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Abstract 

Title: The Unintended Consequence – a study about the integration of unaccompanied refugee 

youth.  

Author: Annika Sandström 

Keywords: unaccompanied refugee youths, unaccompanied refugee children, integration, 

school. 

This thesis in sociology was based on a qualitative research strategy. Its intention was to 

analyze how a specific county in the middle of Sweden work to make the integration process 

of the unaccompanied refugee youths, with a Swedish residence permit, as good as possible, 

the other intention was to find out the possible following of this work. 

Interviews were done and statistics were found, this later on became analyzed together with 

the theories. The basic theories were integration and class theory. 

The mainly finding in this study was that that the integration of the unaccompanied refugee 

children leads them into a lower society class of the Swedish community. This since these 

youth are more of less forced to follow some steps in the education, which for many of them 

will lead to that they are too old to apply to the national gymnasium in Sweden, and therefore 

they only get education though the introduction program, which is not leading to a graduation 

from the gymnasium. Because of this they are not getting the same chances to succeed with 

the same kind of education as youth on other programs in the Swedish gymnasium. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Att barn och ungdomar ensamma flyr ifrån sitt hemland blir allt vanligare runt omkring i 

världen. År 2010 och 2011 var Sverige det land i Europa som tog emot flest ensamkommande 

barn och ungdomar, majoriteten av de som sökte asyl
1
 i den gruppen kom från Afghanistan 

följt av Somalia, Eritrea och Irak.
2
 Det första land som den ensamkommande söker asyl i blir, 

enligt Dublinförordningen, det land han eller hon får sitt asylärende fortsatt prövat. Det 

innebär också att det är det enda landet som denne har chans att få uppehållstillstånd i,
3
endast 

få undantag görs då en flykting
4
 får upphäva det första asylsökandet

5
 och söka nytt asyl i ett 

annat land i Europa.
6
 

Om fallet är att Sverige är det första land som den ensamkommande söker asyl inom kommer 

hans eller hennes ärende att prövas där. Majoriteten av ensamkommande barn
7
 och ungdomar 

som söker asyl i Sverige får det beviljat.
8
 Det innebär att myndigheter och organisationer runt 

omkring i Sverige måste vara förberedda med de resurser som krävs för att klara av att ta hand 

om dessa barn och ungdomar som befinner sig i en ytterst utsatt position. 

1.2 Bakgrund 

Nedan presenteras en bakgrundsförståelse för uppsatsens undersökning, den avser att förklara 

hur ankomsprocessen för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ser ut, och även att 

klargöra för utsattheten hos dessa individer. Skolans och fritidsaktiviteters roll i 

integrationsprocessen kommer också att diskuteras. Slutligen förs en diskussion om den 

skolgång som de ensamkommande möter då de anländer till Sverige. 

                                                
1 Asyl definition: ett skydd som går att söka av en flykting i ett annat land än hemlandet. 

http://ensamkommandebarn.skl.se B 
2 http://www.migrationsverket.se C 
3 http://ensamkommandebarn.skl.se A 
4 Flykting definition: en flykting är en person som har flytt ifrån sitt land då denne där fruktade förföljelse. 

Flyktingen vill och/eller kan inte återvända på grund av denna fruktan. Brunnberg m.fl (2011) s 15 
5 Asylsökande definition: en asylsökande är en person som sökt skydd, asyl, i ett annat land än hemlandet, och 

väntar fortfarande på att få sin ansökan avgjord. Brunnberg m.fl (2011) s 16 
6 http://ensamkommandebarn.skl.se A 
7 Ensamkommande barn definition: innefattar barn och ungdomar som är under 18 år vid ankomst till landet de 

flytt till, asyllandet, och som är utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Brunnberg m.fl (2011) s 16  
8 Migrationsverket 1 (2012) 

http://ensamkommandebarn.skl.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://ensamkommandebarn.skl.se/
http://ensamkommandebarn.skl.se/
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1.2.1 Ankomstprocessen 

Ungdomar och barn som ensamma flytt till ett nytt land är de individer som kallas för 

ensamkommande. Många av dessa individer har blivit utsatta för våld, befunnit sig i krig, 

blivit vittnen till våld och eller blivit utsatta för sexuella övergrepp.
9
  

Enligt SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av mottagandet är det 

staten genom Migrationsverket som har huvudansvar för mottagandet av de asylsökande som 

kommer till Sverige – alltså även för de ensamkommande barnen och ungdomarna.
10

 Under 

2012, till och med den siste oktober, har Migrationsverket tagit emot 2 916 ansökningar om 

asyl ifrån barn och ungdomar. Antalet har aldrig varit högre, och det ökar hela tiden, som 

tabellen nedan visar; fler och fler barn och ungdomar under 18 år kommer till Sverige utan 

någon vårdnadshavare.
11

 Anledningarna till flykt är individuella, lika så är varje flykt ifrån 

hemlandet. Dock är några vanliga exempel på anledningar oroligheterna som påverkas av den 

ekonomiska och politiska turbulens som hotar i hemländerna och viljan att kunna leva ett 

tryggt liv någon annanstans.
12

 Vissa ensamkommande har också uppgett att de flytt bland 

annat för att de förlorat sin familj, blivit sexuellt utnyttjade eller förföljda.
13

 

Tabell 1a antal ensamkommande barn och ungdomar 

 

Tabellen visar ökningen av ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige. 

(Hämtad från migrationsverket.se ”Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar”, 

november 2012.)
14

 

                                                
9 Brunnberg m.fl (2012) s 20 
10 SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av mottagandet. 
11 Migrationsverket 1 (2012) 
12 Brunnberg m.fl. (2012) och Migrationsverket 2 (2012) s 3 
13 Hessle (2009)  
14 http://www.migrationsverket.se A 

http://www.migrationsverket.se/


6 

 

Då dessa barn och ungdomar i de flesta fall är helt ensamma utgör de en utsatt grupp som 

varken kan söka skydd hos en förälder eller annan vuxen närstående och i många fall mår de 

väldigt dåligt,
15

 flera av dem saknar också sina föräldrar och det sociala nätverk de hade i 

hemlandet.
16

 Några av dessa individer har flytt till Sverige för att kunna bo och leva 

tillsammans med släkt eller vänner som fått permanent uppehållstillstånd,
17

 dessa är dock inte 

inkluderade i den här studiens urval.  

De som kommer ensamma till Sverige, utan anhöriga att söka sig till, är i de flesta fall i stort 

behov av stöd ifrån de svenska myndigheterna,
18

 vilket i många fall i början kommer ifrån den 

så kallade ankomstkommunen, vilken är den kommun som individen först kommer i kontakt 

med i Sverige. Den här kommunen ansvarar för barnet fram till dess att Migrationsverket 

hänvisar honom eller henne till en anvisningskommun
19

 som Migrationsverket har tecknat ett 

anvisningsavtal med – om det finns särskilda skäl kan även en ensamkommande placeras i en 

kommun som saknar ett sådant avtal.
20

 Migrationsverket har sammanlagt nio kontor runt om i 

Sverige där de ensamkommande kan lämna in en asylansökan. 

Perioden av väntan på svar om barnet eller ungdomen kommer att få uppehållstillstånd eller 

inte upplevs ofta som jobbig – de lever då i ovisshet om att antingen få stanna eller bli 

ivägskickande till ett annat land.
21

 Efter att de befunnit sig i ankomstkommunen under en tid, 

då handläggning och likande sker, är det meningen att barnen eller ungdomarna skall placeras 

i en anvisningskommun, vilken kan vara deras ankomstkommun, där de i snitt inom 99 dagar 

(3,3 månader) får reda på om de får uppehåll i Sverige eller inte.
22

 Under 2012 till och med 

siste oktober har Migrationsverket beviljat 63 % av de ensamkommande barnen och 

ungdomarna uppehållstillstånd.
23

 

I anvisningskommunerna placeras de ensamkommande antingen i ett familjehem eller hem 

för vård och boende-hem (HVB-hem), här kallat PUT-boende (permanent uppehållstillstånds-

boende). Det är socialtjänsten som beslutar vem som hamnar var, och det är något som 

bestäms utifrån individens bästa. Många yngre barn får bo i familjehem, medan de äldre blir 

placerade i PUT-boende. Dock kan även äldre ungdomar få boende i ett familjehem, till 

exempel om de upplevt mycket trauma som gör att de mår dåligt kan ett familjehem kännas 

                                                
15 Bhabha (2009) s 413-414, Hick (2001) s 113, Feijen (2009) s 65 & Russel (1999) s 126 
16 Angel & Hjern (2004) s 23 
17 Migrationsverket 1 (2012) 
18 Wallin & Ahlström (2005) s 131, Zhou (1997) s 81 & Luster et. al. (2008) s 449 
19 http://www.migrationsverket.se B 
20 Regeringen; SOU2011:64  
21 Angel & Hjern (2004) s 23 
22 http://www.migrationsverket.se B 
23 Migrationsverket 1 (2012) 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.migrationsverket.se/
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tryggare och mer familjärt än ett PUT-boende.
24

 Ofta diskuterar de som inom kommunen 

ansvarar för placeringarna av ungdomarna med personalen på asylboendet den 

ensamkommande bott på innan, för att få reda på om han eller hon har speciella behov. Även 

socialsekreterarna kontaktas i vissa fall – men i de allra flesta fallen handlar det om vad 

individen själv vill. 

 

1.2.2 Arbetet för integration 

Efter att barnen och ungdomarna fått permanent uppehållstillstånd och boende i Sverige är det 

viktigt att möjligheter till integration av dessa individer finns nära till hands. Det är nu de kan 

börja bygga upp ett socialt nätverk, vilket flera troligen gått miste om då de lämnade sin 

familj och sina vänner i hemlandet.
25

 Det är också nu det är viktigt för dem att börja leva ett 

så ”normalt” liv som möjligt, vilket innefattar skolgång och fritidsaktiviteter – dessa är viktiga 

ting i alla barns och ungdomars vardag, men kanske ännu viktigare för de ensakommande då 

de bör få känna samhörighet med en grupp så de inte blir segregerade
26

 och känner sig 

”ensammast i världen” vilket kan vara en vanlig känsla hos dessa ungdomar.
27

 

Som nämndes ovan har de ensamkommande i många fall ingen vuxen, ibland inte någon 

överhuvudtaget att ty sig till när de kommer till Sverige, därför är omgivningens stöd ytterst 

viktigt för dem. Stödet kan komma ifrån hemmet de bor på, lärare eller kuratorer i skolan, 

eller en tränare på fotbollen. Hur dessa individer blir bemötta och omhändertagna speglar sig 

sedan i hur de ser på sig själva och i hur de mår och återhämtar sig efter flykten.
28

 Självklart 

är varje barn och ungdom ett individuellt fall, vissa mår bättre än andra vid ankomst. Många 

har upplevt saker som barn inte bör behöva uppleva, de har förlorat anhöriga och har kanske 

ensamma fått ta ansvar för yngre syskon.
29

 Andra kanske har flytt då föräldrarna betalade en 

biljett i hopp om att ge sitt barn ett bättre liv i ett tryggare land – som sagt är fallen 

individuella. 

 

                                                
24 Intervju vice ordföranden på den nämnd som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn X kommun 20 

november 2012 och Barnombudsmannen (2010)  
25 Angel & Hjern (2004) s 23 
26 Hopkins & Hill (2010) s 404 & Zhou (1997) s 79 
27 Citat vice ordföranden på den nämnd som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn X kommun 20 

november 2012 
28 Angel & Hjern (2004) s 48 
29 Ibid s 59 
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1.2.3 Nyanländas svårigheter 

Som nämnts ovan är det ofta svårt och jobbigt att komma som ensamkommande till ett nytt 

land, inte enbart på grund av att man är just ensam utan även för att man mer eller mindre blir 

tvungen att börja leva ett helt nytt liv. Det innebär att man ska börja en ny skolgång, kanske 

olik den man är van vid, om man ens har någon. Vanligt kan till exempel också vara att leva 

med posttraumatiska reaktioner eller posttraumatisk stress som gör att han eller hon drabbas 

av koncentrationssvårigheter som kan störa skolarbetet och inlärningsarbetet.
30

 Det är alltså 

vanligt att de ensamkommande mår dåligt över situationen de befinner sig i. I och med att 

majoriteten av de ensamkommande är 15 år och äldre
31

 befinner de sig mitt i tonårstiden och 

är mer eller mindre medvetet fokuserade på identitetsskapandet. Traumatiska upplevelser som 

sker under den tiden ses ofta som störningar i just identitetsskapandet vilket kan få individen 

att må dåligt.
32

 Här är det alltså, som nämnt ovan, viktigt att försöka få de ensamkommande 

ungdomarna att börja leva ett så ”normalt” liv som möjligt, genom att ge dem möjlighet till 

integration i samhället via fritidsaktiviteter, skolgång och boendet. 

