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Sammanfattning 
Sverige tar årligen emot ensamkommande flyktingbarn, men år 2015 mottogs fler än något 
tidigare år. De ensamkommande barnen ställs inför stora krav vid mötet med det nya landet 
och det kan innebära att de är extra utsatta under sin första tid i Sverige. Hur ensamkommande 
barn mottas i Sverige och vad som anses varit betydelsefullt för dem är en viktig kunskap inför 
framtida integration. Föreliggande studies syfte är därför att belysa vilka faktorer som har haft 
betydelse för ensamkommande barns integration i det svenska samhället. En kvalitativ metod 
har använts bestående av semistrukturerade intervjuer med sex killar i åldrarna 18-21 som kom 
till Sverige som ensamkommande barn. Det framkomna resultatet har analyserats utifrån fyra 
teorier (empowerment, ekologisk systemteori, socialt stöd och Diaz integrationsmodell) samt 
tidigare forskning inom området. Resultatet visar att skolan, språket, betydelsefulla kontakter, 
hälsa och familj har varit viktiga faktorer för deras integration i Sverige. En slutsats i studien 
är att språket var grunden till en lyckad integrationsprocess och att skolan är en plats där 
möjlighet till språkträning och skapande av sociala kontakter ges. En annan slutsats är att 
negativa känslor som ledsamhet och oro hörde samman med att vara frånskilda sina biologiska 
familjer och över möjligheten till återförening med dem. 

 
Nyckelord: socialt arbete, ensamkommande barn, integration, faktorer 
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Abstract 
Sweden annually receives unaccompanied refugee children, but in 2015 they received more 
than any previous years. These unaccompanied children are facing difficulties when arriving 
to a new country and the result of this can be that they are extra vulnerable during their first 
phase in Sweden. How unaccompanied children are received in Sweden and what factors they 
consider to be important is knowledge that is meaningful for future integration. The aim of the 
present study was therefore to clarify which factors have been important for unaccompanied 
children's integration into Swedish society. The method is based on qualitative interviews on 
six male participants aged 18-21 who came to Sweden as unaccompanied children. The 
obtained results has been analyzed based on four theories (empowerment, ecological system 
theory, social support, and Diaz integration model) and precious research regarding the field. 
The result shows that school, language, meaningful contacts, health and family have been 
important factors for their integration in Sweden. An important conclusion in the study was 
that the language was the basis for a successful integration process and that the school was a 
place where the opportunity for language training was given, but also to create social contacts. 
Another conclusion is that negative emotions such as sadness and anxiety were experienced by 
being separated from their biological families. 

 
Keywords: social work, unaccompanied children, integration, factors 
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1. Inledning 
Flyktingsituationen år 2015 var allvarligare än någonsin runt om i världen. Det var under detta 
år som strömmen av flyktingar i Sverige gav upphov till att fler människor sökte asyl, varav 35 
000 av dessa var ensamkommande barn (SCB, 2019). Ett ensamkommande barn är en person 
under 18 år som anländer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare för att ansöka om asyl. 
Även de som inte längre är asylsökande, och/eller då de har fyllt 18 år betecknas som 
ensamkommande barn (Migrationsverket, 2019b). Trots skilda bakgrunder och erfarenheter har 
ensamkommande barn någonting gemensamt - de befinner sig alla i en utsatt situation. Flera 
av dem tvingas fly från sina familjer till ett främmande land på grund av svåra förhållanden i 
sitt hemland som exempelvis förtryck, krig, fattigdom eller brist på utbildning (Angel & Hjern, 
2004, s. 101; Brendler-Lindqvist, 2004, s 7, 12f; Barnombudsmannen, 2017, s. 22). Det har 
påvisats att den psykiska ohälsan bland ensamkommande barn som anlände under 
flyktingströmmen år 2015 har varit högre än för de som anlände före år 2015. En av de 
vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa har visat sig vara brister i hur myndigheter hanterar 
asylsökanden vilket bidragit till att ensamkommande barn har känt sig åsidosatta. Den psykiska 
ohälsan hos de ensamkommande barnen har resulterat i att målgruppen löper en större risk för 
suicid jämfört med andra barn (BRIS, 2017, s. 12-14; Socialstyrelsen 2017, s. 25; 
Barnombudsmannen, 2017, s. 14). 

 
Det ensamkommande barnet ställs inför stora krav vid mötet med det nya landet gällande 
exempelvis regler, språk, kultur och klimat som skiljer sig från barnets ursprungsland. Dessa 
krävande processer resulterar i att ensamkommande barn är extra utsatta under sin första tid i 
Sverige vilket är en utmaning för det sociala arbetet. Det krävs kunskap och förståelse om 
ensamkommande barn för att kunna erbjuda dem den hjälp och det stöd de är i behov av (Angel 
& Hjern, 2004, s. 102; Fälldin & Strand, 2010, s. 97-99). Kommunerna i Sverige ska erbjuda 
ensamkommande barn ett säkert och tryggt boende med möjlighet till individuellt stöd och 
utveckling. Kommunerna har således det yttersta ansvaret för att de ensamkommande barnen 
får möjlighet till den hjälp och stöd de behöver (Socialstyrelsen, 2013, s. 14; Socialtjänstlag 
(2001:453) [SoL], 2 kap, 2§). Stödboende är en boendeform som uppkom år 2016 efter det 
stora antalet flyktingar som sökte asyl i Sverige under föregående år. Syftet med stödboendet 
var att ha ytterligare ett alternativ att placera barn som inte bedömdes behöva bo i ett HVB-
hem (Socialstyrelsen, 2016). En annan vanlig placeringsform för de ensamkommande barnen 
är familjehem. Enligt Socialstyrelsen (2019) ska ett familjehem se till att barn som inte kan bo 
med sina föräldrar får sina behov tillgodosedda och ge barnet god vård. 
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Tidigare forskning inom området har påvisat olika faktorer som har varit av betydelse för de 
ensamkommande barnens integration. De främsta faktorerna som framkommit har indikerat på 
sociala faktorer som exempelvis skola och språk samt psykologiska faktorer som exempelvis 
den psykiska hälsan hos de ensamkommande barnen. Wimelius, Eriksson, Isaksson och 
Ghazinour (2017, s. 144-156) menar att skolan är en viktig arena för främjandet av 
ensamkommande barns integration i det svenska samhället. Vidare har Backlund, Eriksson, 
von Greiff, Nyberg och Åkerlund (2014, s. 8-12) kommit fram till att bristande 
svenskkunskaper är en faktor som begränsar möjligheterna för ensamkommande barn att nå 
och ta kontakt med svenska kompisar. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Trots de svårigheter och utmaningar som ensamkommande barn möter vid ankomsten till 
Sverige lyckas manga etablera sig i sitt nya hemland. Denna kunskap väcker ett intresse att 
studera integrationsprocessen och vad som möjliggör att integrationen lyckas. I föreliggande 
studie kommer vuxna personer i åldrarna 18-21 år som kom till Sverige som ensamkommande 
år 2015 att intervjuas. Målgruppen var vid ankomsten till Sverige ensamkommande barn, men 
i dagsläget är dessa vuxna och anses vara integrerade. Detta möjliggör att deras 
integrationsprocess i Sverige kan studeras och vidare besvara följande frågeställningar: 

 
Vilka faktorer anser de ensamkommande barnen har varit betydelsefulla för deras integration 
i Sverige? 

 
Hur uppfattar de ensamkommande barnen mottagandet i Sverige? 

Vilket stöd har de ensamkommande barnen fått i Sverige? 

1.2 Koppling till socialt arbete 
Flera forskare inom socialt arbete har studerat ensamkommande barns livssituation. 
Darvishpour (2018, s. 1-10) har sammanställt en kunskapsöversikt av nyanländas situation i 
Sverige och Brunnberg (2011) har även hon bedrivit forskning inom området, båda verksamma 
vid Mälardalens högskola. Vid Göteborgs universitet bedriver Melander (2013) studier om 
ensamkommande barns erfarenheter och det arbete som görs med denna grupp. Eftersom det 
bedrivs viss forskning inom området kan det tolkas som att gruppen ensamkommande barn 
ingår i det större forskningsområdet socialt arbete med barn. 

 
Inom det praktiska sociala arbetet medförde den omfattande invandringen i Sverige under år 
2015 att flera av det sociala fältets arbetsområden var högt belastade. Många yrkesroller 
arbetade för att ta emot ensamkommande flyktingar som exempelvis socialarbetare inom 
Migrationsverket, socialtjänsten och personal vid olika boenden (Socialstyrelsen, 2013). 
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Genom denna studie är vår vision att kunna identifiera de viktigaste faktorerna för en lyckad 
integration, och att det därmed ska bidra med ökad kunskap till det sociala fältet för framtida 
integration. 

 
1.3 Disposition 
I arbetets första kapitel presenteras den aktuella situationen, studiens koppling till socialt arbete 
och syftet med studien och dess frågeställningar, disposition samt begreppsdefinitioner. Det 
andra kapitlet behandlar bakgrund om det valda ämnet. I det tredje kapitlet introduceras den 
tidigare forskning som gjorts inom området och är uppdelad i olika teman. Det fjärde kapitlet 
redogör för de teoretiska ansatser som valts och som ligger till grund för analysen och 
teoridiskussionen. Femte kapitlet innehåller metodbeskrivning om hur studien genomförts och 
de val som gjorts gällande metodansats, hermeneutisk ansats, datainsamling, analysmetod samt 
urval. Vidare innehåller det sjätte kapitlet reflektioner kring det etiska förhållningssätt som 
beaktats under arbetets gång. Det sjunde kapitlet redovisar de resultat som framkommit samt 
den analys som gjorts av resultaten i förhållande till den teoretiska ansatsen. Det åttonde 
kapitlet behandlar en sammanfattning av resultaten. I det nionde kapitlet förs en diskussion 
kring valet av metod, resultat samt förslag till vidare forskning. Det tionde kapitlet tar upp de 
slutsatser som studien kommit fram till och slutligen det elfte kapitlet där bilagor återfinns. 

 
1.4 Begreppsdefinitioner 

 
1.5 Integration 

Integration kan definieras på olika sätt och har historiskt utvecklats. Det finns ingen officiell 
definition av begreppet men ändå används det flitigt i mediala och politiska diskussioner. I 
denna studie kommer Diaz (1997, s. 31) definition på integration att användas. Begreppet syftar 
till att de som lever i samhället delar samma normer och värderingar. Ett samspel mellan 
samhället och invandraren är därför en betydelsefull faktor för en lyckad integration. Det skulle 
kunna innebära att individen deltar i sociala relationer som till exempel att ha ett arbete eller 
att delta i samhällets politik. Genom integration blir människan en fungerande del av samhället 
där denne delar resurser med andra samhällsinvånare. Dessa resurser kan innebära sociala 
kontakter, inkomster, rättigheter och information. 

 
1.6 Asylprocessen 

Migrationsverket (2019d) benämner asylprocessen som olika steg en asylsökande individ 
behöver genomgå. Asylprocessen börjar med att individen ansöker om asyl. Sedan följer olika 
utredningssamtal med socialarbetare på Migrationsverket och processen avslutas med att ett 
beslut ges huruvida ansökan om asyl fått ett bifall eller inte. Asylprocessen kan fortsätta pågå 
om individen överklagar ett avslag på ansökan om asyl, vilket leder till att ansökan omprövas. 
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1.7 Migrationsprocessen 

Al-Baldawi (2014, s. 23-31) har genom forskning kommit fram till att migrationsprocessen 
inleds när en individ tagit beslut om att lämna hemlandet och pågår sedan tills att individen 
kommit till ett nytt land och stadgat sig. Det är flera faktorer som är av betydelse under 
processen som exempelvis socioekonomiska- och psykosociala faktorer. Ett exempel på 
psykosociala faktorer är om individen känner stress över hur denne ska klara ekonomin vilket 
kan medföra en känsla av otrygghet. Det grundläggande för en lyckad migrationsprocess enligt 
Al-Badawi (2014) är att individen känner både en trygghet i sitt nya land, men även är socialt 
etablerad. 

 
1.8 Psykisk-, fysisk- och social hälsa 

Psykisk hälsa handlar om en individs känslomässiga balans och hur denne mår psykiskt. En 
individ kan ha en gynnsam självbild vilket kan påverka den känslomässiga balansen positivt. 
En självbild som är ogynnsam kan istället medföra att den känslomässiga balansen rubbas. 
Fysisk hälsa kan beskrivas som en individs förutsättningar att med hjälp av exempelvis 
rörlighet och styrka hantera vardagen. Den fysiska hälsan hör ofta ihop med den psykiska 
hälsan. Social hälsa definieras som i vilken omfattning en individ känner sig inkluderad och 
kan bidra till samhället. Det innefattar inre faktorer hos individen som trygghet, självförtroende 
och självkänsla (Winroth & Rydqvist, 2008, s. 23). 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Invandringspolitikens utveckling i Sverige 
Historiskt sett har invandringspolitiken förändrats gällande exempelvis de rättigheter 
asylsökande har samt antalet flyktingar som tas emot i Sverige. Olika lagar, förordningar och 
andra bestämmelser har utvecklats och förändrats över tid. Sverige gick år 1995 med i 
Europeiska unionen (EU) som har haft en påverkan på invandringspolitiken. Som exempel 
utmynnade detta i att Sverige ingick i Schengensamarbetet där man tillsammans med 13 andra 
länder i EU öppnade gränserna och tillät fritt resande mellan länder med förbehåll att man 
kontrolleras noggrant vid in- och utresa. År 2015 blev det flyktingkris då över 162 000 personer 
sökte asyl i Sverige och trycket på landets myndigheter som exempelvis Migrationsverket och 
socialtjänsten var stort. Enligt Migrationsverket (2016) var 35 300 av de som sökte asyl år 2015 
ensamkommande barn. Enligt Nationalencyklopedin (2019) har många av de förändringar som 
gjorts i invandringspolitiken efter flyktingkrisen år 2015 handlat om att begränsa antalet 
asylsökande i Sverige och göra det mer utmanande gällande försörjningsstöd för personer som 
inte beviljats uppehållstillstånd. 

 
Av 2 kap 4 § Utlänningslagen (SFS 2005:715) [UtL] framgår att uppehållstillstånd är ett 
tillstånd som ger en individ möjlighet att vistas i Sverige under en viss tid, tidsbegränsat 
uppehållstillstånd, eller utan tidsbegränsning, permanent uppehållstillstånd. Lag om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SFS 2016:752) infördes år 
2016 och syftar till att reglera antalet uppehållstillstånd. Inom politiken förs diskussioner 
huruvida lagen ska bli permanent eller inte (Migrationsverket, 2019a). 

 
2.2 Migrationsprocessen 
Migrationsprocessen kan vara påfrestande för vissa människor eftersom det kan innebära en 
lång och farlig väg från hemlandet till det landet de flyr till. Känslan av att vara otrygg är något 
många upplever. Vägen till det nya landet kan även innebära att personer separeras från 
varandra. Dessa faktorer kan senare få konsekvenser i framtida relationer till andra människor, 
men också att integrationen i det nya landet kan påverkas negativt. Exempel på en negativ 
konsekvens gällande integrationen är bristande tillit till andra människor (Al-Baldawi, 2014, s. 
23-31). 

