har långsiktiga ekonomiska mål genom att 

exempelvis spara pengar för att kunna nå mål de har. Vi kan se hur flera intervjupersoner 

gynnats av tillgångar de kommit åt genom att ansluta sig till sociala nätverk som erbjuder 

resurser i form av kontakter till arbetslivet. Intervjupersonerna har funnit vägar med hjälp av 
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sitt sociala kapital för att få tillgång till de resurser som ägs av personer i sammanhang som 

kommer till nytta för individerna i form av arbete (Portes, 1995:215). 

6.3 Den sociala integrationen 

Informanterna umgicks mest med människor som har samma etniska bakgrund som de själva. 

Vi kunde se att de informanter som hade mest kontakt med svenskar var de som varit längst 

tid i Sverige. De hade lärt sig språket bättre och haft längre tid på sig att komma in i 

skolsystemet och lära känna klasskompisar. Vi menar att ju längre de befinner sig i Sverige 

desto mer ökar deras sociala kapital eftersom de lär sig språket bättre och interagerar med 

människor både i skolan och inom arbetsmarknaden. I den sociala integrationen handlar det 

om att bygga upp nätverk och interagera med den ursprungliga befolkningen vilket våra 

informanter gör till en viss del men kontakten var ofta begränsad inom skolan. Svårigheter att 

delta i aktiviteter där de kan utveckla sociala nätverk med etniska svenskar visar sig vara en 

anledning till begränsade kontakter med etniska svenskar. Tillgång till sociala nätverk med 

etniska svenskar är begränsad för våra informanter vilket kan förklaras med att samhällets 

insatser i form av den sociala integrationen brister då det finns för få plattformar där våra 

informanter och etniska svenskar kan nätverka.  

 

Omar berättade för oss att han har lärt känna många svenskar i klassen men att han inte 

umgås med dem på fritiden. Trots att han pratar bra svenska, är bra i skolan och har fått 

tillgång till samhällets insatser så kan vi se att han är begränsad i att utvidga sociala nätverk 

med svenskar. Vi menar att begränsningen kan bero på desidentifiering med etniska svenskar 

på grund av normer som är självklara för de svenska klasskompisarna som växt upp i 

samhället men helt nya för Omar. Vi menar att det kan vara olika normer som Omar och hans 

etniska svenska klasskompisar har som skiljer sig vilket kan påverka att de inte umgås 

utanför skolan. Informanternas sociala kapital (Portez 1995) kan på så sätt begränsas på 

grund av olika normer. Etniska svenskar kan ha andra sätt att umgås och skapa sociala 

nätverk på som informanterna ännu inte lärt sig hur de fungerar. 

 

Den sociala integrationen syftar först och främst till att finna nätverk med etniska svenskar, 

men vi kan ändå se att informanternas nätverk har utvidgats med andra människor som 

varken är etniska svenskar eller har samma etniska bakgrund som de själva. De har alltså 

etablerat relationer med människor från andra delar av Europa, Asien och Mellanöstern. 
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Sverige är ett mångkulturellt samhälle och vi anser inte att den sociala integrationen endast 

kan beröra relationer med etniska svenskar. För våra informanter har Sverige inneburit 

användbara nätverk från olika etniciteter. Med användbara nätverk menar vi relationer som 

bidrar till ett berikat socialt liv, arbetsmöjligheter, information och kärleksrelationer. Det blir 

problematiskt att försöka se över alla nätverk och se vilka som klassas som användbara 

eftersom de kan se olika ut och betyda olika saker för individer. Vi vill däremot påstå att det 

finns olika nätverk och att det inte behöver se ut på ett visst sätt för att fungera. Vi menar att 

Diaz definition av social integration brister. Detta grundar vi på vår empiri som visar att 

relationer informanterna har skapat med andra etniska bakgrunder har varit betydelsefulla för 

deras sociala integration.  

 

Vi har kunnat se att våra informanters sociala nätverk till största del består av relationer med 

liknande kultur och samma språk som de själva. Detta kan ha begränsat deras sociala kapital 

på så sätt att de inte kommit åt resurser som kan finnas utanför deras sociala nätverk. Viktiga 

resurser som de kan gått miste om är (Morrice, 2007) tillgång till sociala relationer utanför 

deras sociala nätverk. Det är förståeligt att dessa sociala nätverk etableras i början av 

vistelsen i det nya landet eftersom information om språk och normer är begränsat. Sociala 

nätverk inom den egna etniska gruppen har även förstärkt det sociala kapitalet inom gruppen. 