1.2.3.1 Skolgång 

När ensamkommande ungdomar börjar i skolan i Sverige placeras de först på en 

språkintroduktion där de ska lära sig att behärska det svenska språket i den mån att de kan 

läsa och förstå andra ämnen. Den här studiens empiri visar att det brukar ta i snitt två år för en 

nyanländ elev att bli klar med denna språkliga introduktion. När de är redo placeras de på ett 

annat introduktionsprogram, vanligen yrkesintroduktion eller ett individuellt alternativ för 

dem som har mer studievana med sig från sitt hemland. I och med att dessa 

introduktionsprogram infördes när gymnasieskolan genomgick en reform hösten 2011 är det 

än så länge svårt att säga hur det har gått för elever som avklarat språkintroduktionen. På 

grund av det får man söka statistik ifrån de förra individuella programmen (IV programmen) 

för att få svar. Där visas att de elever som läst på före detta individuella programmets 

introduktionskurs för invandrade elever (IVIK), har tagit längst tid på sig att gå ut ett 

gymnasieprogram efter att de läst klart IVIK. Det är också visat att det är den här gruppen 

som mest sällan, jämfört med andra inriktningar på individuella programmet mest sällan 

erhåller en examen från ett gymnasieprogram.
33

 

                                                
30 Angel & Hjern (2004) s 63 
31 Migrationsverket 1 (2012) 
32 Angel &Hjern (2004) s 63 
33 Skolverket 4 (2007) s 25 
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Statistik visar också att elever som avslutat sina studier ifrån ett introduktionsprogram, i större 

grad än de som tagit examen ifrån ett nationellt program, börjar arbeta efter studierna eller blir 

hemmavarande, vilket kan innebära att de är arbetslösa.
34

  

I och med detta kan man ifrågasätta vilka chanser de ensamkommande eleverna har i 

gymnasiet, jämfört med de elever som antingen är uppvuxna med det svenska språket eller 

har lärt sig det under tidigare år. Då majoriteten av de ensamkommande eleverna anländer i 

åldern 15 år eller äldre och i snitt förlorar två år då de går på språkintroduktion kan man peka 

på att de inte har lika stor möjlighet till val av och inom gymnasiet. I de fall de hinner fylla 19 

år innan de söker in till ett nationellt gymnasieprogram hänvisas de antingen till 

vuxenutbildningar eller ut i arbetslivet. Det betyder att de löper större risk eller chans att bli 

inkluderade i ett av samhällets lägre klasskikt då de inte har lika stor möjlighet att läsa ett 

nationellt gymnasieprogram som andra elever. 

 

1.3 Sammanfattning bakgrund 

Ensamkommande barn är en invandrargrupp som blir större för varje år, ankomstprocessen 

för en ensamkommande ungdom är svår och påfrestande för individen som i flertalet av fallen 

befinner sig i en utsatt position och är i behov av samhällets hjälp.  

Vidare visas hur en integrationsprocess för en ensamkommande ungdom kan se ut, det 

diskuteras också vilka faktorer som är viktiga ur integrationssynpunk samt vilka svårigheter 

som kan möta den ensamkommande. Slutligen förs en diskussion om hur det går för de 

nyanlända eleverna på före detta individuella programmet, och även hur möjligheterna att 

hinna läsa ett nationellt gymnasieprogram eller inte påverkar vilken samhällsklass de 

nyanlända i framtiden kommer tillhöra. 

 

2. Tidigare forskning  

Under detta kapitel presenteras tidigare forskning gällande integration. Den ovan givna 

bakgrund och denna tidigare forskning kommer att leda fram till den här studiens syfte och 

frågeställning. 

 

                                                
34 Statistiska centralbyrån (2010) s 385-386 
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2.1 Integration  

I sin studie Mottagningens Integration? diskuterar Appelqvist (2006) olika sorters hinder som 

möter en flykting vid ankomst till Sverige. Hon skriver om det viktiga i att göra tillvaron för 

en flykting bra, oavsett om denne får permanent uppehållstillstånd eller inte och pekar på en 

överenskommelse mellan svenska myndigheter, bland andra Arbetsmarknadsstyrelsen, 

Integrationsverket och Migrationsverket som syftar till att utveckla integrationen av 

nyanlända. Denna överenskommelse syftar också till att stärka samverkan mellan berörda 

myndigheter, som de nämnda ovan, för att just mottagningen och integrationen av de 

nyanlända ska vara en process som går hand i hand. Hon pekar här också på det viktiga i att 

sträva emot ett och samma mål ur integrationssynpunkt, vilket hon menar är att nyanlända ska 

kunna ta till vara på de resurser de för med sig till det land de invandrar.
 
För att detta ska 

kunna ske pekar hon på att myndigheters, till exempel de som nämnts ovan, arbete blir mer 

samordnat och där med effektiviserat.
 35

 Hon pekar på regeringens proposition 1997/98:16 

Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik, där det 

bland annat går att läsa att integration handlar om ett sorts samarbete mellan svenskfödda och 

invandrare
36

 – alla människor är inblandade i integrationsprocessen oberoende ursprung eller 

position i samhället. Det pekas också på hur viktigt det är att samhället agerar med öppenhet, 

respekt och tolerans när det gäller nyanlända, och att samhällelig utveckling bör ske med 

utgångspunkt i mångfalden i samhället.
37

  

Morrice (2007) diskuterar värdet av att ha sociala nätverk. Hon pekar på att många invandrare 

har starkt socialt kapital i former av vänner, familj och andra invandrare vilka kan vara viktiga 

i frågor gällande bostäder och arbeten till exempel. Dock leder den här formen av socialt 

kapital, eller sociala nätverk, till att invandrare, eller specifika etniska grupper, samlas inom 

vissa specifika bostadsområden eller inom vissa yrkeskategorier eller organisationer. Detta 

leder vidare till att dessa etniska grupper sällan blandas med andra grupper i samhället. 

Morrice (2007) menar på att det är här svårigheter uppstår och att det är genom dessa 

grupperingar som invandrade individer går miste om viss kunskap som skulle kunna leda dem 

till ett mer ”blandat” socialt nätverk.  Hon menar att dessa grupper kanske saknar kunskap om 

hur man söker specifika jobb i det nya landet eller hur man ansöker om bidrag – kunskap och 

hjälp som hade kunnat fås av personer som inte är invandrade. Hon pekar vidare på 

betydelsen av att invandrare vidgar sitt sociala nätverk.
38

 Detta också för att social skiktning 

                                                
35 Appelqvist (2006) s 5-7 
36 Invandrare definition: är personer som är födda i ett land men bosätter sig i, invandra till, ett annat. Angel & 

Hjern (2004) s 14-15 
37 Appelqvist (2006) s 28 
38 Morrice (2007) s 163-164 
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mellan invandrare och majoritetssamhället inte ska fortskrida. Hon menar också att 

integration till majoritetssamhället är viktig för att även de utlandsfödda och nyanlända ska 

kunna ta del av normer och förväntningar som existerar i det samhälle de lever i och på det 

sättet känna sig inkluderade i det.
39

  

 

2.1.1 Skolans roll i integrationsprocessen 

Bunar (2001) diskuterar i Skolan mitt i förorten vilken roll skolan egentligen har ur 

integrationssynpunkt. Han pekar till en början på en idealbild av skolan som en plats där 

gränser överskrids och barn över klass-, kön- och etnicitetsgränser möts och lär känna 

varandra och lär av varandra. I skolan ska man få tillgång till nya erfarenheter och dessa nya 

erfarenheter ska spridas mellan elever och det är där som alla elever ska ha likadana chanser 

och möjligheter.
40

 Skolan har en viktig roll att spela i integrationsprocessen, inte bara för de 

ensamkommande barnen utan för barn överlag. Där ska jämlikheten mellan elever och mellan 

lärare och elever främjas och vara tydlig – alla barn ska behandlas lika och ha samma chanser 

och möjligheter att lyckas.  

Dock visar Bunar (2001) i sin studie att detta inte är fallet i de skolor belägna i fyra olika 

förorter som han inkluderar i sin studie. Han pekar på att skolorna ifråga ofta är 

stigmatiserade och att svenska föräldrar oftare placerar sina barn och ungdomar i skolor som 

anses ha bättre rykte och fler svenska elever. Han menar att skolan många gånger inte 

fungerar som den mötesplats som idealbilden visar – utan snare att den står för 

gränsdragningar mellan etniska och sociala områden i samhället. Om en skola ligger i ett 

område där många invandrare bor, där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån är låg sker i 

de allra flesta fallen, enligt Bunars (2001) studie inte den integration i skolan som idealbilden 

redogör för.
 41 

 

2.1.2 Fritidsaktiviteters roll i integrationsprocessen 

Undersökningar har visat att man skulle kunna se vissa av de fritidsaktiviteter som ungdomar 

ägnar sig åt som integrerande – inte bara för de utlandsfödda som deltar utan även för de 

svenskfödda ungdomarna. Peterson (2000) skriver i Att möta främlingar att ”Idrotten är idag 

en av de viktigaste sociala miljöer där första- och andra generationens invandrar- och 

                                                
39 Ibid s 168   
40 Bunar (2001) s 66-67 
41 Ibid (2001) s 279-282 
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flyktingbarn umgås med ”helsvenska” barn och ungdomar.”
42

 Det är en viktig anmärkning 

och den pekar på att då de nyanlända till exempel ägnar sig åt att spela fotboll på fritiden har 

de också en större chans till integration i det svenska samhället via de ungdomar de där umgås 

med. Dock betyder inte detta enbart att fotbollen i sig är integrerande utan det betyder att 

umgänget under träningar kan vara en hjälpande hand till fortsatt umgänge även utanför plan. 

Idrotten, i det här fallet fotbollen, kan alltså vara en sorts mötesplats där ungdomar med skilda 

ursprung och nationaliteter samlas, samarbetar och umgås. Den här mötesplatsen kan i sin tur 

verka som en förberedelse för umgänge på andra platser i samhället, som till exempel i skolan 

eller liknande.
43

  

Peterson (2000) menar också att man kan se idrotten som en del av det samhälle man lever i, 

och att man kan förstå dess utvecklig genom att se till hur det svenska samhället har 

utvecklats över tid. Bakom regler som driver idrottsutövandet vilar regler och normer som 

finns i det övriga samhället. Han menar också att idrotten som bedrivs under ungdomars fritid 

inte bara handlar om regler, utan även om en snäv gemenskap som många gånger utvecklar 

relationer mellan ungdomar och även mellan ungdomar och vuxna.
44 

 

2.2 Uppföljningsstudie om ensamkommande 

En av få uppföljningsstudier som har gjorts om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

är Hessles (2009) som handlar om de ensamkommande som anlände till Sverige i mitten av 

1990-talet. Studien tog sin början då Socialstyrelsen valde att satsa pengar på utvecklingen av 

de hälsosamtal som erbjöds de ensamkommande precis vid ankomst. Under cirka ett år 

undersöktes och intervjuades hundra barn och ungdomar, tanken var redan då att en 

uppföljning av dessa individer skulle göras – uppföljningsstudien skulle bland annat ta reda 

på var de unga som fått uppehållstillstånd hamnat efter tio år – om de bodde kvar i Sverige, 

vad de arbetade med eller om de studerade och så vidare.
45

 Utav dessa hundra unga hade 68 

stycken stannat kvar i Sverige och fått svenskt uppehållstillstånd
46

 vid tiden för 

uppföljningsstudien.
47

  

Uppföljningen visade att de flesta av de nu unga vuxna ensamkommande hade etablerat sig 

bra i Sverige, att de trivdes bra och hade en gynnsam livssituation. Efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd skaffade de sig svenskt medborgarskap. Många hade en sysselsättning som 

                                                
42 Citat Tomas Peterson (2000) s 141-142 
43 Peterson (2000) s 143 
44 Ibid (2000) s 144 
45 Hessle (2009) s 3- 4 
46 Ibid s 56 
47 Ibid s 59-60 & 67-68 
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innefattade avlönat arbete eller studier, flera hade också etablerat ett förhållande med någon 

ifrån samma ursprungsland, vissa hade också bildat familj. Uppföljningsstudien visade också 

att de flesta kontakter med majoritetssamhället som de unga vuxna hade var de formella 

kontakter de skapade under sina unga år som ensamkommande med till exempel lärare, 

psykologer, idrottsledare eller personal på gruppboendet med flera. I övrigt utgjordes det 

sociala nätverket främst av kontakter ifrån samma kulturkrets de själva tillhörde, ifrån olika 

länder. 

Studien visade vidare att en klar majoritet av de individer som ingick i studien hade någon 

släkting väntade på dem när de anlända till Sverige. Vidare framgår det också att många av de 

nu unga vuxna arbetade hårt för att kunna skicka pengar till familj och släkt i hemlandet. De 

hade också arbetat hårt för att klara av svenskan i skolan så att de kunde studera annat än just 

språket.
48

 

Uppföljningsstudien visar också de som deltog i uppföljningsstudien hade en sysselsättning 

som inkluderade avlönat arbete, egenföretagande eller studier. Sjutton personer studerade (sju 

på universitetsnivå, andra på bland annat Komvux och grundskolan), tio personer drev eget 

företag (bland annat pizzeria, taxiverksamhet, livsmedelaffär), tolv personer arbetade inom 

vård och omsorg (vanligast inom äldreomsorgen), fyra personer var ansällda inom 

restaurangbranschen, tre personer arbetade inom handeln, matvaruhus och sjukvårdsartiklar, 

två personer hade utbildning för och arbete i byggbranschen, två personer hade befattningar 

inom offentlig förvaltning och en person arbetade som lärare. Fyra utav dessa individer erhöll 

svensk högskoleexamen. 

Att det saknas information om 17 personer behöver inte betyda att de saknar sysselsättning. 