 
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige finns det flera olika myndigheter och 
instanser som har ansvar i mottagandet. Migrationsverket är den myndighet som utreder kring 
rätten om uppehållstillstånd och som sedan bestämmer till vilken kommun den 
ensamkommande ska anvisas till. Under tiden Migrationsverket genomför utredningen är det 
kommunen som det ensamkommande barnet först kommer i kontakt med som ansvarar för att 
de tillfälliga behoven tillgodoses. 
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Genom att en kommun efter utredningen om uppehållstillstånd blir anvisningskommun medför 
det att kommunen har ansvar för flera delar kring det ensamkommande barnet, exempelvis att 
ordna boende, rätten till skolgång, att utse en god man och att sköta omsorgen. En god man har 
till uppgift att bevaka de juridiska och ekonomiska rättigheterna för en person och för 
ensamkommande barn finns en specifik lagstiftning förutom Föräldrabalk (SFS 1949:381), 
nämligen lag om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429). Att vara god man är 
ingen heltidssysselsättning utan ett arvoderat uppdrag (Socialstyrelsen, 2016, 
s. 18-20). Det är oftast socialtjänsten som har det största ansvaret i respektive kommun där de 
utreder vilka behov av stöd och insatser som föreligger för det ensamkommande barnet (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2018). Reglerna för vuxna asylsökande är inte 
detsamma som för ett ensamkommande barn som söker asyl. När ensamkommande barn fyller 
18 år räknas dessa som vuxna och har därför ingen rätt till god man och måste ansvara för att 
sköta olika myndighetskontakter. Dessutom ställs inget krav på att någon vuxen tar emot denne 
vid återvändandet hem (Migrationsverket, 2019c). 

 
2.3 Psykisk hälsa 
Hessle (2009, s. 48f) har i sin forskning funnit att ensamkommande flyktingbarn är särskilt 
utsatta eftersom de befinner sig i en påfrestande situation. Majoriteten av barnen har förlorat 
kontakten med sina familjer, varit tvungna att vända sig till myndigheter för att söka asyl samt 
har flytt från sitt hemland under riskfyllda förhållanden. Många av barnen känner därför oro 
och stress vilket föranleder ett behov av stöd på olika plan (ibid). Socialstyrelsen (2018) 
genomförde på regeringens uppdrag en undersökning under februari 2017 bland 51 kommuner 
kring den psykiska hälsan hos ensamkommande barn. Detta efter att det rapporterats om en 
sämre psykisk hälsa bland ensamkommande barn som kommit efter år 2015 jämfört med de 
som kommit till Sverige under tidigare år. I undersökningen framkom det att den psykiska 
hälsan bland ensamkommande barn var dålig. Förklaringen till deras mående var bland annat 
att de ensamkommande barnen upplevde en oro över att fylla 18 år eller att bli utvisade från 
Sverige. I tre olika fall hade ensamkommande barn begått suicid och i 68 fall hade det 
framkommit att barn haft suicidtankar. Vidare har statistik påvisat att suicid bland 
ensamkommande barn år 2017 var nio gånger mer i förhållande till svenskfödda barn i samma 
ålder. De främsta faktorerna till dessa suicidförsök är de ensamkommandes upplevelser av 
tidigare trauman, den långa väntetiden på uppehållstillstånd samt utanförskap. 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Kapitlets disposition 
Den tidigare forskningen som sammanställts belyser olika faktorer som framträder som 
betydelsefulla för ensamkommande barns integration och har delats upp i tre huvudområden 
enligt följande: sociala faktorer (system, skola, språk och yrkesverksamma), asylprocessen 
samt hälsa (psykisk, social och fysisk hälsa). Innan en presentation av den tidigare forskningen 
i den nämnda ordningen ges kommer en beskrivning av sökprocessen, forskningsläget och 
luckor i den tidigare forskningen inrymmas. 

 
3.2 Sökprocessen 
Studiens fokus ligger i att studera ensamkommande barns integrationsprocess och de faktorer 
som de anser varit betydelsefulla för deras integration. Integrationsprocessen kan innebära 
mycket och inrymma olika faktorer. För att området inte ska bli för omfattande har vi avgränsat 
oss till asylprocessen och de hälso- och sociala faktorer som påverkat barnet vid ankomsten till 
Sverige vilket förklarar varför detta kapitel genomsyras av dessa områden. De databaser som 
ligger till grund för den funna forskningen är PRIMO, Google Scholar, PROquest samt Libris. 
Sökorden som använts är: social work, unaccompanied children, integration, factors och på 
svenska har socialt arbete, ensamkommande barn, integration, faktorer använts i olika 
kombinationer. En viss kedjesökning har skett då vi utöver dessa sökningar har funnit 
referenser i texter som lästs. Alla artiklar och studier som använts har varit kollegialt granskade 
(peer-reviewed).  

 
3.3 Forskningsläget 
Föreliggande problemområde har blivit ett aktuellt och uppmärksammat ämne i både media 
och i politiken. Sverige har länge varit ett land som tagit emot ensamkommande barn. Både 
Brunnberg, Borg och Fridström (2011, s. 124) och Ahmadi och Lilja (2013) menar att det 
behövs mer forskning gällande området, och då främst svensk forskning eftersom den är 
begränsad. Stretmo (2017, s. 14f) menar dock att det i senare år har tillkommit fler studier som 
utgår från barnens perspektiv i relation till sitt nya sammanhang men att dessa är få. 

 
3.4 Forskningslucka 
Studien genomförs för att om möjligt identifiera ytterligare faktorer som viktiga för 
ensamkommande barns integration, samt att titta på vilken betydelse de faktorer som 
identifierats i tidigare forskning har för målgruppen. Då svensk forskning är begränsad och 
sällan utgår från barnens perspektiv i relation till sitt nya sammanhang, ämnar vi att studera 
barns integrationsprocess och möjligen finna andra faktorer än vad tidigare forskning 
sammanställt. 
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3.5 Sociala faktorer 
Wimelius m.fl (2017, s 144-156) menar att det går att studera olika faktorer för 
ensamkommande barns integration i det svenska samhället utifrån utvecklingspsykologen 
Bronfenbrenners ekologiska systemteori, vilken återfinns i teoriavsnittet. Genom att titta på 
vilka olika system som finns i barnets liv går det också att se hur de hör samman och vilken 
effekt det kan få om det finns en otillräcklighet i något system. Exempel på system i barnets liv 
kan vara familjen och eftersom ensamkommande barn lämnar sina familjer är det ofta personal 
vid boenden, familjehem eller andra yrkespersoner som ses som närmaste familj. Skolan är ett 
annat system för det ensamkommande barnet som främjar integrationen till samhället. I 
forskarnas studie visade det sig att det fanns brister i samspelet mellan de olika systemen där 
dessa inte samarbetar tillräckligt. Bland annat ser den yrkesmässiga oftast till sin egen roll och 
hur den fungerar istället för att se det ur ett helhetsperspektiv. Ett annat resultat av studien var 
att många ensamkommande barn placerades i skolklasser där endast barn med samma bakgrund 
går i, istället för att placera dem bland de andra barnen i redan befintliga klasser. Systemet skola 
har således en stor inverkan på hur barnen kan integreras i det svenska samhället enligt 
forskarna (ibid). 

 
Vidare skriver Socialstyrelsen (2013) också om att segregation inom skola är en faktor som 
kan hämma ensamkommande barns framtida möjligheter. Att ensamkommande barn placeras 
i egna klasser och ibland även egna lokaler till skillnad mot de andra eleverna, är något som 
forskarna menar är negativt för de ensamkommande barnens hälsa och integration i det svenska 
samhället. Vidare ser Eide & Broch (2010, s. 35-37) skolan som särskilt viktig för 
ensamkommande barns liv och framtida utveckling. Eftersom barnen lämnat hela sitt tidigare 
liv i sitt hemland, ses skolan som en miljö som kan inbringa en känsla av trygghet när de ska 
integrera sig. Framtidsmässigt är skolan också en central del i de ensamkommande barns liv då 
de genom utbildning kan få förutsättningar att göra olika val senare i arbetslivet (ibid). 

 
Ensamkommande barns begränsade svenskkunskaper är det som hindrat dem från att skapa 
eller ta kontakt med svenskfödda kompisar. Då språket är begränsat söker de istället medvetet 
sig till landsmän (Backlund m.fl., 2014, s. 8-12). Stretmo och Melander (2013, s. 25-27) skriver 
i sin studie att flera av de intervjuade ensamkommande barnen ansåg att det var viktigt att 
komma i kontakt med svenska barn eftersom de såg det som träning i det svenska språket, men 
även för att hitta vänner. Andra respondenter i studien ville ha hjälp och stöd att hitta 
kulturföreningar och för att träffa personer som är i samma situation som de själva. Vidare gav 
flera av de ensamkommande barnen uttryck för att det kunde vara svårt att få tillträde till svensk 
ungdomsmiljö då de kände sig i underläge på grund av språket samt kände skam på grund av 
avsaknad av materiella resurser. De uppgav även att de hade upplevt att svenskar är 
fördomsfulla i bemötandet med de ensamkommande barnen (ibid). 

 
I Thommessen, Corcoran och Todds (2015, s. 19f) studie tas den professionella rollen upp. 
Författarna anser att hänsyn bör tas till barnets bästa genom att inkludera ensamkommande 
barns perspektiv, uppfattningar och behov. Författarna har analyserat sex ensamkommande 
barns upplevelser från deras första tid i Sverige genom intervjuer med samtliga. Många 
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respondenter upplevde att mottagandet de fick var det som fick dem att känna sig säkra och 
inte längre i fara. Deras status i Sverige innebar en ständig oro och ångest över att inte ha 
kontakt med sin familj i hemlandet, oro över framtiden och oro för att skickas hem. Alla dessa 
faktorer är exempel på känslor som skapats i mötet med ett nytt samhälle. Social stöttning och 
vägledning från både professionella samt vänner som har varit med om liknande situationer var 
av betydelse för pojkarna i studien. Vissa respondenter uttryckte även en vilja att gå vidare 
genom att utbilda sig, lära sig språket, vilja passa in i samhället samt ta till sig de normer och 
värderingar som finns i Sverige. Vidare ansåg samtliga respondenter att personal eller andra 
vuxna har haft en stor betydelse för dem då de motiverat de till utbildning. 

 
Sundqvist, Ögren, Padyab och Ghazinour (2016, s. 901-914) redovisar i en studie brister i 
samarbetet mellan personer som har olika roller kring mottagandet av ensamkommande barn. 
Orsakerna till det bristande samarbetet är flera, bland annat genom bristfällig kommunikation 
mellan olika professionella yrkesroller samt otillräcklig kunskap hos de professionella. 
Konsekvensen av dessa brister är att ensamkommande barn inte får den hjälp som de kan vara 
i behov av i tillräcklig utsträckning (ibid). 

 
Vidare har Stretmo och Melander (2013, s. 11-13) kommit fram till att ensamkommande barn 
vill ha hjälp med diverse saker från professionella, både praktiska saker men också att få 
kunskap om samhället. Att få hjälp med att införskaffa sig nödvändigheter som kläder och mat, 
att få veta hur samhället fungerar för att senare kunna klara sig på egen hand, samt att få 
vägledning i olika val är exempel på vad ensamkommande barn anser viktigt att de 
professionella bistår med (ibid). Hessle (2009, s. 248) menar att professionella som arbetar i 
roller som ensamkommande barn kommer i kontakt med har en betydande funktion för 
integrationen. Det är av vikt för de ensamkommande barnen att personal på boenden, vuxna 
vid olika fritidsaktiviteter och lärare kan bistå med stöd (ibid). 
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3.6 Asylprocessen 
En internationell studie framtagen i Skottland visar att ensamkommande barn bär på en oro 
över om de blir nekade eller beviljade uppehållstillstånd (Hoppkins & Hill, 2010, s. 400-407). 
Lundberg & Dahlqvist (2013, s. 63-66) skriver om svensk forskning som beskriver 
ensamkommande barns upplevelser av asylprocessen som en stressfylld och jobbig period. 
Vidare skriver Brendler-Lindqvist (2005, s. 37) att situationen blir svårare och värre att hantera 
ju längre de ensamkommande barnen får vänta och upplevs som psykisk tortyr. Känslorna inför 
väntan på beslut beskrivs på följande sätt av ett ensamkommande barn: "In my country the 
soldiers kill you. Here in Sweden they kill you with paper!" (Brendler-Lindqvist, 2005, s. 37). 

 
Det ensamkommande barnet har vissa rättigheter under asylprocessen. En av dessa rättigheter 
är partsinsyn vilket innebär att barnet har rätt att få ta del av information gällande sin 
asylprocess under tiden ärendet handläggs (Förvaltningslagen 10 §). I en studie framställd av 
Lundberg och Dahlqvist (2013) har de ensamkommande barn som blivit utvisade ansett sig få 
sämre information kring asylprocessen. De som hade fått uppehållstillstånd ansåg däremot att 
informationen var tillräcklig. Hoppkins & Hills (2010) studie indikerar på att ensamkommande 
barn inte alltid förstår hur asylprocessen fungerar och att de de bör delges information om 
processen. Tidigare forskning inom området är däremot oense om vem som ska delge 
informationen till de ensamkommande barnen. Malmsten (2014) anser att det är god man, 
medan Lundberg och Dahlqvist (2013) menar att det är Migrationsverket som bör ansvara för 
att delge informationen. Varje ensamkommande barn som har behov av en god man har rätt till 
att få det (ibid). Enligt Malmsten (2014, s. 14) framkommer det att stödet från god man upplevs 
olika i asylprocessen för de ensamkommande barnen. 
 

 
3.7 Hälsa 

 
3.7.1 Psykisk hälsa 

Eide & Hjern (2013, s. 1-3) återger att det är vanligt att ensamkommande barn har psykiska 
problem som depression och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) eftersom de ofta kommer 
från en miljö där de varit med om traumatiska upplevelser. En viktig aspekt för att 
ensamkommande barn ska få förutsättningar till en bra framtid är det stöd och hjälp de får under 
de första åren i det nya landet. En annan faktor som är viktig för de ensamkommande barnen 
är deras egen vilja att få en bra framtid. Derluyn & Broekaert (2007, s. 141-162) menar att 
anlända ensam utan anhöriga till ett nytt land är en riskfaktor för att utveckla psykiska problem 
som depression, ångest och PTSD. 
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Studien visar att mellan 37 % till 47 % av totalt 166 ensamkommande barn och vuxna uppvisat 
symptom av psykiska problem och att en viktig del i detta är att mottagarlandet stödjer och 
hjälper dem (Derluyn & Broekaert, 2007, s. 141-162). Vidare skriver Wernesjö (2012, s. 495-
507) om olika symptom som är vanliga när psykiska problem uppvisas. Resultat från olika 
studier som gjorts bland ensamkommande barn påvisar exempelvis utebliven matlust, 
sömnsvårigheter, problem med att koncentrera sig, humörsvängningar samt suicidtankar. Vissa 
av dessa faktorer har visat sig vara av särskilt vikt i olika studier. Derluyn & Broekaert (2007, 
s. 141-162) menar i sin studie att tidigare erfarenheter är en faktor som kan vara av större 
betydelse än andra faktorer när det kommer till att utveckla psykiska problem. Upplevelser av 
traumatiska händelser innebär en högre risk för psykiska problem. Ålder är också en faktor som 
spelar roll enligt Sourander (1998, s. 719-727) som i sin studie kommit fram till att barn under 
15 år hade mer omfattande psykiska problem än andra äldre barn. 