Detta visar sig genom att information om tillgång till jobb och fritidsaktiviteter har 

förmedlats inom gruppen. 

 

Den sociala integrationen har också visat sig påverkas av individernas egen förmåga och 

motivation till att skaffa nya kontakter. Det betyder inte att de individer som har mest 

motivation och är utåtriktade är de som har utvecklats längst under den sociala integrationen. 

Det går dock att se utifrån empirin som redovisats att det har haft en positiv inverkan. Detta 

baserar vi på Farhads inställning om att hans sociala sida har hjälpt honom till att skaffa ett 

socialt nätverk som har hjälpt honom i jobbsammanhang. Det går att se hur det sociala 

nätverket har haft en positiv påverkan för Farhads ekonomiska liv då han tagit nytta av de 

nätverk han har i form av ett socialt kapital som hjälpt honom i detta (Portes, 1995:8). 

6.4 Boendeintegrationen 

Informanterna upplevde att de har varit begränsade av den geografiska platsen då de var 

asylsökande och deras boenden inte var tillräckligt centrala. De egna boendena gav mer frihet 
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och de fick närmare till sociala plattformar. De fick både rättigheter och skyldigheter, de blev 

en formell del av samhället. 

 

Våra informanter upplever inte att de har fått välja bostäder. Det vi kan se är att alla 

informanter utom Memet bor i segregerade områden där majoriteten inte har svensk etnisk 

bakgrund. Boendeintegrationen handlar om att kunna välja bostäder, interagera och skapa 

nätverk med grannar. Våra informanter har etablerade nätverk inom sina bostadsområden 

men vår empiri visar även att människorna som de har etablerat nätverk med inte är av svensk 

etnicitet. Flera av våra informanter har blivit tilldelade lägenheter i samma områden som 

andra flyktingar. Tryggheten och de sociala nätverk de skapat med andra på tidigare boenden 

tenderar att följa med senare när de får egna lägenheter. Genom att de placeras i områden 

med andra flyktingar så kan konsekvensen bli att deras sociala nätverk inte vidgas inom 

boendeintegrationen eftersom våra informanter beskrev en bekvämlighet som finns med att 

stanna kvar i de nuvarande områdena. De trivs bra där de bor nu och har inte några planer på 

att flytta.  

 

Wernersjö (2014) lyfter fram att den geografiska platsen har särskilda villkor och egenskaper 

som är betydelsefullt för vilka sociala nätverk man skapar. I Wernersjös avhandling framgår 

även att unga hade svårt att lära känna svenska barn och vi kan se något liknande eftersom 

våra informanter bosätts i områden där det kan vara svårt att lära känna etniska svenskar 

eftersom få av dem bor i dessa områden. Boendeintegrationen syftar inte enbart till att man 

ska blanda nätverk med svenskar men vi menar att de segregerade områdena har bidragit till 

vilka de har etablerat sociala nätverk med. Det sociala kapitalet (Portes 1995) påverkas av 

den geografiska platsen och i detta sammanhang kan vi se att boendeintegrationen hindras. 

Trots detta så visar empirin tendenser till hur informanternas boendeintegration har 

förbättrats under tiden i Sverige. De har fått egna lägenheter och bor nu inte längre på HVB-

hem. Reza förklarade detta som att han nu kan ”börja lära känna samhället”. Detta tolkar vi 

som att han ser andra möjligheter idag att interagera med andra människor på grund av sin 

egen bostad och självständigheten som kommer med den. Boendeintegrationens syfte är att 

man själv ska kunna välja område för att kunna interagera med olika människor, och empirin 

i denna uppsats visar att det är ett steg i rätt riktning.  
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På grund utav ekonomiska eller andra skäl så är det även många svenskar som inte kan välja 

boende helt fritt, men en första lägenhet leder oftast till något annat längre fram i tiden. Där 

menar vi att boendeintegrationen hos dessa personer inte är fullständig på det sätt som Diaz 

(1997) definierar det, däremot så är det ett steg i rätt riktning. Deras boendeintegration 

uppfyller alltså inte de krav som enligt Diaz krävs eftersom de inte har fått välja områden 

utan har blivit tilldelade lägenheter i segregerade områden.  