Den ovan giva informationen är hämtad ifrån personernas ansökan om svenskt 

medborgarskap – för de som inte sökt svenskt medborgarskap finns alltså ingen information 

att tillgå.
49

 

 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar sammanfattningsvis att för att integrationen av invandrade 

individer ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt med samverkan mellan de 

organisationer som är berörda. Integration är även något som sker emellan individer. En 

person kan alltså inte ses som integrerad eller inte, utan det handlar om relationer mellan 

individer. Den tidigare forskningen visar just också att det är viktigt att människors sociala 

                                                
48 Ibid s 142-147 
49 Ibid s 87 
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nätverk består av både invandrade individer och individer ifrån majoritetssamhället. På grund 

av att olika människor besitter olika kunskap bland annat om hur samhället fungerar eller om 

hur man ska gå tillväga för att få ett jobb eller bostad – är det viktigt med ett brett socialt 

nätverk. Vidare visar den tidigare forskningen också att både skolan och fritidsaktiviteter har 

en viktig roll i integrationsprocessen för invandrade ungdomar. De kan utgöra arenor där 

vänskapsband har möjlighet att utvecklas. Dock visar den tidigare forskningen att skolan i 

vissa fall kan stå för det motsatta och verka för gränsdragningar mellan elever istället för att 

verka gränsöverskridande. En av få uppföljningsstudier som gjorts av ensamkommande 

flyktingungdomar inkluderas också i den tidigare forskningen. Den visar bland annat att en 

minoritet av de ensamkommande som följdes upp i studien efter tio år hade erhållit högskole- 

eller universitetsexamen. Den visar också att de inkluderade trivs bra i Sverige och med sitt 

liv och att de försörjer sig med hjälp av jobb eller studier. 

Det den här studien kommer ta avstamp i fråga om vilka olika roller både skolan och 

fritidsintressen har för möjligheterna till integration av ensamkommande. Vidare avstamp 

kommer också tas ifrån uppföljningsstudien ifråga om de möjliga framtidsutsikter för de 

ungdomar den här studien handlar om. 

3. Syfte och frågeställning 

Som ovanstående beskrivning visat befinner sig de ensamkommande ungdomarna i en utsatt 

position när de anländer till Sverige. De är i behov av ett socialt nätverk som kan underlätta 

integrationen in i det nya samhället. Något av det första de möter när de kommer till Sverige 

är det skolsystem som ska följa dem under ett antal år. Bland annat här har de möjlighet att 

träffa just de vänner som de behöver för att bygga upp det nätverk de kanske förlorade när de 

lämnade sitt hemland. Dock möter de också annat när de börjar i skolan i Sverige, och det är 

sämre möjligheter att erhålla gymnasieexamen jämfört med de elever som läser ett nationellt 

program på gymnasiet. 

Således blir syftet med den här studien att undersöka och belysa integrationens förutsättningar 

och konsekvenser för de ensamkommande flyktingungdomarna som erhållit svenskt 

uppehållstillstånd. 

 

 Vilken betydelse har skola och fritid för ensamkommande flyktingungdomars 

möjlighet till integration i kommun X?  

 Vilka är de möjliga konsekvenserna av integrationens förutsättningar? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel innehåller de teorier som ska hjälpa till att besvara den här studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

4.1 Integration  

Till att börja med är det viktigt att ta upp hur integration som process kan ske. Bunar (2001) 

hänvisar till Olsson – Hort (1992) som skrivit att integration lättare skulle uppnås om en 

mindre ”skillnad” mellan sociala skikt existerade detta skulle kunna bli möjlig om individer 

arbetar, umgås och bosätter sig mer ”blandat”. Med det menas att det finns fysiska och sociala 

miljöer och därmed gränser, där individer med olika bakgrund bor och lever – om integration 

ska vara möjlig måste individer överskrida dessa gränser och utveckla sociala relationer över 

dem.
50

 

Integration är ett brett begrepp, i denna undersökning kommer dock begreppet att innefatta 

främst de tre betydelser som redogörs för nedan. 

Ett sätt man kan tala om integration är som strukturell integration. Detta handlar om i vilken 

utsträckning den invandrade personen har tillgång till majoritetssamhällets sociala nätverk där 

bland annat social integration äger rum, ett sådant nätverk kan vara vänskapskretsar eller 

studiegrupper. Man kan även tala om den kulturella integrationen som handlar om i vilken 

grad den invandrade befolkningen i ett samhälle har tagit del av majoritetsbefolkningens 

grundläggande normer och värderingar. Men den kulturella integrationen handlar å andra 

sidan också om hur majoritetsbefolkningen förändras som följd av invandrarnas kulturer. 
51

 

Man skulle kunna tala om strukturell och kulturell integrations tillsammans verkar på ett 

relationellt sätt. Detta betyder att integration handlar om relationer mellan olika delar eller 

personer som kan vara mer eller mindre integrerade med varandra – alltså handlar inte 

integration om en egenskap hos en viss person; man kan alltså inte påstå att en invandrare är 

integrerad eller inte i det svenska samhället.
52

 

Beckman (2011) tar vidare upp några av sociologins klassiker, Comte, Durkheim och 

Parsons, som menade att i ett samhälle som är integrerat är relationerna mellan invånarna i 

jämnvikt – alla behandlas lika.
53

 

                                                
50 Bunar (2001) s 62 
51 Ibid s 60 
52 Beckman (2011) s 29 
53 Ibid s 33  
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Sammanfattningsvis kan man säga att integration handlar om att invandrade personer, och alla 

andra i samhället, får lika stor tillgång till majoritetsbefolkningens nätverk och sociala 

samhörighet, inte bara i skolan utan i arbetslivet, i fritidsaktiviter och i alla andra sorters 

nätverk, som alla andra – att alla har samma möjlighet att bli en del av sin omgivning, och att 

alla individer har rätt till likabehandling. 

 

4.2 Social skiktning  

Trots att man kan säga att ett samhälle är jämnlikt i många avseenden kan man även peka på 

att det existerar olika sorters sociala skiktningar, det betyder att där finns en systematisk 

ojämlikhet mellan olika grupper av människor som lever där,
54

 det kan bland annat handla om 

olika samhällsklasser eller olika etniska grupper som lever under olika omständigheter och 

därför har olika förutsättningar att forma sina liv. Ett socialt skikt i ett samhälle kan bestå av 

en homogen grupp av människor. Man kan till exempel tala om olika klasser, till exempel 

medelklass och arbetarklass, som delar av ett socialt skiktat samhälle. Man kan också tala om 

kön som en del av social skiktning. Beroende av vilket kön man har, vilket etniskt ursprung 

man har och vilken klass man tillhör har man olika förutsättningar inom olika områden, som 

till exempel arbetsmarknaden.
55

 

Den skiktningsprincip som den här undersökningen kommer att fokusera närmare på är klass. 

Nedan redogörs vad just den siktningsprincipen har för innebörd i den här undersökningen. 

 

4.2.1 Klass 

Definitioner av klassbegreppet grundar sig oftast i arbetsdelning och de materiella tillgångar 

och villkor en individ har med tanke på det yrke den har. Mer specifika definitioner finns, 

Svallfors (2010) hänvisar till bland andra Goldthorpe som menar att klass handlar om de olika 

positioner som individer har i arbetsdelningen i samhället, samt relationerna där emellan. Han 

pekar på att arbetarklassyrken är de som inte kräver någon specialkompetens. 

Tjänstemannayrken å andra sidan är de som kräver specialistkunskaper och därmed högre 

utbildning.
56

 För att urskilja de positioner som finns på arbetsmarkanden har Goldthorpe 

utvecklat ett klasschema som kallas för Europeisk Socio-Ekonomisk Klassifikation (ESEK). 

Här skiljer man på tre olika arbetspositioner: arbetsgivare (den som köper andras arbetskraft), 

                                                
54 Edling och Liljeros (2010) s 12 
55 Ibid s 9-11 
56 Svallfors i Edling och Liljeros (2010) s 36-37 
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egenföretagare utan anställda (de som varken köper eller säljer arbetskraft) och anställda (som 

säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare).
57

  

En annan definition av klass som Svallfors tar upp är hämtad ifrån Thompson. Han menar att 

klass är ett subjektivt begrepp. De enda som kan avgöra någons klasstillhörighet är 

individerna själva. Om man tillhör en grupp och delar intressen och identitet med de andra i 

gruppen utgör man som grupp en klass – delar man det inte är man ingen klass. 

Svallfors (2010) hänvisar också till Scotts definition av klassbegreppet. I den meningen 

innefattar klasstillhörighet dels att personerna har likartade yrken och dels att det finns sociala 

relationer mellan dem. Detta betyder att de individer som tillhör en viss klass tenderar att ha 

sina vänner och sin partner inom samma anställningsrelationer och där med samma klasser. 

Svallfors (2010) redogör alltså tre sätt att tyda begreppet klass – Goldthorpes minimalistiska 

definition som endast innefattar rollen av yrkesanställning. Thompsons ”kommunitära” 

definition som handlar det som individer gör tillsammans som skapandet av klass och därmed 

klasstillhörighet. Slutligen Scotts ”mellanväg” som pekar på att klasstillhörigheten påverkas 

både av yrke och om det sociala livet utanför arbetet.
58

 

Den definition av klass som är aktuell i den här undersökningen kretsar främst kring 

Goldthorpes definition som lägger tyngden på yrkesanställning. Dock är Scotts diskussion om 

sociala nätverk också viktig i den här studien, främst gällande att flertalet vänner finns inom 

samma anställningsrelationer och klasser som individen i fråga.  

 

4.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel har bland annat diskuterat integration som en process där alla individer i ett 

samhälle får lika stor möjlighet till ett liv de trivs och är tillfreds med. Det har också pekats på 

att integration är en process som inkluderar alla invånare i samhället – både invandrare och 

svenskfödda. 

Vidare diskuteras klass som är en sorts social skiktning, definitionen av klass i den här studien 

innefattar dels vilket yrke en person har, vad denne har för tillgångar utifrån det och dels vilka 

som ingår i dennes sociala nätverk. 

Dessa teorier är relevanta i den här undersökningen då de kan hjälpa till att undersöka syftet 

och svara på frågeställningarna. Teorierna om integration kan användas för att analysera 

integrationens förutsättningar. Teorin om social skiktning och klass kan användas för att 

analysera dessa förutsättningars konsekvenser. 

                                                
57 Bengtson (2010) s. 13 
58 Svallfors i Edling och Liljeros (2010) s 36-37 
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5. Metod och metodologiska överväganden 

Detta kapitel avser att redogöra för hur forskningsprocessen har gåt till från start till analys av 

insamlat material. 

 

5.1 Om studien och valet av metod 

Den här studien grundar sig på kvalitativa undersökningsmetoder då den avser att få fram 

mycket och djup information om de givna frågorna. Sex intervjuer har gjorts med olika 

personer som i sitt dagliga arbete är med och påverkar integrationen av de ensamkommande 

ungdomarna i den undersökta kommunen.  

Studien genomfördes i en mellanstor svensk kommun med omkring 80 000 invånare. Den ena 

av två viktiga pelare för studiens resultat är de sex intervjuer med respondenter (se tabell 

nedan) som på ett eller annat sätt arbetar med ensamkommande barn och ungdomar, vissa 

arbetar mer övergripande med olika projekt som ska underlätta integrationen, andra arbetar 

med de ensamkommande personligen. 

Den andra viktiga pelaren för den här studiens resultat är den statistik som är hämtad bland 

annat ifrån Skolverket.  

Alla namn på personer, städer, kommuner och län som är inkluderade i undersökningen är 

borttagna. Det HVB-hem (HVB står för Hem för Vård eller Boende) som de 

ensamkommande bor på benämns PUT-boendet (PUT står för permanent uppehållstillstånd), 

dess riktiga namn nämns inte. Vissa projekt har också fått byta namn, även så i 

intervjumaterialet. 

 

5.2 Litteratursökning 

I studiens början gjordes flertalet sökningar på olika databaser efter artiklar som handlade om 

hur ensamkommande flyktingbarns och ungdomars livssituation såg ut runt omkring i 

världen. De sökord jag använda mig av var i huvudsak unaccompanied children/youths och 

refugee children/youths.  

Jag gick sedan vidare och letade efter tidigare forskning om ensamkommande barn och 

ungdomar och deras anpassning till det nya samhället, dock var det ganska svårt att hitta 

något generellt om ensamkommande i Sverige, då inte många studier gjorts om denna grupp. 

Senare under studien hittade jag en artikel som verkar vara den enda av sitt slag: en 

uppföljningsstudie av ensamkommande i Sverige. 
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Ju mer jag läste in mig på ämnet om ensamkommande, desto fler idéer dök upp och min 

faktasökning vidgades. Mycket av den relevanta litteraturen handlar om skolan och fritiden 

som integrationsarenor. Annat som visat sig vara till stor användning är Skolverkets och 

Skolinspektionens olika dokument och undersökningar.  

Då jag sökte artiklar på databaser var jag noga med att de skulle vara utvärderade och 

granskade (så kallat peer reviewed), så att jag med säkerhet kunde veta att de höll den 

vetenskapliga standard jag sökte efter. Även när jag läste litteratur och annat publicerat (till 

exempel via Skolverket) försökte jag inta en källkritisk position för att inte använda mig av 

material som dels inte var relevant för min studie och dels inte verkade pålitliga. 

 

5.3 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad att gälla ensamkommande ungdomar över 15 år som bor på ett 

permanent uppehålls tillstånds-boende (PUT-boende) i en mellanstor svensk stad.  

Valet att undersöka integrationen av de ensamkommande som bor på ett PUT-boende och inte 

de som sökt asyl som ensamkommande men bor hos anhörig, är gjort dels på grund av att de 

som bor i PUT-boende i viss mån är mer utelämnade till myndigheterna gällande boende, 

omsorg och samhörighet än de som bor hos anhöriga, och dels för att de som bor i PUT-

boende är procentuellt sett fler än de som bosätter sig hos anhöriga.
59

 Av samma anledning 

ingår inte heller ungdomar som sökt asyl och fått permanent uppehållstillstånd i Sverige 

tillsammans med sina föräldrar.  