 
Hodes m.fl (2008, s. 723-732) hävdar i en studie som genomförts i Storbritannien att en faktor 
som har en inverkan på den psykiska hälsan är när ensamkommande barn blir äldre  och ställs 
inför utmaningar som exempelvis att ta större ansvar, vilket kan innebära en risk att utveckla 
psykiska problem. Även Bengtsson och Ruud (2012, s. 183-198) påstår att psykisk ohälsa för 
målgruppen visar sig i form av symptom av sömnsvårigheter och problem med koncentration 
likt vad Wernesjö (2012, s. 495-507) också skrivit om. Vidare menar Stretmo (2017, s. 18) att 
ett långsiktigt omsorgsarbete för ensamkommande barn är betydande för att främja den 
psykiska hälsan i framtiden. Studien visar att ensamkommande barn som var yngre än 16 år 
var de som det lades mest tid och resurser på för att stödja, vilket bidrog till att de fick bättre 
förutsättningar än ett barn som var äldre. 

 
3.7.2 Social hälsa 

O´Higgins, Ott & Shea (2018, s. 354-365) redovisar i en studie att hälsan skiljer sig beroende 
på vilken boendetyp det ensamkommande barnet placeras i. Familjehem är en boendeform som 
studien visar har en positiv inverkan på hälsan. Forskarna menar att en anledning till resultaten 
är att familjehem är det närmaste man kommer en familj av alla boendetyper. Den individuella 
uppmärksamheten det ensamkommande barnet kan få genom ett familjehem var en viktig 
faktor för en positiv effekt på hälsan, till skillnad mot ett barn som är en del av en större grupp 
där de inte får lika mycket individuell uppmärksamhet. Curtis, Thompson & Fairbrother (2018, 
s. 71-85) menar att statusen över asylprocessen är en faktor som har en inverkan på den sociala 
hälsan. Det skiljer sig mellan olika länder gällande vilka rättigheter som det ensamkommande 
barnet har, beroende på om det ensamkommande barnet fått ett uppehållstillstånd eller inte. 
Exempel på rättigheter är att delta i skola och andra sociala sammanhang. Genom att gå i skolan 
kan ett socialt nätverk skapas som har en positiv inverkan på den sociala hälsan. För barn vars 
sociala sammanhang är restriktiva eller inte existerande kan det föranleda till psykiska problem 
(ibid). 
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Kauko och Forsberg (2018, s. 210-221) har genomfört en studie i Finland bland 
ensamkommande barn och de olika boendeformer som finns. Studien visar att för många flyttar 
mellan olika boendeformer kan innebära en känsla av ambivalens vilket har att göra med att de 
ensamkommande barnen inte har ett långvarigt hem, utan flyttas runt bland många 
boendeformer. Att inte tillhöra en gemenskap, likt om man bor i en familj, var en betydelsefull 
faktor. För att öka förutsättningar för en bra integration för de ensamkommande barnen krävs 
ett arbete kring att öka känslan av att tillhöra det nya landet. 

 
3.7.3 Fysisk hälsa 

Marquardt, Fischer & Prüfer-Krämer (2015, s. 210-218) har studerat hälsostatusen hos 
ensamkommande ungdomar mellan 12-18 år i Tyskland. Studien visade att över 58,8 % av de 
102 ensamkommande ungdomarna som deltog i studien hade en hög förekomst av olika 
infektioner. Den fysiska hälsan är en viktig faktor för att integrationen ska bli så optimal som 
möjligt. Genom att mottagarlandet låter de ensamkommande ungdomarna gå igenom en 
noggrann medicinsk och fysisk undersökning, kan det öka förutsättningarna för en lyckad 
integration (ibid). 

 
3.8 De olika faktorernas betydelse 
Den tidigare forskning som identifierats inom området har berört olika studier och artiklar som 
belyser olika faktorer som framträder som betydelsefulla för ensamkommande barns 
integration. Utifrån den tidigare forskningen har följande teman identifierats: sociala faktorer 
(system, skola, språk och yrkesverksamma), asylprocessen och hälsa (psykisk, fysisk och 
social). Vi ämnar att förklara vilken betydelse de faktorer som identifierats har för målgruppen 
och deras integrationsprocess, med stöd av de teorier som beskrivs nedan. 



18  

4. Teori 
Resultatet i föreliggande studie kommer att analyseras med hjälp av Bronfenbrenners (1979) 
ekologiska systemteori. Teorin kan bidra med en förklaring till hur en individ integreras i 
samhället då teorin gör anspråk på omgivningens betydelse för individen och dess utveckling. 
Utveckling enligt Bronfenbrenner (1979) bygger på en balans mellan stöd och utmaningar i 
den omgivande miljön vilket kan påverka individens integration i samhället samt påverkar 
individens fysiska och psykiska hälsa. Vidare har begreppet Empowerment valts och handlar 
om en individs egna styrkor och resurser och att medvetandegöra förmågor hos individen. 
Begreppet avses att användas genom att identifiera vilka resurser som kan öka målgruppens 
makt och kapacitet i det svenska samhället vilket i sin tur kan tänkas underlätta deras 
integration. Ännu ett begrepp är socialt stöd som handlar om hjälp eller stöd av mer 
känslomässig karaktär som ges en individ. Teorin kan ge en förståelse för vilken betydelse den 
hjälp och stöd målgruppen anser varit gynnsam för deras integration. Slutligen kommer en 
redogörelse för Diaz (1997) integrationsmodell ges. Modellen handlar om att skapa förståelse 
för invandrares integrationsprocess. 

 
4.1 Bronfenbrenners ekologiska systemteori 
Systemteorin kan delas in i generell- och ekologisk systemteori. Den ekologiska systemteorin 
bygger på den generella systemteorin och beskriver samspelet och interaktionen mellan 
individer och hur den enskilda individen påverkas av samhället (Payne, 2008; Öquist, 2008). 
Flera av Bronfenbrenners böcker har översatts av Bengt-Erik Andersson (1986) som 
introducerat teorin i Sverige och menar att Bronfenbrenner tagit inspiration av olika teoretiska 
bildningar. Bronfenbrenner har bland annat inspirerats av systemteori, interaktionism och 
fenomenologi. Systemteorin inspirerade honom till att dela in miljön i olika system som ryms 
i varandra, interaktionismen genom fokus på samspelet mellan miljön och individ och slutligen 
fenomenologin genom fokus på yttre förhållanden runt individen (Andersson, 1986, s. 28). De 
olika inriktningarna påverkar individens utveckling. Bronfenbrenner (1979) studerar 
individens utveckling ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, men han anser att man bör 
studera människan i hennes naturliga miljö för att få en mer dynamisk bild av individens 
utveckling. 

 
Miljön har som tidigare nämnt en stor påverkan på barns utveckling enligt Bronfenbrenner 
(1979) och det är därför av vikt att studera barns beteenden i olika sammanhang. 
Bronfenbrenner har studerat hur utvecklingen påverkar barnets delaktighet i samhället och hur 
det påverkar barnens skolgång. Den ekologiska systemteorin betonar omgivningens betydelse 
för barnet och dess utveckling. Utveckling enligt Bronfenbrenner (1979) bygger på en balans 
mellan stöd och utmaningar i den omgivande miljön vilket han menar att varje individ utsätts 
för. Detta kan påverka individens integration i samhället samt påverkar individens fysiska och 
psykiska hälsa. Teorin gör anspråk på att individens identitet bildas genom ålder, kön, 
erfarenheter och social tillhörighet. 
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Bronfenbrenner menar att en individ ingår i ett samspel mellan flera sammanhang. 
Sammanhang där vi själva är delaktiga, det omgivande samhällets sammanhang samt den 
individuella nivån. Individens utveckling är beroende av olika sociala systems processer som 
finns i fyra nivåer: mikro-, mezzo-, exo- och makronivåer. Nedan följer en redogörelse för 
nivåerna i utvecklingsekologin. 

 
1. Mikrosystemet syftar till de system som en individ ingår i. Dessa kan vara exempelvis 
familjen, jobbet eller skolan och handlar om händelser och aktiviteter som sker i individens 
absoluta närhet. Healy (2005, s. 136f) uppger att de mikrosystem som både barnet och 
föräldrarna tillhör utgör en central del i hur individen formar sin identitet, exempelvis 
familjesystemet. Forsberg & Wallmark (2002, s. 43f) skriver om att mikrosystemet utvecklas i 
och med att individen ingår i ny bekantskap och blir äldre. 

 
2. Mezzosystemet binder ihop mikrosystemen till andra miljöer. Ett sådant exempel är 
föräldramöte som föräldrarna går på under skolgången som ger möjlighet för de olika 
mikrosystemen att integrera med varandra, exempelvis föräldrasystemet och skolsystemet. 
Detta resulterar i att individen (barnet) påverkas av att de två mikrosystemen möts. 

 
3. Exosystemet består av alla utanförliggande system, individen ingår inte själv i dem men 
påverkas av dessa system. Det kan exempelvis handla om familjens ekonomi, förälders 
förändring av arbetstider eller förskolans organisation. 

 
4. Makrosystemet förklaras av Bronfenbrenner som det omgivande samhället och dess totalitet 
vilket grundar sig i samhällets uppbyggnad av normer, lagar, politik, regler och värderingar. 
Dessa kan ske likväl direkt som indirekt och kan ha en påverkan på alla system (ibid). 

 
4.2 Empowerment 
Det finns flera olika definitioner av begreppet empowerment, något som Askheim och Starrin 
(2007, s. 20) betonar. Eftersom begreppet är komplext och mångfacetterat finner vi ett intresse 
i att få en helhetssyn på begreppet, varför vi har valt att beskriva begreppet utifrån ett individ-
, grupp- och samhällsperspektiv. Empowerment beskrivs med stöd av olika forskare som 
använt begreppet. Askheim och Starrin (2007, s. 20) samt Healy (2014, s. 169) förklarar 
begreppet empowerment som att det handlar om hur makt fördelas. Utifrån ett 
individperspektiv handlar empowerment om att medvetandegöra en individ om de egna 
resurser och styrkor som denne besitter vilket kan öka makten i olika situationer. Större 
självförtroende och utökade färdigheter är exempel på resurser som kan stärkas. För en individ 
som inte är medveten om sin egna kapacitet kan ett medvetande om det medföra att individen 
blir starkare i sig själv och sina förmågor och därmed öka förmågan till egenmakt (ibid). 
Egenmakt är enligt Askheim och Starrin (2007, s. 20) bunden direkt till en individ. 
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Historiskt sett beskrivs begreppet som att människor går ihop för att kollektivistiskt skapa en 
förändring av situationen och att tillsammans skapa sig makt eller öka makten, vilket är ett 
exempel på empowerment utifrån ett grupperspektiv. Engagemang inom politiska grupper eller 
i offentlig sektor beskrivs som empowerment utifrån samhällsperspektiv. Motmakt är också ett 
centralt begrepp för att beskriva empowerment och handlar om att individer och grupper 
utmanar de strukturer som finns i samhället för att skapa sig mer egenmakt. För individer och 
grupper kan det betyda att de skapar sig mer kunskap som vidare kan leda till mer makt eller 
en eftersträvad förändring av sina förutsättningar på olika sätt (ibid). 

 
4.3 Socialt stöd 
Williams, Barclay och Schmied (2004, s. 942-960) påpekar att socialt stöd kan definieras på 
30 olika sätt. I denna studie har en specifik definition av Landy och Conte (2013) beaktats. De 
menar att socialt stöd handlar om att personer som finns runt en individs närhet ger denne 
information och handledning samt finns tillgängliga vid behov av hjälp eller stöd av mer 
känslomässig karaktär. Känslomässigt kan en person behöva uppmuntran eller någon som 
lyssnar. Ibland kan en person behöva veta hur saker fungerar eller vilka val den rekommenderas 
att göra. Därmed har socialt stöd två olika innebörder, såväl emotionellt som informativt (ibid). 

 
4.4 Diaz integrationsmodell 
En lyckad integration beror enligt Jose Alberto Diaz, professor vid Stockholms universitet, på 
den invandrades deltagande i olika sociala relationer i mottagarlandet. Integration är ett socialt 
fenomen och kan ses som en mångdimensionell företeelse (Diaz 1996, s. 74f). 

 
”Integration är en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga 
samhällssfärer där en fördelning äger rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomster, 
sociala resurser, rättigheter, information).” (Diaz, 1997, s. 223) 

 
Diaz modell bygger på att de olika så kallade dimensionerna är jämförbara över tid och skiljer 
sig från varandra. Med begreppet dimensioner menas de viktiga områden där 
integrationsprocessen utspelar sig mellan organisationer, institutioner, enskilda i 
mottagarlandet och nyanlända invandrare (Diaz 1996, s. 83). 

 
Diaz delar in integration i följande dimensioner: 

 
Dimension 1: social integration 
Dimension 2: politisk integration 
Dimension 3: kommunikativ integration 
Dimension 4: personlig integration 
Dimension 5: familjär integration 
Dimension 6: boendeintegration 
Dimension 7: strukturell integration 

 
Diaz integrationsmodell syftar till att visa hur integrerade individer är genom att mäta 
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integrationen utifrån de sju dimensionerna. Dessa sju dimensioner delas upp i primär och 
sekundär integration. Diaz (1997, s.34) förklarar primärintegrationen som att den sträcker sig 
till flyktingmottagandets slut och varefter sekundärintegrationen börjar. Primärintegrationen 
beskriver invandrarens första tid i det nya landet och lägger en grund för den fortsatta 
integrationen. Primärintegrationen består av nya människor som inte tillhör samma etniska 
tillhörighet, stabilt boendeförhållande, språkkunskaper, planering eller påbörjan av utbildning 
och kontakter inom näringslivet. Allt som ingår i primärintegrationen blir en viktig grund för 
integrationen på lång sikt då det utökar det sociala nätverket och olika former av deltagande i 
samhället Den första tiden i det nya landet innebär även begränsningar och Diaz menar att dessa 
kan vara brist på tillgång till information, valfrihet i och med språkliga hinder samt otillräcklig 
utbildning. Vidare innebär detta att invandraren inte har samma möjligheter som andra 
medborgare utan valfriheten kommer vara begränsad tills dess att individen deltar i blandade 
sociala sammanhang, lär sig språket, har en bostad samt utvecklar arbetskompetens. De fyra 
dimensioner som ingår i primärintegrationen är social, kommunikativ, ekonomisk och boende. 
Sekundärintegrationen är den långsiktiga integrationen som börjar efter primärintegrationen 
och kan beskrivas som en fördjupning av de fyra första dimensionerna. De dimensioner som 
ingår är politisk integration, personlig integration samt familjär integration. Kultur, 
språkkompetens och politisk deltagande fördjupas. Vidare skapas egen bostad och personliga 
nätverk vilket kan leda till självförsörjning (ibid). 

 
Dessa dimensioner antas vara betingade av sociala relationer och sociala strukturer som består 
under en lång tid (Diaz 1996, s. 88). En redogörelse för integrationsmodellen kommer att följa, 
men endast tre dimensioner kommer att redogöras för då de lämpar sig bäst i föreliggande 
studie, se teoridiskussion. 