 

I vår tidigare forskning så illustrerade vi hur kedjemigrering kan utspegla sig. Vi har valt att 

ta med Zhou och Portes (1996), Brettell (2000) argumentation kring kedjemigrering för att 

den handlar om att flyktingar tenderar att gå i samma fotspår som tidigare flyktingar. Här 

finns en likhet med våra informanter då de har bosatt sig i områden där de har vänner. Denna 

kedjemigrering ger våra informanter tillgång till socialt kapital genom att de fått arbeten och 

etablerat nya nätverk i deras bostadsområden. De visade en medvetenhet om hur deras 

bostadsområden har ett rykte om sig att vara lite stökigt och vi tolkade det som att de lättsamt 

ville förminska bilden av dåliga rykten. De pratade positivt om sina bostadsområden och ville 

gärna förmedla en positiv bild. De beskrev att de var positivt inställda till att bo där men det 

kan även vara så att de ville förmedla en bra bild till oss av deras område.  

 

I Morrice (2007) framgår att etniska nätverk har potential att bli trångsynta och isolerade 

inom samma etniska grupp som kan bidra till att gruppens medlemmar kan missa andra 

resurser och nätverk i samhällen. Vi menar inte att detta är fallet för våra informanter men vi 

vill lyfta fram att då de bosätts i segregerade områden kan det finnas en risk för att deras 

nätverk förblir begränsade till den etniska gruppen. Detta kan i likhet med Morrice (2007) 

leda till att de missar andra resurser som kan vara viktiga för att skapa nätverk i samhället 

som till exempel att interagera och skapa relationer med svenskar. Alla våra informanter var 

intresserade av att skaffa svenska vänner men uttryckte att det fanns svårigheter. I deras 

områden har majoriteten av människorna utländsk bakgrund. I skolan interagerar de med 

andra svenskar men i deras bostadsområden så uttryckte de att det var svårare.  

6.5 Den politiska integrationen 

Informanterna upplever politisk integration i Sverige. När de jämför med sina hemländer så 

märker vi att det skiljer sig mycket för våra informanter. De upplever att de har samma och 

fullständiga rättigheter här i Sverige som alla andra svenskar. Vi tolkar det som att de 
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upplever en stor skillnad jämfört med hur de hade det innan. Men utifrån Diaz (1997) som 

lyfter fram medborgarskap som ett exempel, så kan vi se att den politiska integrationen inte är 

fullständig för våra informanter. Informanterna förklarar hur de i Sverige kan röra sig fritt i 

samhället och har tillgång till platser såsom fotbollsplaner de i hemlandet inte hade på grund 

av sin etnicitet, vilket inom den politiska integrationen pekar på tillgång till socialt 

deltagande. 

 

Våra informanter upplever att det är en tydlig skillnad på hur de i Sverige känner att de kan 

leva utan rädsla över att deras rättigheter ska bli kränkta. Sverige verkar vara en plats där de 

känner att de har möjligheter att utvecklas inom skola, jobb och etablera de sociala nätverk de 

själva vill utan socialt tryck från föräldrar, släkt och samhälle. Religionsfrihet och 

yttrandefrihet som råder i Sverige är andra rättigheter som de lyfter fram som får dem att 

känna sig politiskt integrerade. De har rättigheten att gå i skolan här vilket utgör en del av den 

politiska integrationen. Denna rättighet hade inte alla våra informanter innan på grund av 

etnisk tillhörighet. Diaz menar att individer ska få fullständiga politiska rättigheter för att bli 

politiskt integrerade.  

 

Vi menar att det finns en problematik med denna dimension eftersom de har mer rättigheter i 

Sverige än de har haft i sina hemländer och att de känner sig politiskt integrerade, men 

samtidigt har de inte alla rättigheter som krävs för den politiska integrationen, och som enligt 

Diaz innebär medborgarskap i landet. Det bör alltså uppmärksammas att de har betydligt fler 

rättigheter nu i Sverige än i sina hemländer och på så sätt kan de själva uppleva en viss typ av 

politisk integration. Eftersom de inte är svenska medborgare begränsas det sociala kapitalet 

på så sätt att de inte kan utnyttja alla resurser som svenska medborgare får tillgång till. 