Avgränsningen gällande intervjupersonerna är gjord dels för att de ingår i gruppen som 

arbetar närmast de ensamkommande barnen och ungdomarna; anställda på PUT-boendet, 

studie- och yrkesvägledare på skolan, lärare på det språkliga introduktionsprogrammet. Andra 

valda intervjupersoner är de som arbetar med projekt som rör de ensamkommande; utvecklare 

av social hållbarhet på Länsstyrelsen och vice ordförande i den nämnd som ansvarar för 

ensamkommande flyktingbarn i X kommun. 

På ett antal ställen i texten kommer de ensamkommande utgöra en del av gruppen 

utlandsfödda barn och ungdomar som har invandrat till Sverige tillsammans med sina familjer 

och de som anlänt ensamma men bor hos släkt eller vänner, detta till exempel då det handlar 

om skolgång och studieresultat samt sport- och fritidsaktiviteter inom olika föreningar. 

De ensamkommande barn och ungdomar undersökningen handlar om kommer i följande text 

att presenteras som ”de ensamkommande”, ”ungdomar”, individen/er” samt 

”ensamkommande barn och ungdomar”, dessa begrepp är i denna undersökning synonyma 

                                                
59 Migrationsverket 1 (2012) 
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med varandra och alla omfattar ensamkommande ungdomar som är 15 år och äldre och har 

kommit till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare.  

 

5.4 Urval av respondenter 

Valet av respondenter till den här undersökningen gjordes genom en övergripande 

kartläggning av hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn såg ut via bland andra 

Migrationsverkets och Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor samt samtal med 

handledare. Därefter kontaktades tänkbara respondenter via e-post. Man skulle kunna säga att 

ett ”snöbollsurval” användes då jag under flertalet intervjuer fick tips att ta kontakt med 

ytterligare verksamheter eller organisationer. Det är i fall som dessa viktigt att tänka på att 

hänvisningen av respondenter till andra respondenter kan leda till ”skeva” urval. Det var 

därför viktigt att överväga kontakt för intervju med de personer jag blev rekommenderade. 

Det var på detta sätt jag bland annat fick kontakt med utvecklaren av social hållbarhet på 

Länsstyrelsen som gav en värdefull intervju.
 60

 

De respondenter som är inkluderade i underökningen är: 

Vice ordförande i den nämnd som ansvarar för ensamkommandeflyktingbarn. Arbetsplatsen 

var kommunhuset. Den här nämnden ansvarar bland annat för flyktingmottagande inklusive 

ensamkommande flyktingungdomar i kommunen. Detta var den första intervjun som gjordes. 

Anledningen till att jag gjorde den här intervjun först och själva anledningen till att jag ville få 

en intervju med vice ordförande på denna nämnd var för att jag ville ha en övergripande bild 

över hur X kommun arbetade med mottagande av ensamkommande.  

Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogram. Jag intervjuade studie- och 

yrkesvägledaren för de introduktionsprogram som de ensamkommande ungdomarna går på i 

den skolan där programmen ligger. Anledningen till att jag valde att göra en intervju med 

studie- och yrkesvägledaren var för att denne hade kunskap om de olika programen som de 

ensamkommande och nyanlända och ensamkommande ungdomarna går på. Denne skulle 

också kunna tala om för mig hur skolsystemet är tänkt att fungera för nyanlända elever i 

skolan.  

Utvecklare av social hållbarhet på Länsstyrelsen. Anledningen till den här intervjun var att få 

reda på hur Länsstyrelsen i X län arbetar med mottagandet av ensamkommande. Detta spelade 

en viktig roll då det är Länsstyrelsen som förhandlar med kommunen om hur många 

ensamkommande de ska ta emot. Länsstyrelsen arbetar också med en mängd projekt som rör 

de ensamkommandes vardag.  

                                                
60 Ibid s 64 
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Lärare på språkligt introduktionsprogram. Intervjun med läraren på det språkliga 

introduktionsprogrammet genomfördes i skolan. Anledningen till intervjun var att lärare var 

en av dem som arbetar närmast de ensamkommande, dels med projekt som ska främja 

möjligheter till integration och dels med de ensamkommande som individer. Jag vill utföra 

intervjun med läraren för att få reda på hur han som ansvarig för det program som alla 

nyanlända som inte behärskar det svenska språket placeras på, arbetar för att dessa ungdomar 

ka få möjligheter att integreras genom skolan. Vilket är en plats många ungdomar spenderar 

stora delar av sin dag på, och därför är den viktig i integrationssynpunkt. 

Handledare på PUT-boendet. Den här intervjun utfördes på det PUT-boende som de 

ensamkommande bor på. Anledningen till intervjun var att få reda på hur de anställda arbetar 

med de ensamkommande, dels för att ge dem möjligheter till integration och dels hur arbetet 

ser ut för att skapa en vardag för dessa ungdomar. Likt läraren på språkintroduktionen 

arbetade handledaren på PUT-boendet väldigt nära de ensamkommande och kunde därför ha 

en del vetskap om hur integrationen av de ensamkommande ungdomarna anses fungera. 

Fotbollstränare på X fotbollsklubb. Den här informanten hade jag enbart mejlkontakt med. 

Anledningen till kontakten med fotbollsklubben var att jag läst att just fritidsaktiviteter som 

till exempel fotboll kan främja möjligheter till integration i och med att svenskfödda och 

utlandsfödda blandas i lag och får chans att lära känna varandra över bland annat 

etnicitetsgränser. Detta var också något som respondenten på fotbollsklubben bekräftade sker 

i de fotbollslag som finns i X fotbollsklubb. 

 

Något man också skulle kunna ställa sig frågande till i mitt urval av respondenter är varför jag 

har valt att inte inkludera Migrationsverket i studien då de flera gånger nämns i texten. Jag har 

haft kontakt med dem via telefon för att få reda på om och i så fall hur de arbetar för 

integration av de ensamkommande. Svaret jag fick var att de i princip inte alls har med 

integrationen att göra, utan de hänvisade mig vidare till bland annat Länsstyrelsen i det 

berörda länet.  

 

5.4.1 Brist i urval 

Att inte heller någon ensamkommande själv är inkluderad i studien skulle kunna ses som en 

brist i urvalet. Anledningen till att ingen av dessa ungdomar medverkat var att ingen av de 

tillfrågade kunde avsätta tid för en intervju, då de hade skolarbete som de var tvungna att 

proritera. Om någon av dem å andra sidan hade medverkat hade det eventuellt kunnat bidra 

till att ge mig fördjupad kunskap om integrationsprocessen. De intervjupersoner som deltagit 
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bland andra lärare, studie- och yrkesvägledare ger sin bild av integrationsprocessen vilket i sig 

inte behöver överensstämma med hur individerna det faktiskt handlar om uppfattar sin 

situation. Detta gör att man bara kan ana att integration sker i de fall intervjupersoner pekar på 

att det gör det.  

Jag blev i början av studien tipsad av n annan student på samhällsvetenskapliga institutionen 

att kontakta chefen för PUT-boendet i X kommun, då han skulle inneha mycket kunskap, tips 

samt fakta som jag skulle kunna ta god användning av. Dock, efter många försök att boka ett 

möte för intervju, hänvisade han mig till anställda på PUT-boendet i brist på tid. Fallet löste 

sig och jag gjorde en intervju med en anställd på boendet. I fråga om jag på grund av detta 

gick miste om information är svårt att säga. Kanske hade chefen för boendet haft mer vetskap 

om hur olika samverkansprojekt såg ut eller hur hemmet i sig ställer sig i vissa övergripande 

frågor. Å andra sidan kanske den anställde hade mer daglig kontakt med de ensamkommande 

som bor där och därför mer vetskap om integrationsarbetet i sig. 

 

5.5 Framtagning av intervjuguide 

Framtagandet av intervjuguiderna grundar sig i den tidigare forskning jag läst innan de gjorda 

intervjuerna. Jag lade stor vikt vid att läsa på så mycket som möjligt om bland annat 

samverkan, skolans och fritidsaktiviters roller ur integrationssynpunkt innan jag gav mig ut 

för att intervjua. Detta för att kunna ställa relevanta frågor i förhållande till studiens syfte. För 

varje intervju arbetade jag fram separata intervjuguider, alla var dock baserade på integration 

och samverkan. 

Det var en respondent som jag endast hade kontakt med via mejl. Frågorna jag hade till 

honom var mer konkreta, som till exempel ”hur ser fotbollslagen ut”, ”mixas invandrare 

ungdomar med svenska ungdomar” och så vidare. Mejlkontakt var här det bästa alternativet 

på grund av tidsbrist.  

Planen var från början att träffa intervjupersonerna två gånger för att första gången få fram en 

övergripande bild av deras arbete, som en del av kartläggningen av de organisationer som 

påverkar de ensamkommandes vardag. Andra gången var tänkt att få fram mer konkret 

information om hur de arbetar, om till exempel aktiviter som främjar integrationen. Dock 

valde jag att försöka få all information jag behövde vi första intervjutillfället. Det visade sig 

senare att jag inte behövde besöka någon av informanterna igen, utan det räckte att ha kontakt 

via mejl eller telefon då kompletterande frågor, som till exempel mer konkret information om 

hur introduktionsprogrammen fungerade, behövde ställas. 
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5.6 Genomförande av intervjuer  

Vid varje intervjuträff hade jag med mig intervjuguiden som stöd. Varje intervju gjordes 

enskilt med var respondent under hans eller hennes arbetstid.  

Vid varje träff utfördes semistrukturerade intervjuer som började med att jag bad 

respondenten berätta om hur organisationen eller verksamheten arbetade för integrationen av 

de ensamkommande, sedan riktade jag in mig på intervjuguiden och dess teman och frågor. I 

och med att jag utförde ostrukturerade intervjuer gavs respondenterna stor frihet att berätta 

hur de ser på sitt arbete och vad de ansåg sig göra för ungdomarnas integration i samhället.
61

 

Flera gånger behövde jag inte ställa samtliga frågor till informanterna då det de berättade 

omfattade många av de frågor jag tänkte ställa. 

Som nämnt ovan skedde bara en intervju med var respondent där vi personligen träffades, 

samtliga talade då om för mig att det var helt okej för mig att höra av mig via telefon eller 

mejl om fler frågor eller liknande skulle dyka upp. Det visade sig att så skulle bli fallet, efter 

intervjun har jag haft vidare kontakt gällande frågor med de flesta av respondenterna. 

Med den respondent som intervjun utfördes via mejl använda jag mig inte av någon 

intervjuguide, utan ställde de frågor, som nämnts ovan, vilka i sin tur gav konkreta svar. 

 

5.7 Analysmetod 

Efter varje intervju skedde en transkribering utav dem, där allt respondenten tagit upp skrevs 

ned. Efter ett antal intervjuer gjorts började arbetet med kartläggning utav dem. Till en början 

handlade kartläggningen om att leta efter mönster för samverkan mellan de berörda 

verksamheterna, samt samverkan mellan verksamheterna och andra verksamheter som inte är 

inkluderade i studien. Efter att alla intervjuer var gjorda och transkriberade var det lättare att 

få en samlad bild över hur arbetet för integration, via samverkan, gick till i kommunen. Det 

var också efter att alla intervjuer var gjorda och transkriberade som man kunde hitta 

”bristande punkter” i integrationsarbetet. Denna process är något som kan liknas det Larsen 

(2009) benämner som innehållsanalys.
62

  

Efter att kartläggning av intervjuerna var färdig använde jag mig utav ritade mind maps för att 

på så sätt få en tydlig bild av vad jag skulle ta med ifrån dem, teoridelen och den tidigare 

forskning som inkluderats i den här undersökningen. På det sättet fick jag lättare en översikt 

över allt jag ville och kunde inkludera i analysen. 

                                                
61 Larsen (2009) s 84 
62 Larsen (2009) s101-102 
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5.8 Forskningsprocess 

Utgångspunkten för den här uppsatsen var att studera hur olika organisatoriska enheter, som 

till exempel skolan, PUT-boendet och den lokala fotbollskludden, i X kommun samverkar 

med varandra för mottagandet och integrationen av ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar. Studien tog alltså sin början i ett antal orienterade intervjuer med personer som 

arbetade för detta. Intervjuerna gjordes för att få en överblick och för att kunna kartlägga 

mottagandet och integrationsmönstret. Informationen som intervjuerna gav visade sig senare 

inte räcka till för att kunna utföra en analys av det organisatoriska samarbetet. 

Dock visade intervjuerna annat som var av intresse, nämligen att utbildningssystemets 

organisering hade en avgörande roll för de nyanländas, där inräknat de ensamkommande, 

möjlighet till integration i samhället. Det som framkom var bland annat att 

utbildningssystemets organisering tycks bidra till att integrera dessa individer in i en specifik 

klassposition då de ensamkommande först ska läsa ett språkligt introduktionsprogram, sedan 

ett annat introduktionsprogram för att samla betyg för att ha möjlighet att söka till ett 

nationellt gymnasieprogram. Då många ensamkommande, och nyanlända hinner fylla 19 år 

innan de söker in till ett nationellt program får de inte möjlighet till detta – de faller för 

ålderstrecket. Därmed hänvisas de till vuxenutbildning eller ut till arbetslivet. 

Det ideala i detta fall skulle ha varit att göra en andra omgång av intervjuer nu med fokus på 

skolans personal dock visade sig tiden vara för knapp, och istället fick de intervjuer som 

gjordes i början av studien kompletteras med sekundärempiri i form av statistik och material 

från Skolverket och skolinspektionen.  