 
1. Den första dimensionen, social integration, handlar om de sociala tillgångar en invandrare 
har. Vägen till integration är genom dessa sociala tillgångar. Social integration handlar om 
invandrarnas sociala relationer med svenskfödda. Enligt Diaz måste inte kontakterna vara lika 
många med lokalbefolkningen som med sina landsmän, men att det måste finnas ett ökat 
deltagande med svenskfödda samt en medvetenhet om att lokalbefolkningen värderas högre än 
kontakten med andra invandrare. Detta kallar Diaz för primary group-relationer (Diaz, 1997, s. 
122-132). 

 
2. Den andra dimensionen, politisk integration, handlar om att individen har fullständiga 
politiska rättigheter och är delaktig i de politiska och sociala rollerna. Maktförhållanden mellan 
medborgare och invandrares andel i politiska institutioner är en viktig infallsvinkel av denna 
dimension (Diaz 1996, s. 76, 87). 
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3. Den tredje dimensionen är den kommunikativa förmågan. Att ha kunskaper i språk gör att 
invandrare kan ta kontakt med andra människor och själva ta till sig information. Inom den 
sociala integrationen är den kommunikativa integrationen därför en viktig del och enligt Diaz 
den grundläggande förutsättningen för att integreras (ibid). 

 
4.5 Teoridiskussion 
Det har funnits flera teorier och begrepp som varit aktuella att använda i studien, men de ovan 
angivna anses mest lämpliga för att analysera studiens resultat. Att använda vissa teorier istället 
för andra kan både ha begränsat och öppnat möjligheter vid genomförandet av analysen. Av 
denna anledning förs en diskussion kring teorianvändningen. Bronfenbrenners 
systemekologiska systemteori identifierades som en användbar teori i enlighet med den 
framtagna tidigare forskningen och i kombination med resultatet av intervjuerna. Två av våra 
teorier, systemteori och integrationsmodellen, relaterar till varandra då systemteori bidrar med 
en förklaring till hur en individ integreras i samhället och Diaz integrationsmodell handlar om 
att skapa förståelse för integrationsprocessen. Avsikten med att skilja och separera på dessa 
teorier har varit att vi anser att systemteori fokuserar på omgivningens betydelse för individen 
medan integrationsmodeller tar fast på olika områden där integrationsprocessen utspelar sig 
och kan handla om annat än omgivningen, såsom relationen mellan samhället och invandraren. 

 
Avsikten med att använda empowerment var för att det ansågs finnas ett behov av att analysera 
resultatet utifrån ett individperspektiv. Empowerments fokus på individens egna resurser och 
kopplingen till makt ansågs intresseväckande för studien i förhållande till den framtagna 
empirin. Vidare innefattar Diaz integrationsmodell flera dimensioner, bland annat den sociala 
integrationen. Det går att utläsa vissa likheter mellan den sociala integrationen och begreppet 
socialt stöd då båda berör det sociala nätverket kring en individ. En skillnad mellan dessa 
begrepp och som motiverar användningen av båda teorierna är att den sociala integrationen 
inriktar sig på de sociala tillgångar en individ har, medan socialt stöd har ett mer känslomässigt 
fokus som individen kan få genom det sociala nätverket. Detta ansågs också betydelsefullt att 
analysera utifrån den empiri som framkommit. 

 
Flera av de teorier som valts ut är omfattande och vår empiri har i vissa fall inte varit tillräcklig 
för att beröra alla teoriers delar. Därför har en analys gjorts med utgångspunkt i specifika delar 
av teorierna. Diaz integrationsmodell tar exempelvis upp sju dimensioner, men endast tre av 
dessa anses tillämpbara för studien. Då insamlandet av data har skett induktivt har inte någon 
teori bestämts i förväg. Efter att ha arbetat med datamaterialet från intervjuerna ansågs underlag 
finnas för endast tre dimensioner av teorin. Vi har ändå sett en förtjänst att beskriva flera av 
teorierna som helhet eftersom det enligt vår mening är relevant för att få en helhetsbild och 
därmed frambringa förståelse för teorierna. Samtliga teorier och begrepp utgår från ett 
individperspektiv, då studien ämnar att utgå från de ensamkommande barnens perspektiv i 
relation till sitt nya sammanhang.  
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5. Metod 
Under detta avsnitt presenteras den hermeneutisk ansatsen, urval av informanter, 
metodansats, datainsamling, analysmetod, kodning och slutligen tematisering som 
valts ut i arbetet. 

 
5.1 Hermeneutisk ansats 
Föreliggande studie har inspirerats av den hermeneutiska ansatsen. Hermeneutiken beskrivs 
som en tolkningslära där forskaren tolkar, studerar och försöker förstå grundbetingelserna för 
människan och dess existens (Patel & Davidson, 2011). På 1600-talet användes hermeneutiken 
som en metod för att tolka religiösa texter. Idag anses hermeneutiken vara en vetenskaplig 
riktning och det finns vissa moderna hermeneutiker som menar att det går att tolka mänskliga 
handlingar och livsyttringar på samma sätt som man tolkar texter och utsagor (ibid). Det mest 
framträdande inom denna inriktning är att genom språket skapa sig en kunskap om det 
mänskliga. Detta då människors intentioner och avsikter yttrar sig i språk och handlingar som 
går att tolka innebörden av. Genom att tolka hur verkligheten kommer till uttryck i det talade 
och skrivna språket strävar hermeneutiken att förstå andra människor (ibid, s. 29). 

 
Røkenes & Hanssen (2007, s. 14) menar att förförståelsen är en viktig del inom hermeneutiken 
och anses vara en tillgång för att förstå och tolka det som skall studeras. Att ha förförståelse 
innebär att förstå andra individer mot bakgrund av våra egna tankar, erfarenheter, känslor och 
den kultur vi lever i. Vidare menar Westlund (2015, s. 71-87) att det bör finnas en medvetenhet 
om författarnas förförståelse och vad den innebär för studien vid en hermeneutisk ansats. 
Förförståelsen i denna studie kommer från arbeten som skrivits och lästs under 
Socionomutbildningen som berör ensamkommande barn. Förförståelsen har sedan utökats till 
att bestå av tidigare forskning som söktes i arbetets inledningsfas. Den samlade kunskapen som 
föreligger kan ha påverkat utförandet av intervjuerna och vår tolkning av empirin som vidare 
kan ha påverkat studiens resultat. 

 
Studien utgår från en induktiv ansats vilket betyder att ingen teori undersöktes innan 
genomförandet av intervjuerna, utan valet av teori gjordes efter tolkning av empirin. Hade en 
en deduktiv ansats valts ut istället hade teorier tagits fram innan insamlandet av empiri, men 
med tanke på att vår förkunskap inom området var begränsad valdes en induktiv ansats. 
Ytterligare en fördel med den induktiva ansatsen sågs eftersom tolkningar som varit omöjliga 
att veta innan analysen tillåts inom ansatsen. Inom hermeneutik görs subjektiva tolkningar av 
kunskapen vilket innebär att kunskapen förstås annorlunda mot vad andra gör. 
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En kvalitativt inriktad studie med inspiration av hermeneutiken möjliggör att få fram och 
undersöka kunskap, vilket inte lämpar sig att göra med exempelvis en kvantitativt inriktad 
studie. Det bedömdes även vara lämpligt efter övervägande om studiens syfte att använda 
intervjuer vid insamlandet av empiri. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) lägger hermeneutik 
vikt vid reflektion och tolkning och passar utmärkt vid en intervjustyrd forskning. 

 
5.2 Urval av informanter 
Westlund (2015, s. 71-87) informerar om olika typer av urval. I denna studie har ett målinriktat 
urval valts som kan beskrivas som en möjlighet att avgränsa urvalet till det som önskas få 
kunskap om. Huruvida en önskan om att urvalsgruppen exempelvis ska komma  från ett särskilt 
land, vara i en viss ålder eller ha bott i Sverige en bestämd tid finns, kan ett målinriktat urval 
styra det (ibid). Grundläggande för studien är att målgruppen som undersöks är personer som 
kommit till Sverige som ensamkommande barn och vid intervjutillfället är mellan 18 och 21 
år. Kontakt med en verksamhet i en mellanstor stad som arbetar med ensamkommande barn 
togs och ett inledande möte med en ansvarig för verksamheten fastställdes. Syftet och studiens 
frågeställningar presenterades och en redogörelse gavs för hur intervjuerna skulle gå tillväga. 
Innan mötet hade ett informationsbrev med information om de etiska aspekterna skickats till 
ansvarig för verksamheten, se bilaga 2. 

 
Killarna som fick frågan att medverka var de som fanns tillgängliga på verksamheten vid 
besöket. Det fanns ingen risk för att bara en viss grupp av välintegrerade unga fick frågan, utan 
frågan ställdes till alla som var närvarande i verksamhetslokalen vid besökstillfället. Sex killar 
ville delta i intervjuerna som genomfördes under två dagar i mitten av april 2019 och varade 
tidsmässigt mellan 20-50 minuter vardera. Eriksson-Zetterquist & Svensson (2015, s. 44f) 
påpekar vikten av en neutral och ostörd plats för intervjuer att äga rum. Platsen som valdes för 
intervjuerna var på verksamheten som är en miljö där killarna kände sig bekväma i och där 
flera rum fanns tillgängliga att använda för intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, s. 111) 
skriver om risken med en personlig och nära relation till dem som intervjuas. En medvetenhet 
om relationen till våra informanter fanns då en för personlig relation skulle kunna påverka vår 
tolkning av materialet och hur intervjufrågorna ställdes. Vidare skulle det kunna innebära att 
vi som intervjuare skulle ha svårigheter med att förhålla oss professionellt genom att inte ha en 
tillräcklig distans till våra informanter samt att det inte skulle finnas en opartiskhet vid tolkning 
av det empiriska materialet. 

 
5.3 Metodansats 
Enligt Hedin (1996, s. 3) beror valet av metodansats på vad författaren vill undersöka i sin 
studie. Kvale & Brinkmann (2014, s. 41-49) menar att den kvalitativa metoden har som mål att 
tolka, förstå och beskriva olika fenomens egenskaper utifrån informanternas uppfattning. 
Föreliggande studie vilar på en kvalitativ metodansats eftersom syftet är att skapa en förståelse 
för vilka faktorer som varit betydelsefulla för ensamkommande barns integration i Sverige. 
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Det ligger ett intresse hos oss som författare till denna studie att undersöka och fördjupa oss på 
ensamkommande barns upplevelser av sin integration. Ahrne & Svensson (2015, s. 13-15) 
skriver att forskare kan med hjälp av kvalitativa metoder sätta in normer och värderingar i ett 
sammanhang och upptäcka nyanserna i respondenternas berättelser på ett annat sätt än med 
kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder använder oftast stränga och slutna frågor varför  en 
bedömning av att utesluta kvantitativa datainsamlingsmetoder gjorts då syftet med studien är 
att ska en djupare förståelse av studieobjektet.  

 
5.4 Datainsamling 
Den datainsamlingsmetod som tillämpats i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 45-47, 165f) beskriver olika insamlingsmetoder som går att använda 
för att genomföra en kvalitativ studie. Semistrukturerad intervju, eller halvstrukturerad 
livsvärldsintervju som det också benämns som, är en intervjuform där man utgår från en viss 
struktur i genomförandet av intervjun i form av en intervjuguide. Det innebär att alla 
intervjupersoner får besvara samma frågor i grunden. Under intervjun är det tillåtet att ställa 
kompletterande frågor utifrån intervjupersonens svar vilket kan bidra till att intervjuerna skiljer 
sig något (ibid). 

 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts under intervjuerna med våra respondenter. Denna 
insamlingsmetod är mer av en öppen intervjumetod jämfört med andra intervjuformer som 
exempelvis enkäter eller strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer erbjuder ändå en viss 
struktur som behövs för att ta reda på information om ensamkommande barns upplevelser. 
Insamlingsmetoden var gynnsam för vår målgrupp då några respondenter hade lite svårigheter 
med språket eftersom de inte förstod alla frågor som ställdes. Inom denna insamlingsmetod är 
det tillåtet att förklara innebörden i frågorna och ställa kompletterande frågor. Skulle en 
strukturerad intervjuform istället ha valts hade inte en tillräcklig bild och uppfattning av barns 
integration kunnat fångas upp. Detta då respondenterna inte får berätta öppet om sin integration, 
utan måste istället förhålla sig strängt till frågorna. Vid eventuella språkförbistringar förberedde 
vi oss genom att vi hade tolkar tillgängliga som verksamheten försåg oss med. Vidare har en 
av oss författare till denna uppsats kunskaper inom det arabiska språket vilket sågs som en 
möjlighet vid översättandet av enskilda ord eller dylikt. Våra respondenter förstod alla frågor 
som ställdes och det uppstod inga problem i samband med intervjuerna gällande språket och 
ingen tolk behövdes förutom för en av vår respondenter som var döv. 
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Vidare finns det en medvetenhet om att vi är oerfarna med att intervjua vilket är en aspekt som 
tagits hänsyn till i våra val. Det finns även en medvetenhet om att resultatet som utvunnits av 
intervjuerna kan ha påverkats av oss som intervjuare. Detta genom att vi kunnat påverka 
respondenten avseende det svar som önskas. Patel och Davidsson (2011) redogör för begreppet 
intervjuareffekt, vilket innebär att forskaren antingen medvetet eller omedvetet påverkar 
respondenten i svaret denne ger. Det skulle kunna innebära att omedvetna ledtrådar gavs till 
respondenterna genom den informella kommunikationen som exempelvis vårt kroppsspråk. 
Beroende på frågornas utformning kan de haft en påverkan på intervjupersonerna. Detta då 
frågorna kan ha skapat en känsla av oro om de berört sådant som varit känsligt eller jobbigt för 
intervjupersonerna. 

 
Inför genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide, se bilaga 1. Användandet av 
en intervjuguide kunde säkerställa att alla frågor som var tänkta att ställas kom med under 
intervjun. Frågorna som återfinns i intervjuguiden är av relevans i förhållande till arbetet då 
dessa är utformade utifrån arbetets syfte. Intervjuguiden kan vidare anses öka vår möjlighet att 
beröra de mest lämpade frågorna för studien. Intervjupersonerna fick själva möjlighet att välja 
hur de ville besvara frågorna och vad samtalet skulle handla om, till skillnad från hur det hade 
varit om andra typer av datainsamlingsmetoder använts. Enligt vår mening kan en konsekvens 
av att inte ha en intervjuguide innebära en risk att empirin inte blir tillräckligt djup. 

 
En svårighet med de intervjuer som genomfördes var språket, vilket vidare kan ha påverkat 
resultatet. De ansvariga för verksamheten där intervjuerna genomfördes gav i förväg 
information om att de flesta respondenter kunde tala grundläggande svenska. Det skulle kunna 
innebära att vår tolkning av respondenternas svar var felaktig, men även att respondenterna 
missuppfattat våra frågor. Ytterligare en svårighet gällande språket var att en respondent hade 
två tolkar som översatte från teckenspråk till svenska. Detta innebär således att det finns en risk 
att tolkarna översatt fel till oss, eller att vi förstått tolkarnas svar fel. 