Resurser som innebär rätten till rösträtt inom riksdagen, kommun, landstingsfullmäktige och 

Europaparlamentet. Ett medborgarskap innebär möjligheten att kunna påverka och utnyttja 

sin resurs som sin röst. Vi menar att ökade politiska rättigheter i landet i form av exempelvis 

medborgarskap även kan öka det sociala kapitalet för individerna genom rättigheter att 

påverka samhället och bli delaktig inom det politiska. 

6.6 Den personliga integrationen 

Vi anser att det finns två olika perspektiv som behöver lyftas fram när det gäller 

ensamkommande flyktingars personliga integration. De som har varit här längst är också de 
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som kan identifiera sig med Sverige mest. Alla deltar i aktiviteter, trivs med sina boenden och 

har pratat positivt om sina arbeten och praktiker. Deras utsagor beskriver tillfredsställelse och 

att de identifierar sig med samhället ju längre tiden går. Samtidigt kunde de vara ganska 

reserverade och sakna delar som de har gått miste om. Wernersjö (2014)  menar att det måste 

finnas en känsla av tillhörighet i landet man lever i. Då man inte har hela sitt liv och sociala 

nätverk i det nya landet kan det vara svårt att helt känna tillhörighet och identifiera sig med 

det nya landet. Då våra informanter har uppehållstillstånd och lever ett liv i Sverige där de 

har tillgång till skola, jobb och vänner så kan vi i likhet med Wernersjö mena att det kan vara 

andra faktorer som kan påverka att känslan av tillhörighet inte infinner sig. De har tillgång till 

skola, jobb och ett socialt nätverk men de uttryckte att det är andra faktorer som också är av 

betydelse för att känna tillhörighet i landet. Informanterna berättade att de påverkas av att sin 

ursprungliga kultur och att det faktum att deras familjer inte är med dem gör att de inte helt 

kan identifiera sig med Sverige. Reza känner däremot att han kan identifiera sig själv med 

Sverige och känner sig som en svensk. När svenska fotbollslandslaget spelar matcher så hejar 

han på dem. Genom sport, och andra aktiviteter kan vi utläsa en trygghet och identifikation 

till det nya landet. Det kanske inte är själva sporten det handlar om egentligen, men vi ser 

uttrycket genom dessa aktiviteter. Att identifiera sig med något och hur det kommer till 

uttryck är individuellt, och denna integration är kanske den som är svårast att mäta. Vår 

empiri visar ändå att trygghet och kärlek till det nya landet finns genom exempelvis sport, 

vänner, arbete och skola.  

 

Korac (2003) gjorde en liknande studie i Nederländerna och Italien och det finns likheter med 

vår studie då han menar att de politiska insatserna inte bidrar till en känsla av integration 

eftersom det sociala kapitalet inte vidgas av detta. Korac (2003) lyfter fram kulturella och 

andra former av livsstilar som en roll i integrationsprocessen och våra informanter upplevde 

också att de inte kan identifiera sig helt med den svenska kulturen. De beskrev att maten i 

Sverige har varit svår att anpassa sig till och hur man närmar sig människor här för att skapa 

kontakt. Björnberg (2010) visar även andra faktorer som kan vara viktiga kontakter och 

resurser som exempelvis släkt och familj i hemlandet. Dessa faktorer blir viktiga för att 

individerna ska känna tillfredsställelse och identifiering med samhället. Flera av våra 

informanter har inte har släktingar i Sverige så de försöker hålla kontakt via mail och 

Facebook med sina släktingar. Detta kan också vara en orsak till att de inte känner en riktig 
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identifiering med deras nya land eftersom deras familj och släkt är kvar i informanternas 

ursprungliga land.  

 

6.7 Slutsatser 

Den kommunikativa integrationen visar sig i likhet med Diaz vara avgörande för 

integrationen. När språket utvecklas kommer informanterna lättare i kontakt med etniska 

svenskar och får tillgång till sociala nätverk utanför sin egen etniska och språkliga sfär. Det 

sociala kapitalet ökar med tiden vilket visas då de informanter som varit längst tid i Sverige 

också är de som har kommit längst i den sociala integrationen. I samtliga dimensioner visar 

sig individernas egen motivation i kombination med samhällets insatser vara viktig för 

integrationen. Den egna motivationen har varit viktig eftersom de själva ansträngt sig för att 

lära sig språket, få arbetserfarenhet, fullfölja sina utbildningar och skapa nya kontakter. 