 

5.9 Etiska överväganden 

Då de ensamkommande, är en väldigt utsatt grupp är etik viktigt att ta hänsyn till. För att på 

bästa sätt följa de olika kraven som man ska ha i åtanke i arbete med andra människors 

berättelser följer här en genomgång av dessa med koppling till den här uppsatsen. 

5.9.1 Informationskravet 

Detta krav handlar om att man som forskare alltid måste ge aktuell information om den 

forskning man bedriver till uppgiftslämnarna. Vid första kontakt med verksamheterna och 

organisationerna jag inkluderat i uppsatsen talade jag om vem jag var, vad jag ansåg att 

undersöka och vad syftet med deras medverkan var.  
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5.9.2 Samtyckeskravet 

Det här kravet handlar om att de som medverkar i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över medverkan. Detta var som sagt något jag var tydlig med i kontakten med de 

personer jag intervjuade. Jag var också noga med att intervjun skulle ske när de själva hade 

tid så att det inte skulle störa deras schema. Jag klargjorde också för dem att deltagandet var 

helt frivilligt och att de hade all rätt att avbryta intervjuen om de misstyckte till något eller 

liknande.  

5.9.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav handlar om att alla personer som deltar i undersökningen ska garanteras allra 

största möjliga konfidentialitet. Det som sägs under intervjuer ska inte under några 

omständigheter kunna kopplas till personen som medverkat. Detta var också något jag var 

tydlig med innan intervjuerna startade. Alla medverkade är anonyma, namn på län, kommun, 

stad, boenden och skola lika så, detta för att resultatet av studien inte ska kunna kopplas till 

den undersöka kommunen. 

5.9.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som lämnas av involverade personer får endast användas för forskningsändamål. 

De deltagande personerna ska alltså kunna känna sig trygga i det de berättar och delger, utan 

att vara oroliga för att den information de ger kan spåras tillbaka till dem. Dock är det viktigt 

att de lämnade uppgifterna kan utlånas till andra forskare som accepterar de bestämmelser och 

liknande som han eller hon kommit överens om med mig som ursprunglig forskare och 

respondenterna. Slutligen var också detta något jag var tydlig med innan intervjuerna 

startade.
63

 

 

5.10 Studiens giltighet 

Då detta är en kvalitativ studie som omfattar endast en kommun i Sverige, går den inte att 

generalisera den. Kanske arbetar andra kommuner på andra sätt för att främja integrationen av 

ensamkommande – kanske satsar de mer på olika integrationsprojekt eller liknande. 

Dock skulle man kunna tala om den här studiens överförbarhet
64

 när det gäller delar av 

resultatet och peka på att Sveriges skolor i alla fall bör arbeta på liknande sätt med de 

                                                
63 Samtlig text under rubriken Etiska överväganden hämtade ifrån Vetenskapsrådet, s 7-14  
64 Larsen (2009) 24 
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introduktionsprogram som erbjuds elever. Gruppen nyanlända
65

 elever, där inkluderat 

ensamkommande, som inte behärskar det svenska språket ska först placeras i en 

språkintroduktionsklass för att lära sig svenska enligt Skollagen
66

. Eftersom de flesta inte har 

grundskolebetyg när de kommer till Sverige bör de gå vidare till ett annat 

introduktionsprogram för att kunna läsa in betyg, för att sedan kunna söka sig till ett nationellt 

gymnasium. Detta betyder att de nyanlända och ensamkommande, som inte behärskar det 

svenska språket vid ankomst, i detta fall går samma väg i det svenska skolsystemet – 

språkintroduktion, annat introduktionsprogram och sedan eventuellt ett nationellt program. I 

och med att många hinner fylla 19 innan de hinner komma in på ett nationellt 

gymnasieprogram, och därmed blir hänvisade till vuxenutbildningar eller yrkeslivet, utsätts de 

för den produktion av klasskikt som den svenska skolan med introduktionsprogrammen är 

med och påverkar oberoende av vilken av Sveriges kommuner det handlar om. Där med 

skulle man också kunna säga att detta resultat är överförbart till alla andra kommuner runt om 

i Sverige. 

6. Empiri 

Detta empirikapitel presenterar två typer av empiri som båda är relevanta för den här studien. 

Till en början kommer empiri baserad på de gnomförda intervjuerna presenteras, då dessa 

intervjuer inte utgör ett tillräckligt material för analys kommer även sekundärempiri 

presenteras. Sekundärempirin visar hur introduktionsprogrammen är uppbyggda och fungerar 

för att ge förståelse för den väg som de nyanlända eleverna går. Vidare redogörs för statistik 

gällande elevers olika programval, samt hur det har gått för elever på vissa program, i vilkn 

grad de arbetar eller studerar vidare efter att de avslutat studier på ett individuellt program 

eller ett introduktionsprogram. 

 

6.1 Intervjudel 

Nedan presenteras utdrag ur gjorda intervjuer. 

 

                                                
65 Nyanländ definition: det barn eller den ungdom som kommer till Sverige under de år som han eller hon ska 

börja eller går i grundskolan eller gymnasieskolan. Dessa individer har inte svenska som modersmål och kan 

därför oftast varken tala eller förstå svenska. Några av dessa individer har permanent uppehållstillstånd, 

andra är asylsökande, vissa har kommit till Sverige med sina föräldrar, andra har kommit ensamma. 

Skolverket 1 
66  www.riksdagen.se A  

http://www.riksdagen.se/
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6.1.1 Att vara nyanländ i Sverige 

Det första boende en ensamkommande ungdom tilldelas i Sverige är transitboendet. Här bor 

individen tills han eller hon får boende i en anvisningskommun. Först i ett asylboende där 

individen får vänta på besked om uppehållstillstånd fås eller inte. Om den ensamkommande 

får uppehållstillstånd blir han eller hon placerad på ett permanentuppehållstillstånds-boende, 

ett så kallat PUT-boende eller i ett familjehem. Antalet asyl- och PUT-boenden är något som 

bestäms i samråd mellan migrationsverket och var och en av Sveriges kommuner, 

Länsstyrelsen i varje län är de som förhandlar, under Migrationsverkets ledning, med 

kommunerna om mottagandet av de ensamkommande.  

Respondenterna talar om att mycket av deras enskilda arbete för integration handlar om 

sporadisk kontakt med andra verksamheter i kommunen, även om de inte har regelbundna 

möten kan de kontakta varandra via mejl eller telefon om det skulle uppstå frågor om en 

enskild individ – om han eller hon mår dåligt och behöver träffa någon professionell att tala 

med. Eller om det rör sig om samarbeten mellan skolan och eventuella platser att göra 

studiebesök på. Den anställde på PUT-boendet berättar också att de ibland har kontakt med 

kommunkontoret då de till exempel söker bidrag till eventuella fritidsaktiviterer en 

ensamkommande önskar att ta del av. 

 

6.1.2 Utbildning 

Redan under tiden som den ensamkommande ungdomen bor i det tillfälliga transitboendet har 

han eller hon rätt till skolgång. Studie- och yrkesvägledaren för introduktionsprogrammen i X 

kommun anger att skolgången brukar omfatta ungefär två veckor och inkludera 

grundläggande svenska.
67

  

När den ensamkommande kommer till asylboendet i X kommun börjar de på det språkliga 

introduktionsprogrammet på samma gymnasieskola de kommer gå på om de senare får 

uppehållstillstånd. De börjar då läsa svenska A och ska ha klarat till och med svenska D för 

att kunna söka sig vidare till ett introduktionsprogram med yrkes- eller individuell inriktning 

där han eller hon ska läsa upp det antal ämnen som behövs för att det senare ska vara möjligt 

för individen att läsa ikapp det svenska gymnasiet.  

 

”[…] ungefär två år får man nog räkna med för att få hela paktetet.” 

-Studie- och yrkesvägledare introduktionsprogram 

 

                                                
67 Intervju studie- och yrkesvägledare introduktionsprogram X kommun 26 november 2012 
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”[…]och då [på språkintroduktionen] läser vi ju olika ämnen, […], olika för olika individer. […] 

Självklart bygger allt på det svenska språket, det är ju därför man går språkintroduktion – man ska 

utveckla och förbättra det svenska språket så målsättningen är att man ska kunna klara studier på ett 

gymnasieprogram – det är det vi lägger grunden till.” 

-Lärare introduktionsprogram 

 

Den ensamkommande läser alltså till en början bara svenska för att få en förståelse för 

språket, sedan, när individen blir mogen och språkligt redo, bestämmer ansvarig lärare om 

man ska lägga in vissa ämnen utöver svenskan i undervisningen. Dessa introduktionsprogram 

läses bland annat för att eleven antingen ska kunna samla betyg för att söka in till ett 

nationellt gymnasieprogram senare eller kunna söka sig ut i arbetslivet. Valet av ämnen beror 

på individen; vad denne har läst tidigare. När individen av lärarna anses klara av det som 

krävs för att läsa ett annat introduktionsprogram kan denne söka till dem, de vanliga är 

yrkesintroduktion eller det individuella alternativet. Det anges också under intervjuerna med 

studie- och yrkesvägledaren att det hör till vanligheten att läsa yrkesintroduktionen (där man 

kan läsa ihop 8 betyg) om man inte har så mycket studier med sig ifrån sitt hemland, där 

blandas undervisningen med praktik. På den individuella inriktningen (där man kan läsa ihop 

12 betyg) läser man om man har mycket studier med sig i och med att tempot där är högre. 

Dock är tiden för många ensamkommande i skolan knapp, sista året man kan börja på ett 

nationellt gymnasieprogram är året man fyller 19 år, sedan hänvisas man till 

vuxenutbildningen. Detta medför att många av ungdomarna känner stress över att klara av 

språkintroduktionen så snabbt som möjligt för att få börja läsa ett annat introduktionsprogram 

och senare söka ett nationellt gymnasieprogram, när de väl börjat där har de rätt att gå kvar de 

tre åren som ett vanligt gymnasieprogram är. Å andra sidan försöker studie- och 

yrkesvägledaren på skolan att få ungdomarna att inse det viktiga i att läsa svenska tills de får 

en såpass god förståelse för språket att de kan läsa andra ämnen utan större svårigheter.  

 

”Det svåra för mig som studievägledare är att övertyga eleverna om att inte ha för bråttom... de 

klarar inte sina studier i andra ämnen utan en bra grund i svenska språket, […] det blir ju problem för 

eleverna att klara studier och praktik. En del elever ger sig inte utan gör allt för att snabbt ta sig 

fram.” 

 

”[…]det är få utan skolbakgrund som klarar behörigheten till nationellt program över huvud taget.” 
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”Sista året man kan börja på dessa [nationella] program är när man är 19 – så de har ju helat iden 

en tidspress alla de här ungdomarna som är väldigt stor. För de vill ju helst vara som alla andra och 

gå ungdomsgymnasiet
68

, men det är inte alla som hinner det […]” 

-Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogram 

 

När utvecklaren av social hållbarhet på Länsstyrelsen talat med ungdomarna som bor i PUT-

boenden runt om i X län (som har studerat eller fortfarande studerar på språkintroduktionen) 

har det även kommit fram att många av dem är missnöjda med hur skolupplägget ser ut: 

 

”Det som bland annat har dykt upp är att flera ungdomar har tagit upp det här med skolan; att man 

känner att man får gå och läsa svenska och sen blir det inte mycket mer. Men känner att man tappar 

massa tid och fart i sin utbildning […]. Skolverket har ju planer och det ska finnas speciella 

handledningsplaner för dessa ungdomar i skolan, för vilket extrastöd man har rätt till för att kunna 

delta men det får man inte överallt.” 

-Utvecklare av social hållbarhet Länsstyrelsen 

 

6.1.3 Att bli hemmastadd  

Integrationsprocessen för ensamkommande i X kommun sker på flera olika plan och är i 

många fall en process som handlar om samarbete mellan de organisationer som verkar för att 

processen ska gå så smidigt som möjligt för individen. Man kan tala om integrationsprojekt 

och aktiviteter som är direkt kopplade till de ensamkommande ungdomarna, där de själva är 

aktiva. Man kan också tala om de projekt som inte direkt innefattar de ensamkommande, 

alltså där de själva inte medverkar, men som måste ligga till grund för att eventuella problem 

som rör dessa ungdomar ska komma till ytan. Ett exempel på ett sådant projekt är ett 

samverkansprojekt mellan alla länsstyrelser i hela Sverige, där länen delas upp efter regioner, 

och träffas årligen tillsammans med Migrationsverket för att bland annat planera och göra 

mottagandet av de ensamkommande bättre. 

 

”Så det är typ 5-6 länsstyrelser per region. Dels träffas man själva och dels under samma dag träffar 

man också migrationsverket för att placera bättre för mottagandet. Där upplever vi att mycket fokus 

på det här med platser och framförallt asylplatser.” 

-Utvecklare av social hållbarhet Länsstyrelsen 
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Ett exempel som är direkt kopplat till de ensamkommande, där de själva är aktiva, är det 

projekt som X läns Länsstyrelse fortfarande har i startgroparna. Det handlar om 

referensgrupper ifrån de olika asyl- och PUT-boendena i länet, som kan vara med och tala om 

vad som är bra eller mindre bra med boendena. Här är tanken att max två ensamkommande 

från varje boende ska agera referens för sitt boende: 

 

”Tanken är inte att vi ska sita där och ”de har det så, och de så…” och göra boendena likadana, det 

är inte så det ska gå till, och det är heller inte tanken. Utan dels att jag kan återföra till boendet, om 

det finns något speciellt för just det boendet […]. Detta eller detta upplever ungdomarna som ett 

problem, eller detta tycker man funkar jättebra.” 