 
5.5 Analysmetod 
Genom användandet av analysmetoden tematisk analys vill man analysera likheter och 
skillnader i empirin för att senare kunna strukturera empirin till olika kategorier (Fejes och 
Thornberg 2015, s. 37; Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014, s. 29-36). I föreliggande studie har 
en tematisk analys legat till grund för vår empiri då fördelar med att använda denna utifrån det 
empiriska material som utvunnits genom intervjuer fanns. Den tematiska analysen inleddes 
genom att vi bekantade oss med den framtagna empirin som bestod av sex stycken intervjuer. 
Dessa intervjuer transkriberades och lästes igenom upprepade gånger. Braun och Clarke (2006, 
s. 79) beskriver tematisk analys som en metod för att analysera och visa förekomsten av 
mönster eller teman inom empirin. Ganska tidigt upptäcktes förekommande upprepningar 
mellan de olika intervjuerna som vi anade skulle kunna bilda teman. 
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5.6 Kodning 
Som tidigare nämnt lästes våra sex intervjuer igenom upprepade gånger i syfte att identifiera 
innehållet och få bredare kunskap om det. I samband med att intervjuerna lästes igenom 
markerades igenkommande koder i texterna. Enligt David & Sutton (2016, s. 271) består koder 
av nyckelord som forskaren anser tillhöra varandra genom en rad likheter. Genom att koda 
materialet möjliggjordes att endast den data som bedömdes vara intressant kom med i den 
tematiska analysen, se bilaga 3. Med hjälp av dessa nyckelord skapades en tematisering för att 
hitta olika skillnader och likheter dessa emellan som gav oss en förståelse för empirin. Den 
kodning som genomfördes inledningsvis gick vi tillbaka till under den tematiska analysen innan 
det ansågs bidra till tillräcklig förståelse för att summera materialet och komma fram till 
slutsatser. Under analysen har vi försökt ha ett kritiskt förhållningssätt för att undvika att 
komma fram till slutsatser med en för svag empirisk grund. Både Burnard (1991, s. 462) och 
David och Sutton (2016, s. 271) talar för den process som använts i föreliggande studie, att lära 
känna sitt material för att senare kunna identifiera likheter och skillnader i empirin. 

 
Som författare till denna studie vill vi poängtera att de funna teman som presenterats i arbetet 
är sammankopplade till vår förförståelse av forskningsområdet och styrda av vårt eget intresse 
och frågeställningar. Det finns därför en medvetenhet om att resultatet hade kunnat vara 
annorlunda om andra hade kodat och tematiserat samma material. De koder som identifierats 
är följande: utbildning, myndigheter, mående, framtid, stöd, språk, boende, yrkesverksam, 
socialt, sjukvård, familj och trygghet. 

 
5.7 Tematisering 
Efter att ha funnit de olika koderna skapades större teman av koderna. Enligt Hjerm, Lindgren 
och Nilsson (2014, s. 68-70) är ett tema något som forskaren anser höra samman med 
forskningsfrågorna och vara av vikt i empirin. Bland de funna koderna skapas bredare teman 
(ibid). Koder som liknade varandra eller kunde slås ihop till ett större sammanhang upptäcktes. 
Temat hälsa slogs exempelvis ihop av koderna sjukvård, mående och social. Ett annat tema 
döptes till betydelsefulla kontakter och slogs ihop av koderna myndighet, yrkesverksam och 
stöd. Denna process kallas enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 63-66) för att namnge 
och definiera teman. Den tematisering som skapades resulterade i fem teman som döptes till 
skolan, språket, betydelsefulla kontakter, hälsa och familj, se bilaga 3. 
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6. Etisk reflektion 
Vetenskapsrådet (2017, s. 8f) skriver att etiska förhållningssätt innefattar en rad olika regler 
som en forskare bör förhålla sig till. Att vara sanningsenlig, kritisk mot sina val och inte stjäla 
andras resultat är några exempel på regler som ingår i att ha ett etiskt förhållningssätt (ibid). 
Dessa regler har tagits hänsyn till genom hela studien. Under arbetets gång har ett kritiskt 
förhållningssätt till de val som gjorts funnits för att undvika att ställas inför situationer där 
förhållningssättet kan ifrågasättas. Vår målgrupp är personer som kom till Sverige som 
ensamkommande barn och en etisk aspekt som anses vara av betydelse är den språkmässiga 
förståelsen. I mötet med chefen för verksamheten ställdes frågan om hur språkkunskaperna 
bland de som skulle bli aktuella att intervjua såg ut. Den språkmässiga förståelsen skulle kunna 
leda till missförstånd genom att svåra ord och uttryck försätter intervjupersonen i en svår 
situation. Det skulle kunna leda till att minnen som är obehagliga väcks och orsaka reaktioner 
hos denne. Skulle svåra situationer under en intervju uppkomma där obehagliga minnen skulle 
väckas till liv, var tanken att vi skulle försöka hålla oss lugna och förbereda oss på att även 
överföra detta lugn till respondenten. När intervjuguiden skapades var vi kritiska till att 
frågorna inte skulle kunna ifrågasättas utifrån ett etiskt förhållningssätt, exempelvis att 
intervjupersonen skulle kunna uppfatta de som stötande eller på annat sätt felaktiga. Det finns 
en medvetenhet om att alla kan ha olika uppfattningar vilket innebär att hur vi ser på saken inte 
nödvändigtvis betyder att någon annan person har samma uppfattning. Vi har med grund i vår 
egen medvetenhet arbetat med intervjuguiden för att den ska hålla en nivå utifrån de etiska 
förhållningssätt och regler som beskrivits. 

 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 105-117) redogör för de fyra forskningsetiska riktlinjerna som 
beaktats i studien, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav informerades intervjupersonerna om vid flera tillfällen. 
Vetenskapsrådet (2017, s 12) skriver om forskningsetik och att det innehåller flera olika delar 
att ta hänsyn till som forskare. En av de viktigaste delarna är hur personer som deltar i studien 
behandlas. Forskarens ansvar är att värna om intervjupersonernas integritet och att inte kränka 
dem på något sätt när de väljer att medverka i en studie (ibid). Vid första besökstillfället hittade 
vi personer som var intresserade att ingå i studien och informerade dessa om studien och de 
forskningsetiska riktlinjerna. Vid genomförandet av intervjuerna informerades de etiska 
principerna återigen. Vi ville ha ett högt förtroende bland de medverkande och undvika 
missförstånd. Samtliga intervjupersoner fick underteckna ett papper om att de hade fått vetskap 
och godkänt betydelsen av deras medverkande samt hur uppgifterna behandlas. Vidare påpekar 
Vetenskapsrådet (2017, s. 12f) att en del av forskningsetiken också handlar om att vara 
noggrann i hur och vad som publiceras vid publikationer av studien. Forskningsetiken har tagits 
i beaktning genom en avidentifiering av fraser och ord som har kunnat vara avslöjande för 
intervjupersonerna. Dessutom har all data som kan identifiera våra informanter anonymiserats. 
Alla informationer fick fiktiva namn som “intervjuperson 1”. När informationen om samtycke 
gavs till samtliga informanter var vi noga med att poängtera att de när som helst har möjlighet 
att dra sig ur. Detta var något som uppskattades hos våra respondenter.
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7. Resultat och analys 
Inledningsvis presenteras samtliga intervjupersoner och de teman som identifierats varpå en 
redovisning av de resultat från intervjuerna följs. Resultaten kommer därefter analyseras utifrån 
de valda teorier och den tidigare forskningen inom området. 

 
 

7.1 Presentation av intervjupersoner 
Samtliga intervjupersoner kom till Sverige år 2015 som ensamkommande barn. I dagsläget har 
alla egen lägenhet och sysselsättning. Samtliga intervjupersoner är killar. Dessutom har alla 
uppehållstillstånd och två av sex har även svenskt medborgarskap. Två intervjupersoner 
kommer från Iran, två från Syrien och resterande två från Afghanistan. 

 
Intervjuperson 1: 
19 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Iran. Innehar uppehållstillstånd. 
Intervjuperson 2: 
18 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Afghanistan. Innehar svenskt medborgarskap. 
Intervjuperson 3: 
20 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Afghanistan. Innehar uppehållstillstånd. 
Intervjuperson 4: 
19 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Syrien. Innehar uppehållstillstånd. 
Intervjuperson 5: 
20 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Syrien. Innehar uppehållstillstånd 
Intervjuperson 6: 
18 år. Anlände till Sverige år 2015. Från Iran. Innehar svenskt medborgarskap. 

 
7.2 Identifierade teman 
En tematisk analys av intervjuer med de sex ensamkommande killarna har gjorts. De teman 
som identifierats utifrån vår empiri är: skolan, språket, betydelsefulla kontakter, hälsa samt 
familj. Dessa teman har varit viktiga faktorer för killarnas integration, se bilaga 3. Resultatet 
kommer presenteras utifrån dessa teman med tillhörande citat från intervjuerna. 

 
 

7.3 Tema 1 
Skolan 

 
Resultat, skolan 
Samtliga intervjupersoner hade gått i skolan i hemlandet. Det tog olika lång tid för alla 
intervjupersoner att få en skolplats, allt från en vecka upp till några månader. Fem av 
intervjupersonerna hade tidigare gått minst några år i skolan medan en inte hade någon 
utbildning från sitt hemland. 
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“I början det var lite snurrigt i huvudet, du vet det tar lite tid att förstå hur det fungerar i 
samhället och skolan speciellt när jag aldrig hade gått i skolan. Jag kände inte igen de där 
ämnena, det var jättesvårt för mig. Biologi, kemi, bild, slöjd… alla ämnena var konstiga för 

mig.” (Intervjuperson 2) 
 

Flera av intervjupersonerna påtalar att skolan var viktig för dem för att förstå det svenska 
samhället. Språket var en nyckel för att lära sig fungera i samhället eftersom det gav dem 
möjlighet att kommunicera med andra människor. I skolan fick de praktisera svenska både 
genom lektioner samt i sociala möten med lärare och andra elever. Skolan var viktig för att få 
kompisar och socialt umgänge menar flera intervjupersoner. En intervjuperson beskriver att det 
föreligger en skillnad mellan utbildningssystemen i Sverige jämfört med sitt hemland. 

 
“De har andra regler där jämfört med Sverige, alltså här får man ju läsa… det är stor 

skillnad i utbildningssystemen här och i Iran.” (Intervjuperson 3) 
 

En intervjuperson som aldrig hade gått i skolan berättade att det var problematiskt att lära sig 
nya saker som personen inte hade några tidigare kunskaper om. Intervjupersonen menade att 
lärarnas stöd var betydelsefullt för att kunna klara skolgången. 

 
“... jag fick jättemycket hjälp och mitt bästa ämne var matte som jag tyckte jättemycket om, 

det var det första ämnet jag kunde klara.”(Intervjuperson 2) 
 

En intervjuperson påstår att andra kompisar kan försörja sig själva eftersom de valt en viss 
gymnasieinriktning som möjliggör att kunna jobba samtidigt som de studerar. Helst hade 
intervjupersonen också velat göra samma sak men eftersom han studerar en annan inriktning 
måste studierna fullföljas innan möjlighet till egen försörjning finns. 

 
“De kunde fixa extrajobb från skolan, de jobbar just nu och kan försörja sig själv utan att få 
pengar från socialen. Jag blev lite besviken på det från min utbildning. Varför valde jag den 
utbildningen. Jag kunde tagit vård- och omsorg, bygg, eller VVS. Om jag skulle ta något av 

de tänkte jag ha ett extrajobb att kunna försörja mig själv. Med utbildningen jag läser nu kan 
jag inte få extrajobb.” (Intervjuperson 2) 

 
Analys, skolan 
Tidigare forskning har påvisat att skolan är en betydelsefull faktor för ensamkommande barns 
integration i det svenska samhället. En bra skolmiljö kan skapa en trygghet vilket i sin tur kan 
skapa förutsättningar för att integreras (Eide & Broch, 2010, s. 35-37; Wimelius m.fl., 2017, 
s.144-156). Flera intervjupersoner benämner också skolan som en viktig faktor för deras 
integration och att skolan bidrar med att utöka det sociala umgänget med kompisar, men även 
att få vägledning av lärare. Flera intervjupersoner påstår att de lärde sig regler om Sverige i 
skolan som inte fanns i hemlandet. 



31  

Det går att tolka som att en snabb handläggningstid till att få skolplats var viktigt för 
integrationen när intervjupersonerna anlände till Sverige. Skolan kan antas vara en plats för 
intervjupersonerna som underlättar olika delar i integrationen, både för att få kunskap om hur 
det fungerar i Sverige men även för att lära sig olika skolämnen. 

 
Tidigare forskning har även visat att det kan finnas brister i samarbetet mellan olika system och 
att det kan saknas en helhetssyn från samtliga system som en individ ingår i utifrån den 
ekologiska systemteorin (Wimelius m.fl., 2017, s. 144-156). Skolan och vänkretsen är som 
framkommit tidigare två viktiga faktorer för integrationen i det svenska samhället. Dessa två 
faktorer kan sättas in i ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv med stöd av Bronfenbrenners 
teori. Skolan kan antas vara ett av flera mikrosystem som samtliga intervjupersoner ingår i. 
Inom skolan uppger flera intervjupersoner att de fått kompisar vilket också kan ses som ett nytt 
mikrosystem. En tolkning som kan göras utifrån vår empiri är att mikrosystemen skolan samt 
kompisar hade en viktig funktion för intervjupersonernas integration. Detta eftersom det var 
inom skolans miljö som nya sociala kontakter skapades och därmed nya mikrosystem. Ingen 
intervjuperson tar upp att de upplevt brister i samarbetet mellan de mikrosystem de ingår i, 
varför det skulle vara intressant att resonera kring om det är något som skiljer sig i vår studie 
jämfört med vad tidigare forskning kommit fram till. 

 
Vidare är socialt stöd ett begrepp som handlar om det stöd personer runt en individ kan ge, 
både emotionellt och informativt. En intervjuperson berättade att han aldrig gått i skolan och 
beskrev det som rörigt att lära sig allting när han började skolan i Sverige, men att stödet från 
lärare bidrog till att skolgången avklarades. Utifrån intervjupersonens utsagor går det att tolka 
som att personal på skolan var ett socialt stöd för personen när han behövde det, vilket har 
beskrivits som betydelsefullt för integrationen. 
 

 
7.4 Tema 2 
Språket 

 
Resultat, språket 
Samtliga intervjupersoner anser att det svenska språket är en viktig faktor till att kunna 
integreras i samhället. En av våra sex intervjupersoner är döv och påpekar att det finns en 
skillnad mellan utbildningssystemen i sitt hemland och i Sverige gällande användandet av 
teckenspråk. I hemlandet används inte teckenspråk och hans möjlighet till tolk fanns inte heller, 
vilket medförde att det inte blev mycket skolgång för honom. I Sverige däremot har han kunnat 
lära sig teckenspråk vilket han menar är väldigt bra. Samtliga intervjupersoner upplevde att det 
svenska språket var svårt till en början men att det blev lättare med tiden. En person uppgav 
även vikten av det svenska språket: 

 
“...Det som är viktigt är språket. Det är viktigast faktiskt. Det är nyckeln till det svenska 
samhället.” (Intervjuperson 4) 
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Två av sex personer pratar om att de använde ett alternativt språk, engelska, i början när de 
inte kunde svenska för att göra sig förstådda. 

 
”… I början var det ganska svårt, när jag kom till Sverige och skulle lära mig svenska jag 
fick ont i huvudet varje natt när jag var tvungen att lära mig. Det var bra att jag bodde hos 
en svensk familj och var tvungen att prata svenska hela tiden. Det hjälpte mig jättemycket. 