Informanternas sociala kapital kan begränsa tillgången till resurser eller ge möjligheter. De 

begränsningar som har framkommit är bristen på interaktion med etniska svenskar utanför 

skolan och att det sociala kapitalet inte är utvecklande nog för att kunna utnyttja samhälleliga 

resurser såsom Diaz menar. Boendeintegrationen hindras i och med att informanterna ofta bor 

i samma områden som personer med samma språk och kultur och som de redan etablerat 

sociala nätverk med. De flesta av Diaz dimensioner uppfylls inte fullständigt av våra 

informanter men vi ser ändå möjligheter. Informanterna har utvecklat den kommunikativa 

integrationen. Den sociala integrationen har haft utveckling genom att se över deras 

arbetserfarenheter som påvisar en tendens av en ökad ekonomisk integration.  

6.8 Diskussion 

Vi anser att denna studie hade kunnat göras annorlunda på många sätt. Något som bör 

uppmärksammas är att vi inte tagit särskilt stor hänsyn till vilka länder våra informanter 

kommer ifrån. Detta har naturligtvis betydelse eftersom tidigare forskning visar att vissa 

etniciteter har lättare att integreras i Sverige än andra. Vårt mål var att finna informanter och 

vi blev ivrigt glada när de tackade “ja” utan att lägga någon större vikt på att vi kanske bör 

göra en skildring eller jämförelse mellan Syrien, Eritrea och Afghanistan. Studien hade även 

kunnat se annorlunda ut om vi haft fler tjejer och det hade varit intressant att se vad det finns 

för skillnader eller likheter mellan könen. I vissa intervjuer kände vi att vi inte riktigt fick ut 

den informationen vi ville ha och hade vi haft annorlunda frågor så hade vi kanske fått ut mer 
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användbar empiri. Det hade kunnat visa sig ge ett annat resultat om vi haft fler informanter 

eftersom det hade gett en bredare empiri. Dock finner vi att vår studie är intressant och 

framförallt kan ge en bild av hur integration kan upplevas i Sverige. 

 

Vi har konstaterat att det behövs fler plattformar där våra informanter och etniska svenskar 

kan träffas vilket hindrar den sociala integrationen. Ideella föreningar kan vara en nyckel för 

mer omfattande nätverk. Detta skulle bidra till att den organiserade gruppens medlemmar 

ägnar sig åt en avgränsad verksamhet som kan fungera som en social plattform där man lär 

känna nya människor och att man utvecklas och lär sig något inom verksamheten. Andra 

exempel som kommun eller ideella föreningar kunde verkställa är projekt där etniska 

svenskar och flyktingar utbyter språkkunskaper med varandra, vilket vi menar skulle gynna 

den sociala integrationen. 

 

Samhällets insatser har en påverkan på det sociala kapitalets omfattning men dessa insatser 

ser olika ut i olika städer. Vi påstår att det inte med säkerhet går att öka alla flyktingars 

sociala kapital med hjälp av insatser från myndigheter men det har absolut en påverkan 

eftersom det kan leda till nya mötesplatser där resurser kan ges och tas. Vi menar precis som 

Diaz att det blir svårt att avgöra om det är samhällets insatser eller individens motivation och 

förmåga som blir viktigast för integration. Istället för att försöka avgöra vilken av dessa som 

är viktigast så vill vi lyfta fram både samhällets insatser och hur individer själva kan skapa 

förutsättningar. Babak är ett exempel på hur han genom att engagera sig i aktiviteter utvecklat 

sitt sociala nätverk med svenskar. Han har även etablerat relationer av tillit med en svensk 

familj. Det sociala kapital som Babak har ser vi inte riktigt hos de andra informanterna 

eftersom Babak har blivit inbjuden av den svenska familjen att fira jul med dem och även 

vara med på födelsedagar. Vi menar att hans sociala kapital har ökat med tiden i Sverige 

vilket har bidragit till ett ökat socialt nätverk med svenskar.  
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