-Utvecklare av social hållbarhet Länsstyrelsen 

 

Vissa projekt och aktiviteter är direkt kopplade till ungdomarna och har på grund av det har 

en viktig plats i integrationsprocessen. Flertaletet intervjupersoner nämner att fritidsaktiviteter 

är viktiga i den bemärkelsen. 

 

”X är ett projekt som vi har […] under skoltid. Det är ett projekt som är finansierat av kommunen och 

en idrottsförening FC X. […] För att integrera ungdomarna i samhället, jobbar vi mycket med 

demokratifrågor.” 

-Lärare introduktionsprogram 

 

PUT-boendet säger sig vidare vara mycket villiga att hjälpa till att hitta fritidsaktiviteter som 

den enskilde ungdomen är intresserad av: 

 

”Och så bygger mycket av verksamheten på att hitta idrottsföreningar eller aktiviteter som hjälper 

dem att visa vägen in. Kampsport, fotboll eller hemvärnet som vi nu har, eller musik, teater. Och sen 

är det ju givetvis det här vanliga som att ta körkort, vi har några killar som håller på med det nu och 

det är ju jätteintegrerande.” 

-Handledare PUT-boende 

 

Även vice ordförande i den nämnd som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn i X 

kommun påpekar att det handlar om just att de individuella intressena styr och många gånger 

har den ensamkommande varit aktiv inom en idrott eller liknande i sitt hemland, och när han 

eller hon kommer hit görs försök att hjälpa till att hitta samma eller liknande aktivitet här i 

Sverige. 
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Enligt den anställda på PUT-boendet är det vanligt de ensamkommande som bor på PUT-

boendet engagerar sig inom fotboll, en av tränarna i den lokala fotbollsklubben berättar: 

 

”Vi har många invandrare i våra lag. Jag tror nog att de flesta lag har någon eller några invandrare i 

sina lag. Vanligtvis går de på samma skola som de andra barnen i respektive lag.” 

Tränare X fotbollsklubb 

 

Flertalet respondenter nämner att skolan har en viktig roll – ”Jag tror att skolan är en viktig 

arena att knyta kontakterna på, för hit kommer ju alla.”
69

 

Ett steg framåt i integrationsprocessen togs i början av höstterminen 2012 då det språkliga 

introduktionsprogrammet fick möjlighet att flytta till den gymnasieskola det ligger på idag. 

Tidigare var programmet och skolan skilda åt, deltagarna på språkintroduktion hade lektioner 

i lokaler som inte låg på gymnasieskolan vilket gjorde att integrationen halkade efter och stora 

ansträngningar krävdes för att ungdomarna skulle integreras med andra elever. Idag är det 

alltså möjligheterna att träffa ungdomar ifrån andra ursprung större än innan: 

 

”På något sätt skulle jag vilja påstå att det är mer intressant att gå till skolan [nu].” 

  -Handledare PUT-boende 

 

Vidare har också det PUT-boende som de ensamkommande bor på en stor roll i 

integrationsprocessen, inte enbart på grund av de arbetandes hjälpande hand att hitta 

fritidsaktiviteter och praktik, utan även umgänget som sker på boendet: 

 

”Besöken på boendet – det är inte bara afghanska eller somaliska killar som kommer hit, utan det är 

även svenska kompisar […]” 

Handledare PUT-boende 

 

6.2 Sekundärempiri.  Statistik- och rapportdel  

Nedan redogörs för sekundärempiri som bland annat visar hur utformningen på de före detta 

individuella programgrammen och nuvarande introduktionsprogrammen ser ur och hur det 

gått för elever som tidigare gått dessa program. Sekundärempirin kompletterar 

intervjumaterialet och de två delarna ska tillsammans användas i analysen. 
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6.2.1 Skolverkets allmänna råd och Skolinspektionens utbildning för nyanlända 

År 2008 gav Skolverket ut Allmänna råd för utbildning av nyanlända, där de gav 

rekommendationer för hur skolans författningar kan tillämpas för de nyanlända eleverna, en 

grupp som inkluderar ensamkommande. De allmänna råden handlade bland annat om att det 

är viktigt att skolan i Sverige tar vara på kunskaper som den nyanlända eleven har med sig så 

att de inte glöms bort eller behandlas som mindre värda.  Skolverkets undersökningar har 

dock visat att många nyanlända elever känner att deras ämneskunskaper blir ”väntande” och 

att de inte får någon undervisning i nya ämneskunskaper under den tiden de lär sig svenska. 

Skolverket påpekar i Allmänna råd för utbildning av nyanlända (2008) att det är viktigt att de 

nyanländas undervisning i så stor grad som möjligt omfattar alla ämnen. 

Vidare är det också, enligt Skolverket (2008), viktigt att gå igenom hur skolan i Sverige 

fungerar, vad det finns för normer och förväntningar på elever här, då det kan skilja sig 

mycket ifrån vad de nyanlända är vana vid och därför är det ibland inte självklart för dem.
70

 

Ett år efter Skolverkets publicering av Allmänna råd för utbildning av nyanlända publicerade 

Skolinspektionen (2009) Utbildning för nyanlända – rätten till en god utbildning i en trygg 

miljö där de i stort pekar på de brister som skolorna som är inkluderade i undersökningen har 

när det gäller undervisning för nyanlända – ”Sammantaget innebär briserna i utbildningen för 

nyanlända elever att eleverna inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål samt att de 

inte blir delaktiga i och kan bidra till skolans och samhällets gemenskap”.
71

  

Resultatet visar bland annat att nyanlända elever inte får den utbildning de har rätt till, vilket 

betyder att de inte får lika stor möjlighet att nå de nationella målen som övriga elever.
72

 Enligt 

Skolinspektionen (2009) måste de kunskaper de nyanlända har med sig ifrån sitt hemland tas 

tillvara på och värderas, detta kan endast ske genom om omfattande och grundlig kartläggning 

av de nyanlända elevernas tidigare skolkunskaper. För att nyanlända elever ska kunna 

utveckla sitt lärande i det land de invandrat till krävs det att eleven ska kunna använda de 

kunskaper de redan besitter.
73

 

 

6.2.2 Individuella programmet och Introduktionsprogrammen 

Hösten 2011 infördes den nya gymnasieskolan som medförde en hel del förändringar jämfört 

med hur gymnasiet tidigare fungerat. Här presenteras några av de förändringar som skett. 

Innan reformen krävdes det att man skulle ha godkänt i svenska (eller svenska som 

                                                
70 Skolverket 1 (2008)  
71 Citat Skolinspektionen övergripande granskningsrapport 2009:3, s 6 
72 Skolinspektionen (2009:3) s 6-7  
73 Skolinspektionen (2009:3) s 7 
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andraspråk), matematik och engelska för att kunna komma in på ett gymnasieprogram. Med 

reformen krävs ytterligare nio godkända betyg för att ha möjlighet att komma in på ett 

nationellt högskoleförberedande program. Det krävs numera också godkända betyg i vissa 

specifika ämnen för att ha chans att komma in på specifika program. För att kunna komma in 

på ett yrkesförberedande program krävs numera godkänt i utöver, svenska (eller svenska som 

andraspråk), matematik och engelska, fem andra godkända ämnen. 

Det finns numera också två olika sorters examina; högskoleförberedande examen och 

yrkesexamen som olika nationella program leder till. 

Det tidigare individuella programmet (IV programmet) hade två olika inriktningar; 

programinriktat individuellt program (PRIV), där kunde eleven läsa för att komplettera de 

betyg som inte var godkända ifrån grundskolan, samtidigt som eleven började läsa kurser för 

ett nationellt gymnasieprogram.
74

 Den andra inriktningen var introduktionskurs för 

invandrade elever (IVIK). Där läste invandrarelever svenska som andraspråk samt 

samhällsorientering.
75

 Generellt sett var IV programmet just som det heter – individuellt. Det 

innebär att det mer eller mindre kunde formas efter elevens intresseområden och vad eleven 

behövde läsa för ämnen – en individuell studieplan arbetades fram lärare och elev emellan. 

Om en elev ville blanda sin studiegång med praktik var detta möjligt. Eleverna kunde också 

läsa tillsammans med eleverna på de yrkes- och studieförberedande programmen eller 

enskilt.
76

 Målet med det IV programmet var att elever som saknade fullständiga betyg skulle 

läsa upp dem för att sedan gå vidare till ett specialutformat program eller ett nationellt 

program, eller också erhålla ett slutbetyg när studieplanen lästs klart.
77

 

De program som ersatte IV programmet och dess inriktningar hösten 2011 var alltså de fem 

olika introduktionsprogrammen. I likhet med IV programmet finns introduktionsprogrammen 

till för de elever som inte uppnått de godkända betyg som behövs för att söka till ett nationellt 

program. Målen med dessa program är att elever antingen ska förberedas, alltså läsa in de 

betyg som saknas, för ett nationellt program, eller för arbetsmarknaden.
78 

 

De fem nya introduktionsprogrammen är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt 

alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion. De tre som diskutseras i den 

här undersökningen är yrkesintroduktion, individuellt val och språkintroduktion, därför 

presenteras en utförligare beskrivning av dessa nedan. 

                                                
74 http://www.utbildningsinfo.se A  
75 http://www.utbildningsinfo.se C 
76 http://www.skolverket.se B  & http://www.utbildningsinfo.se B 
77 http://www.utbildningsinfo.se B 
78  http://www.skolverket.se B 
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På yrkesintroduktionen är det meningen att elever ska erhålla en yrkesinriktad utbildning som 

ska underlätta för dem att etablera sig på arbetsmarkaden. De ska också efter ett antal 

godkända betyg ges möjlighet att läsa på ett nationellt program som är yrkesförberedande, där 

det krävs 8 godkända betyg för att komma in, där inräknat svenska (eller svenska som 

andraspråk), mattematik och engelska.  

Det individuella valet ska förbereda elever till studier på ett nationellt program som är 

yrkesförberedande eller nationellt program som är studieförberedande (som kräver att man har 

12 godkända betyg där inräknat svenska, eller svenska som andraspråk, engelska och 

mattematik) eller arbetsmarknaden. För att en ensamkommande ska bli erbjuden någon av 

dessa två program krävs att denne har klarat av språkintroduktionen.
79

  

De nyanlända eleverna som tidigare läste introduktionskurs för invandrarelever (IVIK) 

hänvisas numera till språkintroduktionen för att lära sig den svenska de behöver för att klara 

av att läsa ett annat introduktionsprogram där det är meningen att de antingen ska läsa upp 

betyg för att söka in till ett nationellt gymnasium eller förberedas för arbetsmarkaden. Det är 

vanligast att en nyanländ efter språkintroduktionen läser antingen yrkesintroduktion eller det 

individuella valet.
80

 

Likheten mellan gamla IV programmet och de fem nya introduktionsprogrammen är att inget 

av dem ger någon examen, dock får man efter avslutad utbildning ett intyg på utbildningen 

man gått.
 81

 

Relevant att nämna här är också att Arbetsförmedlingen gått ut med att de som har svårast att 

komma in på arbetsmarknaden är de som saknar gymnasieexamen,
82

 vilket blir fallet för de 

som endast gått ur ett introduktionsprogram med ett gymnasieintyg och inte genomfört en 

utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. 

 

6.2.3 Statistik 

Nedan presenteras tre olika tabeller. Dessa kommer visa vilken utbildning elevers föräldrar 

har utifrån vilket program eleverna studerar på. De kommer också visa hur lång tid det tagit 

för elever på det gamla individuella programmet att erhålla ett gymnasiebetyg. Slutligen visas 

även hur det gått för de elever som läst på det gamla individuella programmet jämfört med 

hur det gått för elever på andra program. 

                                                
79 Skolverket 2 (2011)  
80 Intervju studie- och yrkesvägledare introduktionsprogram X kommun 26 november 2012 & lärare 

språkintroduktionsprogram X kommun 29 november 2012 
81 Skolverket 3 (2011) s 1 
82 www.arbetsformedlingen.se A 
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Den nedan givna tabellen 5a
83

 visar föräldrarnas högsta utbildningsnivå och vilket program 

eleverna väljer utifrån det. Den visar att den procentuella majoriteten av de elever som under 

2011 läste sitt första år på gymnasiet på något högskoleförberedande program hade föräldrar 

med lång eftergymnasial utbildning. Samtidigt hade de elever som läste på något av 

introduktionsprogrammen procentuellt sett minst föräldrar som hade lång 

eftergymnasialutbildning. Dock var det flest av dessa elever, på något av 

introduktionsprogrammen som hade en förälder som enbart erhöll förgymnasial utbildning. 

Näst flest av de med föräldrar med enbart förgymnasial utbildning var de elever som läste 

yrkesinriktat gymnasieprogram. Vidare var det procentuellt sett minst elever som läste på ett 

högskoleförberedande program som hade föräldrar med enbart förgymnasial utbildning. 