Just nu har jag inga stora bekymmer med det, det är bara att lära nya ord varje dag. Jag kan 
klara mig.” (Intervjuperson 5) 

 
En person är politiskt engagerad och medlem i ett ungdomsförbund. Han träffar flera 
svenskfödda vänner för att språkträna. En annan intervjuperson träffar lärare och personal samt 
har kontakt med sin dåvarande mentor på det boende han bodde i tidigare. Vidare anser en 
intervjuperson att det vardagliga språket som talas bland hans vänner inte är svårt, men att läsa 
litteratur i skolan är svårare. Flera intervjupersoner träffar svenskar i sin vardag för att kunna 
språkträna, men det finns även en intervjuperson som inte gör det. 

 
”Nej jag träffar inte svenskar i min vardag.. det är svårt att prata som dem 

och förstå allt. Bara andra kompisar som inte är svenskar, men dem pratar inte arabiska så 
vi pratar svenska.” (Intervjuperson 5) 

 
Analys, språket 
Att komma till ett land och få möjligheter att lära sig teckenspråk påverkade intervjuperson 3. 
Genom att erhålla möjligheter att kommunicera med andra, något som han inte tidigare har 
haft, skapade en ny livssituation för honom. Detta kan kopplas till empowermentbegreppet 
utifrån individperspektivet där möjligheten att kunna kommunicera med andra genom 
teckenspråk kan anses ha ökat individens handlingsmöjligheter. Vidare kan det ha gett mer 
makt över intervjupersonens situation. Det kan vara en förklaring till att intervjuperson 3 blev 
medveten om sin kapacitet och fick rätt förutsättningar att lära sig det svenska språket. Detta 
genom att den svenska skolan tillhandahöll resurser för honom i form av teckenspråksstöd. 
Hans förmåga att hantera sin egen livssituation blev därmed lättare. 

 
Samtliga intervjupersoner flyttades till svenska familjehem i uppdrag från socialtjänsten i 
enlighet med SoL (6 kap 1 §). Socialtjänsten kunde utifrån sin myndighetsutövning använda 
lagstiftningen, vilket kan ses som en maktutövning då barnen kan påverkas av att placeras i 
olika familjehem. Då barnen inte kan påverka processen till att bli placerad, innebär det således 
att socialtjänsten kan ses som ett exosystem. Alla intervjupersoner bodde i familjehem och 
kunde inte påverka processen dit (exo), men att familjehemmet blev ett mikrosystem när de väl 
bodde där. Exosystemet (socialtjänsten) har haft en påverkan på familjehemmen (mikrosystem) 
på så sätt att placeringen medförde att de ensamkommande barnen endast pratade svenska, då 
de bodde tillsammans med en svensk familj. 
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Bronfenbrenners exosystem ger således en förklaring i hur en individ berörs indirekt av något, 
socialtjänstens placering, och hur denna placering i familjehem (mikrosystem) som de 
ensamkommande barnen ingick i bidragit till en utveckling inom det svenska språket. 

 
Tidigare forskning har påvisat att ensamkommande barn medvetet söker sig till barn med 
samma bakgrund då de har begränsade svenskkunskaper, vilket hindrar dem från att ta kontakt 
och skapa relationer med svenskfödda vänner (Backlund m.fl, 2014, s. 8-12). Ett svar från en 
av våra intervjupersoner bekräftar den tidigare forskningen då intervjuperson 5 menar att han 
inte träffar svenskfödda vänner eftersom det är svårt att förstå allt de säger. Det kan tolkas som 
att hans begränsade svenskkunskaper resulterar i att han endast träffar andra kompisar som inte 
är svenskfödda. Till skillnad från intervjuperson 5 menar intervjuperson 4 att han träffar många 
svenskfödda vänner genom ett politiskt ungdomsförbund som han är medlem i. Tidigare 
forskning betonar vikten av att träffa svenska ungdomar eftersom det ses som en möjlighet för 
att hitta vänner men även för att kunna språkträna (Stretmo och Melander, 2013 s. 25-27). En 
möjlig anledning till att några av våra respondenter inte träffar svenska ungdomar är för att det 
är svårt att prata med dem och förstå allt de säger eller göra sig förstådda. Detta styrker Stretmo 
och Melander (2013, s. 25-27) då de redogör för att ensamkommande ungdomar känner sig i 
underläge på grund av språket och att det är svårt att tillträda svensk ungdomsmiljö. Det kan 
därför tolkas som att flera av våra intervjupersoner upplever att språket är en viktig faktor för 
att integreras i det svenska samhället. 

 
Några intervjupersoner uppger att de träffar svenskar i sin vardag för att kunna språkträna. 
Detta då de ansåg att svenska språkkunskaper var den bidragande faktorn till att de kunde ta 
kontakt med andra svenska personer vilket kan återknytas till den kommunikativa förmågan i 
Diaz integrationsmodell. Det kan tolkas som att den kommunikativa integrationen hos 
intervjupersonerna blir förbättrad i och med att de ökar sina svenskkunskaper. Genom att kunna 
tala och förstå svenska kunde intervjupersonerna hantera fler situationer på egen hand. Till 
skillnad mot de intervjupersoner som inte träffar svenska ungdomar kan det innebära att den 
kommunikativa integrationen inte fungerar lika bra, vilket vidare kan leda till att de inte får 
utöva det svenska språket i lika stor utsträckning. Det skulle kunna anses få vidare 
konsekvenser i olika situationer där språket är en nyckel för att kommunicera eller förstå, 
eftersom deras språkkunskaper skulle kunna vara mindre än de intervjupersoner som pratar 
svenska med kompisar. 

 
En av våra intervjupersoner är aktiv i ett politiskt ungdomsförbund och träffar svensktalande 
personer i exempelvis konferenser och politiska events. Det kan tänkas att hans deltagande i 
politiska och sociala roller ger honom tillgång till olika språkforum där han har möjlighet att 
språkträna, men även ges möjlighet att påverka sina politiska rättigheter i enlighet med Diaz 
andra dimension, den politiska integrationen. 
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7.5 Tema.3  
Betydelsefulla kontakter 

 
Resultat, betydelsefulla kontakter 
Samtliga intervjupersoner fick en god man utsedd till sig när de kom till Sverige. Fem av sex 
intervjupersoner upplevde att de fick tillräckligt med stöd och hjälp från sin god man medan en 
berättade att personen inte fick någon hjälp från sin god man. 

 
“...hon hjälpte inte mig. Hon hade ett annat jobb så hon kunde inte så mycket hjälpa mig.” 

(Intervjuperson 5) 
 

Förutom god man beskriver intervjupersonerna andra yrkesverksamma som lärare, mentorer, 
socialarbetare och personal på boenden som betydelsefulla på olika sätt. Samtliga 
intervjupersoner hade en mentor från den verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar 
de deltog i som de kunde vända sig till när de behövde hjälp och stöd. 

 
“...kan säga exempel familjehemmet jag bodde hos. Stödboendet jag bodde hos, de hjälpte 
mig. Skolan med. Alla hjälpte mig när jag behövde. Alla som var omkring mig hjälpte mig. 

Det var ingen som sa nej.” (Intervjuperson 2) 
 

En hade också fått stöd från kurator på skolan och även haft kontakt med psykolog via telefon 
när han mått dåligt och haft behov av att prata. En intervjuperson upplevde det som lite svårt 
att förklara vad den behövde hjälp med. 

 
“...ibland får jag hjälp men har svårt att förklara mitt problem. Men dom flesta kan hjälpa 

till.” (Intervjuperson 4) 
 

Analys, betydelsefulla kontakter 
Tidigare forskning pekar på att personer inom verksamheter som ensamkommande barn 
kommer i kontakt med är betydelsefulla för integrationen genom den stöttning och vägledning 
de ger. Ensamkommande barn har också rätt till en god man om behovet finns och en god man 
kan också vara betydelsefull i uppgiften att bevaka de juridiska och ekonomiska rättigheterna 
(Thommessen, Corcoran och Todds, 2015, 19-20; Lundberg och Dahlqvist, 2013). Samtliga 
intervjupersoner har uppgett att de blev tilldelade en god man när de anlände till Sverige. Fem 
av sex personer uppgav att de fick bra stöd från den gode mannen vilket kan tolkas som att den 
gode mannen har varit en betydelsefull kontakt. Andra exempel på personer som varit av 
betydelse för intervjupersonerna är lärare, mentorer inom verksamheter för ensamkommande 
barn och ungdomar, socialarbetare samt personal som de kommit i kontakt med vid olika 
boenden. En intervjuperson uppgav att han fått stöd från kurator och psykolog. 
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En annan intervjuperson ansåg att han har haft problem att förklara sitt problem vilket påverkat 
den hjälp han fått. Ett resonemang som går att föra utifrån vår empiri är att alla våra 
respondenter kommit i kontakt med olika personer som varit av betydelse för deras integration, 
men att det också förekommer att stödet inte ansetts tillräckligt i något fall vilket kan ha en 
inverkan på integrationen för den personen. Som en konsekvens av att personen inte har kunnat 
göra sig förstådd när den behövt hjälp kan det ha medfört att vederbörande inte fått tillgång till 
det stöd den har rätt till i enlighet med gällande lagstiftning. God man ska bevaka personens 
ekonomiska och juridiska rättigheter och vilket skulle kunna resultera i att stödet har varit 
bristfälligt för denna person. 

De kontakter som våra intervjupersoner hade tillgång till förstås enligt Diaz (1997) som en 
social tillgång som tillåter en individ att integreras. Dessa kontakter med exempelvis god man 
bidrog till ett ökat deltagande med lokalbefolkningen för våra intervjupersoner, vilket är vad 
den sociala integrationen handlar om. Det kan därför tolkas som att mötet som utspelade sig 
mellan exempelvis god man och våra intervjupersoner resulterade i att våra intervjupersoner 
blev mer fungerande i viktiga samhällssfärer. Detta då god man har ett uppdrag som innebär 
att bevaka de juridiska och ekonomiska rättigheterna för ensamkommande barn. 

 
 

7.6 Tema 4 
Hälsa 

 
Resultat, hälsa 
Flera intervjupersoner beskriver att tillgången till sjukvård skiljde sig i Sverige jämfört med 
hemlandet. En säger att det kostade mycket pengar att få vård i sitt hemland medan det är bättre 
i Sverige. En annan intervjuperson mådde psykiskt dåligt över resan till Sverige från sitt 
hemland. En säger att kontakten med familjen förlorades på vägen till Sverige och att det bidrog 
till att intervjupersonen mådde psykiskt dåligt. 

 
“Först vi tappade kontakten med varandra. Men sen jag försökte hitta en kontakt och kunde 
prata med dem. Försökte genom Facebook, de jag kände i mitt hemland hade Facebook och 
frågade vidare där. Det tog lite tid, nästan ett år och jag mådde inte så bra. Det kändes inget 
bra för mig. Men sen när jag hittade familjen blev det bättre och bättre.” (Intervjuperson 2) 

 
En intervjuperson kommunicerar med teckenspråk men hade få kunskaper om teckenspråk 
när han kom till Sverige vilket påverkade det psykiska måendet negativt. 

 
“...det här med teckenspråk, jag kunde inte teckenspråk och kunde inte svenska heller, jag 

kunde ingenting så det var en lärare på skolan som hade internationell teckenspråk vilket jag 
kunde lite. Så jag fick börja lära mig det hela tiden och efter några veckor gick det bättre och 

efter något år blev det ännu bättre och nu känner jag att jag kan det fullt ut och det är 
jätteskönt.” (Intervjuperson 3) 
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Två intervjupersoner uppgav att de inte hade mått psykiskt dåligt under tiden i Sverige. Två 
andra intervjupersoner menade att det hänt att personer i deras omgivning haft dåligt inflytande 
ibland och att de då kan ha behövt undvika dem. 

 
“...alltså när man träffar kompisar, alltså de bästa kompisarna kan ju påverka att det har 

hänt någonting som inte varit bra och då får man undvika dem. Då kanske man träffar någon 
annan som säger “häng inte med den personen för den har inget bra inflytande” och sådär 

och likadant… man kan be om hjälp och be lärarna om hjälp om det blir konflikt med 
kompisar för de tar inte parti för nån.” (Intervjuperson 3) 

 
Samtliga intervjupersoner har permanent uppehållstillstånd och två av sex har även svenskt 
medborgarskap. Två av sex intervjupersoner mådde psykiskt dåligt över att deras vänner fick 
avslag vid ansökan om uppehållstillstånd medan de själva hade fått uppehållstillstånd. Det 
försämrade psykiska måendet tog sig uttryck i oro och ledsamhet. Hälften av respondenterna 
menar att när de kom till Sverige var förhoppningen att de skulle få uppehållstillstånd vilket 
beskrevs av intervjuperson 4 som en säkerhet: 

 
“Det var skönt att jag fick uppehållstillstånd och jag mådde mycket bra av det. Det är en 

säkerhet för mig. Innan när jag vänta på den så var det jobbigt och ju mer tiden går att man 
får vänta blir det värre.” (Intervjuperson 4) 

 
Analys, psykisk hälsa 
Tidigare forskning har visat att det är vanligt med förekomst av psykiska problem för 
ensamkommande barn och att stödet de får är därför en viktig faktor när de kommer till ett nytt 
land (Eide & Hjern, 2013, s. 1-3; Derluyn & Broekaert, 2007, s. 141-162). Flera 
intervjupersoner har upplevt ett sämre psykisk mående, bland annat över att ha behövt lämna 
sin familj i hemlandet och att inte veta när återföreningen med dem sker. Även resan från 
hemlandet till Sverige har en intervjuperson mått psykiskt dåligt över då den upplevdes som 
riskfylld. En intervjuperson som använder teckenspråk hade begränsade kunskaper i 
teckenspråk när han anlände till Sverige och uppgav att det hade en negativ inverkan på det 
psykiska måendet för honom. Det går att se vissa likheter mellan intervjupersonerna och den 
tidigare forskningen kring psykisk hälsa eftersom flera intervjupersoner uppger ett dåligt 
psykiskt mående, även om två intervjupersoner inte haft några psykiska problem. 

 
Den psykiska hälsan går även att återkoppla till migrationsprocessen för de ensamkommande 
barnen då den upplevs som påfrestande för många av dem. Resan till det nya landet och att 
separationen från sin familj är två vanliga anledningar till ett försämrat mående (Al-Baldawi, 
2014, s. 23-31). De olika delar som ingår i migrationsprocessen har upplevts påfrestande för 
flera intervjupersoner, vilket är något som bekräftas i de tidigare forskningen. Vidare beskriver 
tidigare forskning ensamkommande barns upplevelser av asylprocessen, där en del i 
asylprocessen är väntan på uppehållstillstånd under deras första tid i Sverige. 
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I väntan på att ensamkommande barn blir beviljade eller nekade uppehållstillstånd bär de på en 
oro. Asylprocessen upplevs även som jobbig och stressfylld av många ensamkommande barn 
(Hoppkins & Hill, 2010, s. 400-407; Lundberg & Dahlqvist, 2013, s. 63-66). I likhet med 
tidigare forskning uppgav flera intervjupersoner att väntan på beskedet om uppehållstillstånd 
var en jobbig period och något de mådde psykiskt dåligt över. En intervjuperson uttryckte att 
det blev jobbigare ju längre tid i asylprocessen som gick. Det föreligger en likhet mellan det 
som framkommit i tidigare forskning och våra intervjupersoners upplevelser. 