 

Tabell 5a 

Elever i årskurs 1, 2011, med föräldrar som erhåller endast förgymnasial utbildning 

2 712 st elever på yrkesprogrammet 30.8% 

2 060 st elever på högskoleförebredande program 23.4% 

4 019 st elever på introduktionsprogram 45.7% 

Elever i årskurs 1, 2011, med föräldrar som erhåller endast gymnasial utbildning 

25 219 st elever på yrkesprogrammet 43.8% 

22 913 st elever på högskoleförebredande program 39.8% 

9 463 st elever på introduktionsprogram 16.4% 

Elever i årskurs 1, 2011, med föräldrar endast kort eftergymnasial utbildning 

6 738 st elever på yrkesprogram 28.4% 

14 832 st elever på högskoleförberedande program 62.5% 

2 171 st elever på introduktionsprogram 9.1% 

Elever i årskurs 1, 2011, men föräldrar med lång eftergymnasial utbildning 

6 350 st elever på yrkesprogrammet 18.1% 

26 484 st elever på högskoleförberedande program 75.8% 

2 118 st elever på introduktionsprogram 6.1% 

Sammanfattning av tabell – ”Föräldrarnas högsta utbildningsnivå” under rubriken ”Skolor 

och elever i gymnasieskolan läsår 2011/12”, Skolverket.se
 84
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Eftersom de introduktionsprogram som idag finns inom den svenska gymnasieskolan är en del 

av den nya gymnasiereform som infördes hösten 2011 är det ännu svårt att hitta uppföljningar 

av de elever som avslutat sina studier där, på grund av att många helt enkelt inte har avslutat 

studierna. 

I och med detta måste man söka vidare efter uppföljningar som gjorts på elever som gick på 

det program som introduktionsprogrammen ersatte – de individuella programmen. Nedan 

visas en uppföljning som gjorts av Skolverket (2007) gällande hur många elever, av de som 

började med ett år på individuella programmet 2001, som fick ut gymnasiebetyg och hur lång 

tid det tog: 

 

Tabell 5b 

 Slutbetyg 

inom 3 år 

Slutbetyg 

inom 4år 

Slutbetyg 

inom 5 år 

Totalt av 11488 

st elever 

4.3 % 20.5 % 24.6 % 

Därav ifrån PRIV 

2038 st elever 

15.3 % 30.8% 33.8 % 

Därav ifrån IVIK 

1336 st elever 

0.5 % 8.5 % 15.3 % 

Därav ifrån IV 

8114 st elever 

2.2% 19.9% 23.7% 

Sammanfattning av tabell från Skolverkets redovisning av uppdrag om individuella program 

2007, s 25
85

 

 

Tabell 5b visar alltså att omkring tjugo procent (20.5%) av de elever som startat med ett 

individuellt program erhåller ett slutbetyg ifrån gymnasieskolan inom fyra år. 

Utav de elever som erhöll slutbetyg våren 2004, efter tre års studier, kom 15.3% från 

programinriktat individuellt val (PRIV), 0.5% från introduktionskurs för invandrarelever 

(IVIK) och 2.2% från övriga individuella programmen (IV). 

Utav de elever som erhöll slutbetyg våren 2005, efter fyra års studier, kom 30.8% från PRIV, 

8.5% från IVIK och 19.9 % från IV. 

Och slutligen, utav de elever som erhöll slutbetyg inom en period av fem år, till och med 

våren 2006, kom 33.8% ifrån PRIV, 15.3% ifrån IVIK och 23.7% ifrån IV. 

                                                
85 Skolverket 4 (2007) s 25 
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är IVIK inom det individuella programmet 

som tar längst tid på sig att nå gymnasiebetyg, det är också den inriktning som procentuellt 

sett mest sällan når fullständiga slutbetyg ifrån gymnasiet under den mätta femårsperioden. 

Endast 15.3% av den gruppen gör det, i jämförelse med, 33,8% från PRIV och 23.7% från 

IV.
86

 

 

Slutligen visar utbildningsstatistik från SCB (2010) att en större del (41 %) av de som 

avslutade sina studier från ett individuellt program 2004/2005 hade angett ”övrigt” som 

uppehälle, jämfört med de som erhållit gymnasieexamen ifrån ett studieförberedande program 

(17 %). Med övrigt menas att man är bland annat värnpliktig, arbetslös eller hemmavarande 

på grund av något annat än arbetslöshet. Å andra sidan visar också tabellen att de som avgått 

ifrån ett individuellt program i större procentuell grad hade ett arbete, samtidigt som de som 

blivit examinerade ifrån ett studieförberedande program i större procentuell grad studerade. 

 

Tabell 5c 

Avgått individuellt program 2004/2005 uppehälle: 

Förvärvsarbete Studier Förvärvsarbete/studier Övrigt 

44 % 11 % 3 % 41 % 

Examinerade studieförebredande program 2004/2005 uppehälle: 

Förvärvsarbete Studier Förvärvsarbete/studier Övrigt 

35 % 29 % 18 % 17 % 

Sammanfattning tabell SCB Utbildningsstatistik årsbok 2012 – Verksamhet efter utbildning.
87

 

 

5.1.2.1 Sammanfattning statistik 

Sammanfattningsvis kan man genom att titta på tabell 5a säga att de som gått i den nya 

gymnasieskolans introduktionsprogram har haft föräldrar med procentuellt sett lägst 

utbildning, jämfört med de elever som gått antingen på ett yrkesförberedande program eller 

högskoleförberedande program. 

Tabell 5b visar att det tagit längst för de elever som läst på introduktionskursen för 

invandrarelever på det gamla IV programmet att få en examen ifrån ett nationellt 

gymnasieprogram, det var också de som under den mätta perioden mest sällan hade nått en 

gymnasieexamen – procentuellt sett. 

                                                
86 Ibid 25-26 
87 Statistiska centralbyrån (2010) s 385-386 
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Den sista tabellen, tabell 5c, visar slutligen att de som gått på ett individuellt program i större 

procentuell grad angett ”övrigt” som uppehälle än de som fått examen ifrån ett 

studieförberedande program. Samma tabell visar också att det är fler av dem som gått ett 

studieförberedande program procentuellt sett som studerar efter att de fått gymnasieexamen 

än de som gått ett individuellt program. Dock visar tabellen också att det är fler som gått ett 

individuellt program som arbetar än de som gått ett studieförberedande efter 

gymnasieexamen.  

7. Analys och diskussion 

Nedan följer en analys av ovan given empiri och teori, diskussioner kommer också att föras 

utifrån den tidigare forskning som presenterats tidigare i studien. 

 

7.1 När integrationen flyter på; PUT-boendet, skolan och fritiden 

Eftersom det inte utförts några intervjuer med de ensamkommande ungdomarna personligen 

är det egentligen svårt att uttala sig om det verkligen förekommer integration inom X 

kommun. Då vi här bara har det respondenterna uttalat sig om att tillgå kan man ändå peka på 

att möjligheter till integration för de ensamkommande, och nyanlända, ändå finns inom 

flertalet ställen inom X kommun. Flera av respondenterna pekar på att 

introduktionsprogrammet numera läses på en gymnasieskola tillsammans med andra elever, 

till skillnad från för cirka ett halvår sedan då programmet låg en bra bit ifrån skolan, vilket 

många gånger hindrade umgänge och integration med elever i övriga gymnasieskolan under 

skoltid. Nu är det lättare för nyanlända elever att umgås med andra elever och inte bara de 

som går på introduktionsprogrammet.  

Det nämns även att många ensamkommande umgås med vänner med svensk och olika 

utlänska bakgrunder på PUT-boendet. Vilket betyder att deras sociala nätverk inte enbart 

består av individer med samma erfarenheter utan även av svenskfödda och andra 

utlandsfödda. 

Ett annat exempel är fotbollsklubben som flera nyanlända ungdomar är medlemmar inom. 

Lagen mixas med ungdomar av olika ursprung vilket gör att det åtminstone i teorin finns 

möjligheter till integration och det blir därmed lättare att vidga det sociala nätverket samtidigt 

som de svenskfödda ungdomarna får chanser att integreras tillsammans med utlandsfödda – 

vilket också är en stor och viktig del i integrationsprocessen.  
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Dessa tre exempel visar att det finns möjlighet till en viss strukturell integration i X kommun 

då de ensamkommande får tillgång till majoritetssamhällets sociala nätverk genom möten 

med individer som inte enbart delar deras ursprung och bakgrund. I och med att möjlighet till 

strukturell integrations existerar finns också möjlighet till kulturell integration. Dock är det 

svårt att säga något om den kulturella integrationen, men man skulle kunna peka på att då de 

nyanlända, och ensamkommande, mixas i fotbollslag, äter i samma matsal och har 

gemensamma vänner synliggörs mångfalden av olika individer med olika kulturer och 

ursprung. Det kan i sin tur leda till att miljöerna de vistas i blir mer blandade och möjligheter 

till relationer blir större än om dessa individer skulle vara skilda ifrån majoritetssamhället. I 

de fall som både kulturell och strukturell integration sker kan man tala om relationell 

integration. Detta i och med att både ulandsfödda och svenskfödda har möjlighet att integreras 

tillsammans och utveckla relationer till varandra. I och med att integration inte handlar om att 

en person integreras i ett samhälle utan om att människor integreras med varandra utgör 

relationer som utvecklas ett exempel på att integration faktiskt sker. 

Vidare skulle man också kunna ana att de ensamkommande har lättare att ta sig an och ta del 

av majoritetssamhällets grundläggande normer och värderingar då de i större grad tvingas 

leva med dem på ett sätt som andra nyanlända inte tvingas göra. Om man är nyanländ i 

Sverige tillsammans med sin familj kan man tänka sig att hemlandets värderingar efterlevs i 

större grad när de är tillsammans. 

Sammanfattningsvis kan man genom de ovan givna exempel se att möjligheterna till 

integrations finns på flertalet ställen inom X kommun. Det pekas på att många av de 

ensamkommande har svenska kompisar vilket tyder på integration – både att de 

ensamkommande får ta del av majoritetssamhället och att de svenskfödda får ta del av en 

ensamkommandes främmande kultur.  

 

Man kan även här ta upp Bunars (2001) studie och peka på att en viss del av den idealbild av 

skolan han beskriver faktiskt stämmer överens med de beskrivningar som respondenterna ger 

av den här undersöka gymnasieskolan, dock är det viktigt att peka på att respondenternas 

beskrivningar står för dem själva. Hurvida en nyanländ elev skulle beskriva samma situation 

framkommer inte i den här studien. Enligt en respondents uppgift skulle det kunna vara just i 

skolan som kontakter knyts, för det är ju dit alla kommer. Även det faktum, som nämnts ovan 

– att det språkliga introduktionsprogrammet har flyttats till den övriga gymnasieskolan skulle 

kunna ses som en väg i rätt riktning emot gränsöverskridande umgänge. I och med flytten får 

eleverna större möjlighet än innan att umgås med elever ifrån andra ursprung. Dock kommer 
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nedan analys ifrågasätta den jämlikhet som han menar i ideala fall borde främjas i skolan – att 

alla ska ha lika chanser och möjligheter att lyckas. 

 

7.2 Den oavsiktliga konsekvensen 

Trots att möjligheterna till integration existerar finns det dock en bristande punkt som flera 

respondenter är överens om, till exempel dessa: 

 

”Det som bland annat har dykt upp är att flera ungdomar har tagit upp det här med skolan; att man 

känner att man får gå och läsa svenska och sen blir det inte mycket mer. Man känner att man tappar 

massa tid och fart i sin utbildning […]. Skolverket har ju planer och det ska finnas speciella 

handledningsplaner för dessa ungdomar i skolan, för vilket extrastöd man har rätt till för att kunna 

delta men det får man inte överallt.” 

-Utvecklare av social hållbarhet Länsstyrelsen 

 

”Det svåra för mig som studievägledare är att övertyga eleverna om att inte ha för bråttom... de 

klarar inte sina studier i andra ämnen utan en bra grund i svenska språket, […] det blir ju problem för 

eleverna att klara studier och praktik.” 

 

”[…]det är få utan skolbakgrund som klarar behörigheten till nationellt program över huvud taget.” 

 

”Sista året man kan börja på dessa [nationella ]program är när man är 19 – så de har ju helat iden 

en tidspress alla de här ungdomarna som är väldigt stor. För de vill ju helst vara som alla andra och 

gå ungdomsgymnasiet, men det är inte alla som hinner det […]” 

-Studie- och yrkesvägledare Introduktionsprogram 

 

Empirin visar alltså att skolgången för nyanlända och ensamkommande kan liknas vid en 

stresspunkt där många känner att de inte hinner med det de vill – många hinner inte blir klara 

med svenskan i tid vilket leder till att de inte hinner läsa in det svenska gymnasiet och enbart 

läser yrkes- eller individuellt introduktionsprogram efter att de klarat av språkintroduktionen.  

Som visats i tabell 5b i empirikapitlet är också den oro som många känner befogad; för de 

som läste på det språkliga introduktionsprogrammets gamla IV programmet (IVIK) tog det i 

genomsnitt längst tid att erhålla ett gymnasiebetyg, i de fall de överhuvudtaget gjorde det. 

Statistiken i tabell 5c visar också att de som avslutade sina studier efter att enbart ha gått IV-

programmet var de som i störst grad inte heller studerade vidare, utan erhöll istället ett arbete. 
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I och med att de nyanlända i snitt spenderar två år på det nuvarande språkliga 

introduktionsprogrammet kan det tyckas självklart att många av dem försöker stressa sig 

igenom utbildningen för att få chans att söka till ett nationellt gymnasieprogram, och på det 

sättet få chans till större möjlighet till vidare studier och därmed ett yrke som där oftast ger 

bättre betalt. 

Att placeras i introduktionsklasser 

Vidare kan man även resonera kring hur de nyanlända som placeras i introduktionsklasser 

påverkas av att det tar längre tid för de elever som gått på gamla IV programmet, och nu 

också de nuvarande introduktionsprogrammen. Tabell 5c styrker att de som gick på dåvarande 

IV programmet var de som i större procentuell grad, än de som läste på ett studieförebredande 

program, angett ”övrigt” i fråga om sysselsättning efter avslutade studier. Ett svar som tyder 

på att de varken har något yrke eller bedriver studier. Tabell 5b visar att en minoritet av de 

som gick på dåvarande IV programmet fick sin gymnasieexamen efter tre år. Man kan 

ifrågasätta hur de nyanländas studiemotivation påverkas av att gå i klasser där många inte tar 

en gymnasieexamen, eller tar längre tid på sig att göra det jämfört med elever som börjat på 

ett nationellt program ifrån början, och där många inte heller studerar vidare när de avslutat 

studierna utan istället börjar arbeta med en gång, eller i flera fall blir hemmavarande. 

Trots att möjligheterna till integration finns – har de lika stor möjlighet att forma sin 

framtid? 

Trots att det objektivt sett finns möjlighet till det som i den här undersökningen definierar 

som integration; de nyanlända och ensamkommande får chansen att umgås med individer från 

andra ursprung samt att de får möjligheten att vidga sitt sociala nätverk, kan man fråga sig om 

de nyanlända verkligen har samma förutsättningar som alla andra att forma den framtid de 

själva vill ha – eller stakas deras väg ut redan när de sätter sin fot i Sverige för första gången – 

i och med bestämmelserna om hur deras skolgång ska se ut? 

En fråga om klass 

För att svara på frågan om de nyanlända har lika stor chans som alla andra till en framtid de 

själva vill ha är det till en början viktigt att ta upp social skiktning och klass. Med dessa 

teorier kan man peka på de följder som skulle kunna vara möjliga efter att en 

ensamkommande råkat ut för den tidsfälla som flera respondenter talar om; att de hunnit fylla 

19 år innan de påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Vilket leder till att de får söka sig till 

vuxenutbildning för att läsa in det nationella gymnasiet, eller helt enkelt ”nöja sig” med 

utbildningen ifrån yrkes- eller individuella introduktionsprogrammet. Att ”nöja sig” betyder 
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att de enbart får en lägre utbildning jämfört med de som erhåller ett nationellt programs 

slutbetyg, vilket, enligt Arbetsförmedlingen, kan göra det svårare för dem konkurrera på 

arbetsmarknaden. 

De möjliga följderna skulle kunna vara att den nyanlända eleven endast får tillgång till de 

sorters yrken som inte kräver högskole- eller universitetsstudier – alltså de yrken som enligt 

Svallfors (2010) kan kategorieras som arbetarklassyrken. De nyanlända eleverna löper alltså 

större chans eller risk än de elever som fått möjlighet att studera på ett nationellt program att 

senare i livet få arbetarklassjobb som i sin tur leder till ett liv i ett av samhällets lägre sociala 

skikt. Det är givetvis också en möjlig framtid för alla de individer som endast erhåller 

utbildning ifrån introduktionsprogram. 

Integration som har en bestämd väg 

Man kan tala om att möjligheterna till integration av de ensamkommande ungdomarna finns i 

såväl skolan som på fritiden. Det finns tillfällen att umgås med andra ungdomar i sin egen 

ålder. Dock kan man ställa sig frågande till vart den här integrationen leder.  

I de fall där nyanlända elever utvecklas sociala relationer och sociala nätverk i skolan är 

sannolikheten störst att de gör de med de elever som går på samma program som de själva, 

alltså något introduktionsprogrammen. Detta betyder att de nyanlända sannolikt utvecklar 

relationer med elever som många gånger befinner sig i en lägre klassposition.   

Även om man kan tala om att integrationsmöjligheter finns som passar in på de definitioner 

av begreppet som råder i den här undersökningen, påverkar det de nyanländas, och 

ensamkommandes, väg i riktning mot en specifik klassposition. I avsaknad av gymnasiebetyg 

har de det svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden, många gånger inte på grund av 

egen vilja eller lägre ambition, utan på grund av en väg som stakats ut för dem redan då de 

bestämde sig för att söka asyl i Sverige.  

Man kan alltså tala om att de nyanlända leds in på den väg som är utstakad av skolan: via 

språkintroduktionen och annan introduktion, vilket i sig kan betyda till att de i avsaknad av 

gymnasiebetyg, leds in i någon av de lägre klasspositionerna. 

Sammanfattningsvis och om att dra det kortaste strået 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den oavsiktliga konsekvensen av X kommuns 

integrationsarbete av nyanlända är att de möjligheter de får till integration leder dem in i en 

specifik klasstillhörighet i ett socialt skiktat samhälle där de kommer att inta de lägre 

klasspositionerna. Man skulle kunna peka på att den svenska gymnasieskolan är med och 

påverkar integrationen av de nyanlända eleverna in dessa. Man skulle också kunna säga att det 

egentligen inte spelar någon större roll hur duktig eller hur studiemotiverad en nyanländ var i 
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sitt hemland – när de kommer till Sverige kommer de att i snitt tappa två år för att lära sig 

svenska och sedan antagligen bli placerad på ett introduktionsprogram. 

Man skulle också kunna tala om att de ensamkommande här drar det kortaste strået. När de 

anlänt till Sverige, i genomsnitt, 15 år eller äldre, befinner sig i en utsatt position där de ska ta 

hand om både sig själva, sin skolgång och återuppbyggnaden av sina liv. Detta skiljer dem 

ifrån de nyanlända ungdomar som anlänt tillsammans med sina familjer eller liknande. 

En återkoppling till idealbilden 

Man skulle vidare också kunna återkoppla till den idealbild som Bunar (2001) menar ofta 

tecknas av skolan bland annat uppfattningen om att alla elever ges samma möjligheter att 

lyckas. På grund av flera elever hinner nå 19 år innan de har möjlighet att söka in till ett 

nationellt gymnasium ges de inte möjligheten att göra detta. Utan de hänvisas till 

vuxenutbildningar eller får ”nöja sig” med den utbildning de får ifrån 

yrkesintroduktionsprogrammet eller ifrån det individuella alternativet av 

introduktionsprogrammen.  

Här skulle man kunna se likheter med skolan som gränsdragare mellan elever som Bunar 

(2001) diskuterar. Då många elever som kommer ifrån familjer där föräldrarna endast erhåller 

förgymnasial utbildning (se tabell 5a), själva går på ett introduktionsprogram (där det som 

tabell 5c ovan visat är vanligt att de själva erhåller jobb istället för att studera vidare efter 

studier), kan man tala om en uppdelning mellan elever ifrån olika klassiktade ursprung, då 

majoriteten av de elever som studerar på ett studieförberedande program har föräldrar som 

erhåller lång eftergymnasial utbildning. De nyanlända eleverna ingår i samma skikt som 

elever med lågutbildade föräldrar. 

Framtiden? 

Slutligen kan man här ta upp Hessles (2009) studie som stöd för det som den här analysen 

visar. Majoriteten av de individer som följdes upp i hennes studie erhöll inte högskole- eller 

universitetsutbildning, utan erhöll istället arbeten i form av egenföretagande (till exempel 

pizzeria eller taxiverksamhet), arbetade inom vården eller inom handeln och så vidare. Man 

skulle kunna peka på att dessa yrken är sådana som de individer den här uppsatsen handlar om 

i framtiden kan erhålla på grund av att många av dem inte läser in ett nationellt 

gymnasieprogram. De flesta av de unga vuxna som inkluderades i hennes uppföljningsstudie 

erhöll alltså yrken som inte kräver någon vidareutbildning. Med detta skulle man kunna peka 

på tabell 5c i kapitel fem och diskutera det faktum att fler av de som avgått ifrån ett dåtida 

individuellt program i större grad arbetar än de som fått examen ifrån ett studieföreberedande 

program (som i sin tur i procentuellt större grad studerar vidare efter examen). Man skulle 
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med det kunna ana att de före detta IV eleverna erhåller yrken som då inte kräver högskole- 

eller universitetsutbildning, utan att de snarare har sådana yrken som de unga vuxna i Hessles 

(2009) studie. 

Hessles (2009) studie visar vidare att de unga vuxna i uppföljningsstudien i stor grad sökt sig 

till andra individer av samma kulturella bakgrund som de själva, och att de kontakter de hade 

ifrån majoritetssamhället var de formella kontakter de ofta hade kvar ifrån den tid de var unga 

och nyanlända. Detta skulle man även kunna koppla till Morrices (2007) studie och peka på 

vikten av ett utvidgat blandat socialt nätverk för att kunna ta del av de normer, förväntningar 

och den hjälp de skulle kunna få därifrån. Man kan slutligen här peka på att möjligheterna de 

nyanlända och ensamkommande har till integration sker i miljöer där det finns etniskt 

blandade individer och att dessa individer på grund av det har större möjlighet att anamma de 

normer som finns i det svenska samhället.  

8. Slutsats 

Detta avslutande kapitel avser att ge svar på de frågeställningar som ställdes i 

introduktionskapitlet. 

Den första frågan var: vilken betydelse har skola och fritid för ensamkommande 

flyktingungdomars möjlighet till integration i kommun X? Svaret på den frågan är att både 

skolan och fritiden, speciellt fritidsaktiviterer som till exempel fotboll, i princip har avgörande 

betydelse för möjligheterna till integration av de ensamkommande flyktingungdomarna. 

Man kan se skolan som den verksamhet som egentligen lägger grund för umgänget med andra 

– det är ju, som en av respondenterna sa, dit alla kommer. De relationer med ungdomar som 

utvecklas där kan de ensamkommande ta med sig och bygga vidare på genom umgänge på det 

PUT-boende de bor på – på det sättet träffar alla där boende varandras vänner och sociala 

nätverk har möjlighet att utvecklas. 

Det är också under fritiden som de ensamkommande ges möjligheter till integration, då 

genom till exempel fritisaktiviter som fotbollsträning. Här ges de möjlighet att träffa 

ungdomar i samma ålder ifrån olika ursprung och utveckla relationer. 

Den andra frågan var: vilka är de möjliga konsekvenserna av integrationens förutsättningar? 

Trots att de ensamkommande ges flertalet möjligheter till integration, har den här 

undersökningen visat att dessa individer integreras in i klasspositioner där de har yrken som 

inte kräver någon högskole- eller universitetsutbildning. Den här ”styrda” integrationen sker 

bland annat på grund av att de ensamkommande, efter avslutad språkintroduktion, i de allra 

flesta fall placeras på ett annat introduktionsprogram där de ska läsa upp betyg för att kunna 



45 

 

söka in till ett nationellt gymnasieprogram eller förberedas för arbetslivet. Då tiden för många 

av dessa individer är för knapp hinner flera av dem inte att söka in till ett nationellt program.  

Man kan alltså tala om att de nyanlända eleverna integreras i riktning mot en specifik 

klassposition genom den väg som av skolan är utstakad: språkintroduktionen och annan 

introduktion 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguider 

9.1.1 Lärare introduktionsprogram 

Skolgången 

 SFI 

 Introduktionsprogramen 

Integration 

 Vad anser du att ni på denna gymnasieskola gör för att integrera dessa ungdomar? 

 Speciella resurser? 

Samverkan 

 Samverkan, kommunen, PUT-boendet, fritidsaktiviteter? 

o Svårigheter? 

9.1.2 Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogram 

Ankomst 

 ”Introduktionsprocess”? 

 Introduktionsklass, språk/tolk, klasser? 

 Läser de bara svenska eller andra ämnen också? 

 Hur länge läser de på språkintroduktion? – är det grundläggande för att de ska klara 

skolan eller vill man att de ska lära sig språket grundligt? 

 Missar de vanlig skolgång när de läser språkintroduktion? 

Efter introduktionen 

 Andra introduktionsklasser, ingen skolgång i hemlandet? – Speciella åtgärder? 

o Språk och/eller andra ämnen? 

 Vilka är vanligast? 

 När placeras de i klasser med svenska elever och elever som kan prata svenska? 

Integration 

 Vad anser du att ni på denna gymnasieskola gör för att integrera dessa ungdomar, 

speciella resurser? 

Samverkan 
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 Samverkan med andra? 

 Svårigheter samverkan? 

 

9.1.3 Utvecklare av social hållbarhet på Länsstyrelsen 

Allmänt 

 Skulle du kunna berätta lite om ditt arbete? 

Integration 

 Hur arbetar ni för att ensakommande flyktingungdomar ska integreras i samhället? 

Samverkan 

 Hur arbetar ni för/med samverkan av/mellan organisationer? 

 

9.1.4 Anställd PUT-boendet 

Ankomst 

 Hur ser det ut helt ifrån början – från att de ensamkommande kommer till Sverige? 

o Transitboende – flyttas de därifrån så fort de fått uppehållstillstånd? 

 Vem beslutar om vem som får komma till X kommun? 

 

PUT-boendet 

 Hur ser de första dagarna ut? 

 Speciellt stöd, språk, skola? 

Integration 

 Hur arbetar ni för att de ungdomarna som bor hos er ska integreras i samhället? 

Samverkan 

 Samverkar ni med andra organisationer för att integrationen av ungdomarna ska gå 

smidigt, skola, frivilligorganisationer, fritidsaktiviteter? 

o Svårigheter? 

 

9.1.5 Vice ordförande i den nämnd som ansvarar för ensamkommande 

flyktingbarn på X kommun 

Ankomst och placering 

 Ankomstprocess vid ankomst till Sverige - vem bestämmer hur många och vilka som 

ska placeras i de olika kommunerna? 
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o Hur många placeras i X kommun? 

o PUT-boende/familjehem? 

Efter ett tag 

 När ungdomarna blivit placerade – vad gör X kommun för dem då? 

Samarbeten 

 Samarbete med organisationer för att underlätta integrationen för de 

ensamkommande? 

X  Kommun 

 Vad gör X kommun för att de ensamkommande ungdomarna ska bli en del av det 

svenska samhället, och ännu mer en del av X kommuns samhälle? 

 

 