 
För att återkoppla till Bronfenbrenners ekologiska systemteori går det att tolka vänkretsen som 
ett mikrosystem. Samtliga intervjupersoner uttrycker vännerna som viktiga för dem och deras 
liv i Sverige. Trots att samtliga intervjupersoner har uppehållstillstånd och två av dessa även 
har svenskt medborgarskap, mådde hälften av intervjupersonerna psykiskt dåligt över att deras 
vänner fick avslag vid ansökan om uppehållstillstånd trots att de själva fick det beviljat. Det 
skulle kunna förklaras med att vänkretsen är ett system som finns i de ensamkommande barnens 
absoluta närhet, och det kan även ge en förklaring till att hälften av de ensamkommande barnen 
mått psykiskt dåligt över att deras vänner inte fick uppehållstillstånd. Detta då vänkretsen är ett 
viktigt mikrosystem för samtliga. 

 
Analys, social hälsa 
Tidigare forskning redogör för hur olika boendeformer har en inverkan på den sociala hälsan. 
En mer frekvent individuell uppmärksamhet har en positiv effekt på den sociala hälsan, och 
familjehem är en boendeform där den individuella uppmärksamheten generellt är större än 
andra boendeformer (O´Higgins, Ott & Shea, 2018, s. 354-365). En intervjuperson uppgav att 
han bodde i ett familjehem under tre års tid och trivdes där. Han uppgav även att han hade god 
kontakt med familjen vilket utifrån tidigare forskning går att tolka som att det kan ha haft en 
positiv inverkan på den sociala hälsan för honom. Tidigare forskning har också konstaterat att 
skolmiljön är en möjlighet att bygga ett socialt nätverk, vilket vidare kan ha en inverkan på den 
sociala hälsan (Curtis, Thompson & Fairbrother, 2018, s. 71-85). Samtliga intervjupersoner har 
gått i skolan och uppgett att de skapat sociala kontakter med kompisar och lärare och att det 
har varit viktigt för dem att ha ett socialt nätverk i det nya landet. Det skulle kunna tolkas som 
att de upplevt en positiv effekt gällande den sociala hälsan. Två intervjupersoner har berättat 
att personer de umgåtts med och som således ingått i det sociala nätverket från skolmiljön har 
haft en negativ inverkan på dem, vilket kan ha lett till en negativ inverkan på den sociala 
hälsan. 

 
Analys, fysisk hälsa 
Tidigare internationell forskning har påvisat att majoriteten av ensamkommande barn har en 
hög förekomst av infektioner. För att integrationen ska bli så bra som möjligt är det därför av 
stor vikt att ensamkommande barn får genomgå hälsoundersökningar och får tillgång till 
sjukvård för att titta på den medicinska och fysiska statusen (Marquardt, Fischer & Prüfer-
Krämer, 2015, s. 210-218). Flera intervjupersoner uppger en positiv skillnad gällande möjlighet 
att få sjukvård i Sverige jämfört med hemlandet vad gäller både lägre sjukvårdskostnad samt 
bättre tillgång till sjukvård. En intervjuperson som har haft mer långvariga fysiska problem fick 
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hjälp med att åtgärda de fysiska besvär han hade. Utifrån den tidigare forskningen går det att 
resonera kring om intervjupersonerna fått den hjälp de behövt gällande den fysiska hälsan när 
de kom till Sverige. 
 

 
7.7 Tema 5 
Familj 

 
Resultat, familj 
Fyra av intervjupersonernas familjer är kvar i hemlandet, men flera av dem uttrycker en 
önskan att familjen också ska flytta till Sverige. 

 
“… jag hoppades att allting ska gå bra. Att min familj ska komma också, för när jag kom jag 
var bara 16 år men jag fick avslag från migrationsverket och sen blev jag 18 år så jag fick 
avslag för jag är vuxen då. Men jag hoppades att få uppehållstillstånd och gå i skolan. Men 

min familj har inte kommit än.” (Intervjuperson 4) 
 

Samtliga intervjupersoner har bott i familjehem under tiden i Sverige. 
 

“… jag bodde hos dem i nästan 3 år. För de kunde inte hitta något boende men jag var 
nöjd.” (Intervjuperson 2) 

 
“När jag var 18-19 år tänkte jag bara på att min familj skulle komma men de har inte 

kommit än så jag får vänta, vänta, vänta för det har dragit ut på tiden. Och den här arabiska 
familjen som jag var hos först, de förklarade för mig att så här är det och jag kände mig 

jätteledsen för jag ville jättegärna att min familj skulle komma efter mig hit, det vill ju jag. 
Men det fick jag förklarat för mig hos den arabiska familjen att så här är det.” 

(Intervjuperson 3) 
 

Hälften av intervjupersonerna ansåg att familjehemmet hjälpte och stöttade dem i deras 
kontakter. 

 
“När jag behövde någonting hjälpte han mig när jag inte kunde svenska.” (Intervjuperson 5) 

 
“ Ja, den här arabiska familjen som hjälpte mig och var också god man då och sen via en 

kontakt på skolan träffade jag en mentor där också.” (Intervjuperson 3) 
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Fyra av de sex intervjupersonerna upplever sig inte vara tillfredsställda med sitt liv i 
dagsläget eftersom de inte har återförenats med sin familj ännu. 

 
“.. Jag behöver bo med min familj. Jag tänker på dem hela tiden. Gå på restaurang 

tillsammans och gå ut. Jag bor ensam och det är ensamt. Även om jag har vänner det är inte 
samma känsla.” (Intervjuperson 4) 

 
“Ja alltså jag är ensam, jag saknar familjen. Det kan jag känna.” (Intervjuperson 3) 

 
“Jag känner mig lite ensam alltså, hur ska man berätta. Handlar inte om jag ska vara i mitt 
hemland eller här. Det handlar om något annat, om min familj. Jag har inte träffat dem på 

fyra år ungefär. Så det är lite jobbigt. Jag kämpar vidare, vad ska man göra.” 
(Intervjuperson 2) 

 
Analys, familj 
Den tidigare forskningen visar att ensamkommande barns integration i det svenska samhället 
kan ses utifrån utvecklingspsykologen Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Genom att se 
vilka olika system ett barn är delaktig i är det möjligt att se hur systemen hör samman och 
vilken effekt det kan få på systemen om det finns en otillräcklighet i något system. Familjen 
går enligt teorin att se som ett mikrosystem. Eftersom de ensamkommande barnen lämnar sina 
familjer är det ofta professionella i sin yrkesroll, exempelvis personal på boenden, som vanligen 
ses som närmaste familj (Wimelius mf.l, 2017, s. 144-156). Fyra intervjupersoner är inte 
förenade med sina familjer ännu och det framkommer att dessa intervjupersoner inte känner 
sig tillfredsställda med sitt liv på grund av detta. När samtliga intervjupersoner kom till Sverige 
fick de bo på familjehem vilket kan tänkas förklara att familjehemmet ses som deras närmaste 
familj i Sverige, då intervjupersonernas familj ännu är kvar i hemlandet. Vidare framkommer 
det i den tidigare forskningen att familjehem är den boendeform som mest liknar en familj av 
alla boendetyper. Familjehem har en mer positiv inverkan på barnets hälsa generellt. Barnen 
får mer individuell uppmärksamhet i ett familjehem vilket har en positiv effekt på hälsan till 
skillnad från om barnet skulle vara en del av en större grupp (O´Higgins, Ott och Shea, 2018, 
s. 354-365). En likhet som går att utläsa i intervjupersonernas svar är den positiva respons och 
uppskattning de fick av att bo i ett familjehem. Hälften av intervjupersonerna ansåg att de fick 
hjälp och stöttning i deras kontakter genom familjehemmet vilket bekräftar tidigare forskning. 

 
Tidigare forskning har också påvisat att ensamkommande barn ofta upplever en ständig ångest 
och oro över att inte ha kontakt med sin familj. Dessa känslor är exempel på faktorer som 
skapas i mötet med ett nytt samhälle (Thommessen, Corcoran och Todd, 2015, s. 19f). Det går 
att se likheter mellan tidigare forskning och våra intervjuresultat där fyra av sex 
intervjupersoner uttryckte känsla av oro och ensamhet över att inte ha kontakt med sin familj. 
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Det är även återkommande att flera av våra intervjupersoner pratar om sin familj, att de vill ta 
hit dem, att de mår dåligt över deras frånvaro samt att de saknar dem. Utifrån deras utsagor kan 
det tänkas att våra intervjupersoner anser att familjen är en viktig faktor för deras integration i 
Sverige och att en konsekvens av att de inte har kontakt med familjen är att de upplever sig 
vara oroliga och ensamma. 



41  

8. Sammanfattning av resultatet 
Tre frågeställningar har presenterats. Vår första frågeställning,”Vilka faktorer anser de 
ensamkommande barnen har varit betydelsefulla för deras integration i det svenska 
samhället”, besvaras med de framtagna teman som skapats utifrån våra intervjupersoners 
uttalanden om vad som varit betydelsefullt för deras integration. Förmågan att lära sig det 
svenska språket är en omtalad och återkommande faktor som samtliga av våra intervjupersoner 
nämner som viktigt för deras integration. Vidare påtalar flera att skolan var en viktig faktor för 
dem för att förstå det svenska samhället. Betydelsefulla kontakter i form av exempelvis 
personer inom verksamheter som ensamkommande barn kommer i kontakt med, är av stor vikt 
för deras integration genom den stöttning och vägledning de kan ge. En annan faktor som varit 
av betydelse för deras integration i det svenska samhället är stödet de får när de kommer till ett 
nytt land. Detta då samtliga intervjupersoner anser att det har varit viktigt för dem att ha ett 
socialt nätverk i det nya landet, vilket påverkar den sociala hälsan, men också för att psykisk 
ohälsa är vanligt förekommande bland ensamkommande barn. Den sista faktorn för våra 
intervjupersoner som varit betydelsefull är familjen. Flera blev placerade i familjehem efter 
ankomsten till Sverige, vilket inte kan jämföras med att de skulle ha haft sin biologiska familj 
här, men de flesta menar att ha bott i familjehem har varit en trygghet för dem. Familjen är en 
viktig faktor för deras integration i Sverige och en konsekvens av att de inte har kontakt med 
sina biologiska familjer är att de upplever sig vara oroliga och ensamma. Samtliga teman har 
varit viktiga faktorer för deras integration, se bilaga 3. 

 
Vår andra frågeställning,”Hur uppfattar de ensamkommande barnen mottagandet i Sverige?”, 
besvaras framförallt genom att upplevelserna av familjehemmen var positiva då de fick 
stöttning i deras kontakter. Intervjupersonerna återkommer till hur värdefullt det var för dem 
att bli placerade i familjehem. Att de blev placerade i familjehem innebär att de fick en positiv 
upplevelse av mottagandet. Detta då det möjliggjorde för dem att få den stöttning de behöver 
från familjehemmet och att det fick dem att känna sig säkra. Kontakterna med myndigheterna 
har också upplevts som goda och intervjupersonerna har fått stöd och hjälp när de varit i behov 
av det, vilket har varit en viktig del i mottagandet. 

 
Vår tredje frågeställning,”Vilket stöd har de ensamkommande barnen fått i Sverige”, besvaras 
genom att majoriteten av våra intervjupersoner uppger att de fick bra stöd i Sverige. Fem av 
sex personer uppgav att de fick bra stöd från den gode mannen. En intervjuperson uppgav att 
han fått stöd från kurator och psykolog. Förutom god man, kurator och psykolog beskriver 
intervjupersonerna andra yrkesverksamma som lärare, mentorer, socialarbetare och personal 
på boenden som betydelsefulla på olika sätt. Samtliga intervjupersoner hade en mentor från 
den verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar de deltog i som de kunde vända sig 
till när de behövde hjälp och stöd. 
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En intervjuperson berättade att han aldrig gått i skolan och beskriver det som rörigt att lära sig 
allting när han började skolan i Sverige, men att stödet från lärare gjorde att han klarade 
skolgången. Vidare har en intervjuperson som aldrig hade gått i skolan berättat att det var 
problematiskt att lära sig helt nya saker som personen inte hade några kunskaper om. Han 
menade att lärarnas stöd var betydelsefullt för att kunna klara skolgången. 

 
Utifrån ovanstående sammanställning av våra resultat anser vi att syftet med föreliggande 
studie är uppfyllt. Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som haft betydelse för 
ensamkommande barns integration i det svenska samhället. En vidare diskussion om resultatet 
återfinns under rubriken Resultatdiskussion. 
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9. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, metod och förslag till vidare forskning. Studiens 
resultat diskuteras bland annat utifrån tidigare forskning. Metoddiskussionen innehåller 
studiens styrkor och begränsningar utifrån den valda metoden och avslutningsvis ges förslag 
till vidare forskning. 

 
9.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som varit av betydelse för ensamkommande 
barns integration i det svenska samhället. Utifrån den tidigare forskningen och de intervjuer 
som genomförts har vi kunnat identifiera faktorer/teman som redovisas i resultatavsnittet. 
Dessa teman var: skolan, språket, betydelsefulla kontakter, hälsa samt familj. 

 
De flesta intervjupersoner såg skolan som en viktig faktor för deras integration då skolan bidrog 
till att utöka det sociala umgänget med kompisar, att de lärde sig regler och att de fick 
vägledning av lärare. Samtliga intervjupersoner fick skolplats inom sex månader, några fick 
skolplats inom en månad. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida ett 
ensamkommande barns integration påverkas beroende på hur snabb handläggningstiden vid 
erbjudandet av skolplats är. En längre handläggningstid skulle kunna ses som ett hinder för en 
framgångsrik integration, men eftersom det inte finns några belägg för det från de genomförda 
intervjuerna kan inte den slutsatsen dras. 

 
Språket sågs av samtliga intervjupersoner som grunden till en lyckad integration som 
möjliggjorde kommunikation med andra och även att ta till sig information för att klara av 
situationer på egen hand. Språket framhävs också av flera som en koppling till skolan och det 
sociala nätverket där kunskaper inom det svenska språket möjliggjorde att skolan kunde 
avklaras och knyta an till svensktalande kompisar. Tidigare forskning visar också på liknande 
upplevelser för ensamkommande barn. Det hade varit intressant att få ta del av upplevelser hos 
en intervjuperson som inte har de språkliga kunskaperna i svenska och se vad konsekvenserna 
blir av det. Utifrån att vi inte har någon sådan empiri har inte en analys kunnat göras. 

 
Upplevelserna av vilka personer som varit betydelsefulla för integrationen varierade något i 
resultatet. Det framkom hos flera intervjupersoner att god man ansetts varit viktig, även om en 
god man inte kan ses som en yrkesroll med tanke på uppdragets utformning. Det går att tänka 
att god man var något som samtliga intervjupersoner fick när de kom till Sverige och att det 
var en av de första kontakterna de fick, vilket kan vara anledningen till att god man ses som en 
viktig kontakt. En intervjuperson ansåg inte stödet tillräckligt från den gode mannen och utifrån 
resultatet skulle det vara intressant att se hur intervjupersonerna uppfattar en god mans uppdrag 
och se om det står i proportion till uppdragets utformning. 
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I tidigare forskning framkom den psykiska hälsan som viktig för integrationen och de resultat 
vi fått fram överensstämmer med det. Att separeras från sin familj och i vissa fall helt förlora 
kontakten var en vanlig orsak till en sämre psykisk hälsa hos intervjupersonerna. Även 
asylprocessen upplevdes som påtaglig i huruvida intervjupersonerna skulle få stanna i Sverige 
eller inte. Gällande den sociala hälsan framkommer det i resultaten att boendeformen och det 
sociala nätverket varit viktigt. Samtliga intervjupersoner har också uttalat att de fått den 
sjukvård de varit i behov av när de kom till Sverige. De resultat vi fick fram kring hälsa 
bekräftar den tidigare forskning som gjorts inom området. Det är möjligt att en mer djupgående 
undersökning inom något område skulle kunna bidra med ny specifik kunskap. 

 
Samtliga intervjupersoner nämner familjen som en viktig faktor vilket också kan ses som en 
anledning till att de inte är tillfredsställda med livet i Sverige. Alla har en förhoppning och mål 
om att familjen också ska komma till Sverige, men asylprocessen har varit mer komplicerad än 
de hade hoppats. På en samhällelig nivå kan det tänkas att migrationspolitiken har haft en 
påverkan på intervjupersonerna då lagstiftning kan ha begränsat möjligheterna till 
familjeåterförening. Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige (SFS 2016:752) som varit gällande sedan år 2016 har diskuterats inom riksdagen och 
beroende på vilka beslut som tas kan möjligheterna till familjeåterförening antingen öka eller 
fortsatt begränsas. Att inte ha kontakt med familjen eller att de inte finns i närheten, har flera 
intervjupersoner sagt ha påverkat deras psykiska mående negativt. Det går därmed att koppla 
familjens betydelse till den psykiska hälsan. En slultsats om den specifika betydelsen som 
avsaknaden av familj kan ha för integrationen har inte kunnat dras då det inte finns tillräcklig 
empiri för det. Detta hade varit en intressant faktor att undersöka närmare. 

 
Resultatet i studien ger stöd till den tidigare forskningen inom området ensamkommande barn. 
Flera av de faktorer som identifierats som betydelsefulla för integrationen har också 
framkommit som viktiga för våra intervjupersoner. Kopplingen mellan faktorerna skolan och 
språket är något som mer tydligt framkom i vår studie än i tidigare forskning. Det går att 
resonera olika kring varför det är så, exempelvis skulle det kunna bero på skillnader i ålder och 
erfarenhet av skolgång mellan andra studiers intervjupersoner och våra. Skulle 
intervjupersonerna inte gått flera år i skolan hade möjligen resultatet inte blivit så tydligt sett 
till skolans betydelse för språkinlärningen. God man var en betydelsefull kontakt för 
majoriteten av intervjupersonerna, och det är något som kan betraktas som något som tidigare 
inte lyfts nämnvärt i tidigare forskning. Det är intressant med tanke på att utformningen av god 
mans uppdrag kan anses relativt begränsad både i tidsåtgång och förkunskaper som krävs för 
uppdraget. Att god man var en av de första kontakterna intervjupersonerna hade när de kom till 
Sverige kan ha varit en orsak till att de betraktats som betydelsefulla. 

 



45  

Resultaten kan ha konsekvenser för socialt arbete i form av att vissa faktorer kan anses mer 
betydelsefulla för integrationen i Sverige än andra. Om ett ensamkommande barn inte får 
tillräckligt med stöd i skolgången kan det också få konsekvenser för det sociala arbetet eftersom 
resultatet visat vikten av en bra skolgång. En konsekvens sämre skolgång skulle kunna medföra 
är att det tar längre tid för personen att integreras, vilket också gör att det krävs mer resurser 
inom socialt arbete. Att majoriteten av intervjupersonerna ansett att de fått den hjälp de behövt 
av exempelvis personal vid boenden, socialarbetare och andra yrkesverksamma tyder på att det 
sociala arbetet har fungerat. Detta trots att samtliga intervjupersoner kom under flyktingvågen 
2015 då belastningen på det sociala arbetet var stort. Att god man anses så viktigt är något som 
kan vara av vikt för yrkesverksamma inom social arbete att vara observant på. Som tidigare 
nämnt kan det anses att uppdraget som en god man har inte star I paritet till det som förväntas 
från intervjupersonerna. En anledning till att det är så kan vara att informationen om god mans 
roll är bristfällig vilket gör att förväntningarna blir höga. En annan möjlig orsak är att god man 
är engagerade i sina uppdrag och att det är därför upplevelsen är positiv hos intervjupersonerna. 

 
9.2 Urvalsdiskussion 
 
Urvalet av intervjupersoner kan ha påverkat studiens resultat. Samtliga hade kommit till 
Sverige under 2015 och är killar vilket är två aspekter som de alla har gemensamt. En 
konsekvens av urvalet kan vara att vi begränsade oss eftersom vi inte kunde jämföra mellan 
kön. Det gick heller inte att jämföra med olika tidsperspektiv eftersom alla intervjupersoner 
kom till Sverige under samma år. Det hade kunnat ge ytterligare sätt att se på resultatet om vi 
hade haft de möjligheterna. Intervjupersoner valdes i samband med att vi presenterade studien 
i verksamheten och frågade de personer som kom dit och besökte verksamheten den dagen om 
de ville vara med i studien. Det är möjligt att andra personer också hade velat haft möjligheten 
att vara med i studien, men vi valde att begränsa oss till sex olika intervjupersoner. Detta på 
grund av tidsåtgången vi hade att förhålla oss till. Ifall fler personer skulle ingå i studien hade 
resultatet kunnat bli annorlunda eftersom det kunde gett mer empiri att bearbeta. Det är möjligt 
att vi skulle kunna hitta intervjupersoner som kom till Sverige något annat år eller som var 
kvinnor om vi hade sökt fler personer till studien eller sökt intervjupersoner under flera dagar. 
  
9.3 Konsekvenser av teorianvändning 
Att använda oss av flera olika teorier och begrepp var något som utvecklades i samband med 
att vi arbetade med empirin från intervjuerna. Den systemekologiska systemteorin valdes 
utifrån att det blev tydligt att intervjupersonerna berörde omgivningens betydelse för 
integrationen, något som också systemteorin fokuserar på. Denna teori tillsammans med 
empowerment var de två första teorierna vi valde då empowerment gav ett mer individbaserat 
perspektiv. Förmågan hos den egna personen framkom också ofta i empirin vilket gjorde det 
intressant att analysera utifrån empowerment. Förutom de två teorierna användes Diaz 
integrationsmodell samt begreppet socialt stöd. 
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Ett problem med att använda flera teorier skulle kunna vara att empirin inte är tillräckligt bred 
för att kunna analysera med hjälp av samtliga teorier. Med tanke på att teorierna tagits fram 
utifrån empirin såg vi dock ingen svårighet i detta fall eftersom samtliga teorier och begrepp 
valts med anledning av att vi såg att de kunde frambringa intressanta analyser. Socialt stöd och 
Diaz integrationsmodell skulle också kunna användas för att analysera olika delar av betydelsen 
av det sociala runt en person, både genom sociala nätverk och de egna sociala tillgångarna hos 
en individ. Ifall empirin hade varit bristfällig hade möjligen antal teorier och begrepp behövts 
reduceras, men vi har istället sett en vinst i att använda samtliga då vår empiri anses vara 
tillräcklig för det. 

 
9.4 Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ intervjustudie kan ha begränsat oss i vissa avseenden. Vi fick tag i 
sex intervjupersoner och fick ta del av deras upplevelser och erfarenheter på deras integration 
i Sverige. Till följd av vårt val av datainsamlingsmetod kan det ha begränsat vår empiri mot 
om vi hade valt en annan metod. Med tanke på den tidsmässiga omfattningen av vår studie 
behövde antalet intervjupersoner begränsas vilket vidare kan ha begränsat mängden empiri. I 
genomförandet av intervjuerna kan de språkliga kunskaperna ha haft en påverkan på studiens 
trovärdighet. Inför genomförandet av intervjuerna tog vi reda på om någon behövde tolk, men 
fick uppfattningen att det inte behövdes, förutom i ett fall där dövtolk användes. Vår 
uppfattning är att intervjupersonerna förstod frågorna och svarade utifrån de, men det är ändå 
möjligt att språkbrister inte uppfattades vilket kan ha lett till missvisande resultat. Under 
intervjun där dövtolk användes genom två personer som samarbetade för att tolka, innebar det 
att de blev mellanhänder mellan intervjupersonen och oss som intervjuade. Det finns en 
möjlighet att tolkarna har uppfattat intervjupersonen felaktigt, vilket också kan ha lett till 
missvisande resultat. Tolkarna kan också ha ställt frågorna till intervjupersonen på ett felaktigt 
sätt och för att minska den risken fick intervjupersonen själv se frågorna framför sig. 

 
Vi har använt oss av flera teorier och begrepp, vilket kan ha begränsat oss i vilka faktorer som 
kan ha visat sig vara viktiga för integrationen för de ensamkommande barnen. Utifrån den 
induktiva ansats studien vilar på, har vi under studiens gång prövat andra teorier än de som 
valts för att se lämpligheten att analysera utifrån dem. Detta kan ses som en styrka gällande 
studiens trovärdighet, det vill säga att det funnits en flexibilitet kring valet av teori. 

 
9.5 Förslag till vidare forskning 
Inom området ensamkommande barn har det både inom tidigare forskning och insamlad 
resultat framkommit att familjen är av stor betydelse för de ensamkommande barnens 
integration i Sverige. I resultatdelen har det framkommit att endast två av sex intervjupersoner 
har återförenats med sin familj, resterande intervjupersoner har sin familj i hemlandet. Tidigare 
forskning har belyst familjens betydelse, men vi ser anledning till att undersöka vidare gällande 
hur integrationen egentligen påverkas av att få familjen till det nya landet, gentemot att inte få 
det. 
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10. Slutsatser 
Slutsatser som föreliggande studie har och som tidigare forskning inom området kommit fram 
till är att några faktorer är mer viktiga än andra för de ensamkommande barnen. Språket är en 
faktor som framkommit som grunden till en lyckad integrationsprocess och som påverkade 
andra viktiga faktorer som också varit av betydelse i det avseendet. Skolgången är ett exempel 
på en sådan faktor som påverkats av de språkliga kunskaperna. Att ha möjlighet att 
kommunicera med andra möjliggjorde en stärkt integration i det svenska samhället. I de fall 
där de språkliga kunskaperna inte varit tillräckliga för att kommunicera med andra har stödet 
från olika kontaktpersoner varit viktiga. En implikation som skulle kunna bli av att ha 
begränsade språkliga kunskaper och även begränsat stöd är att individerna inte får den hjälp de 
är i behov av. 

 
En annan slutsats är att hälsan kan variera mellan ensamkommande barn, framförallt den 
psykiska hälsan som hänger ihop med andra faktorer. Ifall andra faktorer inte upplevs på ett 
önskvärt sätt för intervjupersonerna, kan det ha en påverkan på psykiska hälsan. Att inte ha 
kontakt med sin familj eller att inte ha familjen i Sverige var orsaker till en försämrad psykisk 
hälsa. Vidare var en orsak till den försämrade psykiska hälsan att asylprocessen tog lång tid 
vilket resulterade i att ensamkommande barn kände sig åsidosatta. Flera intervjupersoner skulle 
vara tillfredsställda med sina liv om deras familj hade fått komma till Sverige, vilket går att dra 
en slutsats om att alla inte anser sig ha ett tillfredsställt liv ännu. Processen att få sin familj till 
Sverige har varit mer påtaglig och svår för flera intervjupersoner. En konsekvens av det skulle 
kunna vara att den psykiska hälsan påverkas mer negativt. 

 
Det varierade i vilka kontakter som ansetts betydelsefulla för de ensamkommande barnen. 
Lärare, god man och mentorer inom verksamheter för ensamkommande barn ansågs vara 
betydelsefulla. En slutsats av detta är att det inte är samma personer som har betydelse för alla 
utan det varierar i vilka personer som anses särskilt betydande för integrationen. Det går också 
att dra slutsatsen att utan betydelsefulla kontakter skulle integrationen påverkas på ett icke 
gynnsamt sätt för de ensamkommande barnen. 
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11. Bilagor 
 
11.1 Intervjuguide - bilaga 1 

Bakgrundsinformation 
1. Vilket land kommer du ifrån? 
2. Hur gammal är du? 
3. När kom du till Sverige? 
4. Har du uppehållstillstånd? 
5. Har du någon utbildning från ditt hemland? 

 
Första tiden i Sverige 
6. Hur kom du till Sverige? 
7. Vilka myndigheter mötte du? 
8. Vad trodde du skulle hända när du kom till Sverige? 
9. Vad hoppades du på skulle hända när du kom till Sverige? 
10. Har förväntningarna du hade när du kom till Sverige infriats? 
11. Hur kände du inför det svenska språket? 
12. Vad fick du för boende? 
13. Fick du en god man? 
14. Gick du i skola? 
15. Vad gjorde du på fritiden? 
16. Vilka var dina vänner? 
17. Hur blev du bemött av majoritetsbefolkningen? 
18. Fanns det något som fick dig att må dåligt, i sådana fall, vad? 

 
Idag 
19. Känner du dig hemma i Sverige? 
20. Känner du samhörighet med Sverige och eller med ditt ursprungsland? 
21. Tänker du att du har en dubbel identitet (svensk och X) eller att du är antingen svensk 
eller X? 
22. Vad tror du att svenskar tror om flyktingar och invandrare? 
23. Hur blir du bemött av majoritetsbefolkningen idag? 
24. Har du några svårigheter med att lära dig det svenska språket? 
25. Träffar du svenskar i din vardag för att kunna språkträna? 
26. Vilka språk behärskar du? 
27. Hur har det blivit i Sverige jämfört med ditt ursprungsland? (Ekonomi, boende, arbete, 
hälso- och sjukvård) 
28. Är du tillfredsställd med ditt liv? 
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29. Om du skulle komma som ensamkommande till Sverige idag, vad hade du gjort 
annorlunda? 
30. Vilken hjälp har du fått i Sverige? 
31. Är det något du tycker ha varit särskilt bra eller dåligt? 
32. Kan du komma på något som fått dig att må dåligt i Sverige? I sådana fall, vad och på 
vilket sätt? 
33. Vilka förväntningar hade du på vilket stöd du skulle få när du kom till Sverige? 
34. Vad har du haft för behov av stöd? 
35. Har det erbjudna stödet för dig varit bra? 
36. Har du haft någon person/kontakt som stöttat dig i dina kontakter i Sverige? 

 
 
11.2 Informationsbrev - bilaga 2 
 

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
med vårt arbete är att belysa vilka faktorer som har haft betydelse för ensamkommande barns 
integration i det svenska samhället. 

 
I examensarbetet genomförs intervjuer med personer om deras upplevelse av olika faktorer 
kopplat till studiens syfte. Intervjuerna spelas in (audio) med utrustning som tillhandahålls av 
Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att 
det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de raderas. 

 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte din medverkan i verksamheten 
du deltar i och som vi som studenter besöker för att genomföra studien. Dina personuppgifter 
kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen 
(GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs 
av intervjuerna. 

 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet 
har examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då 
inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som samlas 
in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person, platser och verksamheter 
kommer att ersättas med pseudonymer. 

 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

mailto:dataskyddsombud@oru.se


55  

 

11.3 Kodschema - bilaga 3 
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