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Abstract  

Author: Madelene Grunditz & Elin Karlsson 

Title: "They stab those who help them "- Swedish men's  

beliefs about unaccompanied boys. [Translated title] 

Supervisor: Erika Lundby 

Assessor: Ulrika Järkestig-Berggren 

 

The aim of this study was to examine and describe Swedish men's beliefs about 

unaccompanied boys. We used a qualitative approach in form of semi-structured interviews to 

obtain representative results. Eight Swedish men were interviewed in this study. In the 

interviews the Swedish men were asked to place a number of words linked to unaccompanied 

boys, for example dangerous or kindhearted. The words were placed by the men on a picture 

with three stick figures in the middle which would represent unaccompanied boys, then three 

circles around. We could find a variation in the men's beliefs about unaccompanied boys. 

Even if we could find a variation, the result of our study shows that the majority of the 

interviewed Swedish men had negative beliefs about unaccompanied boys. One belief was for 

example that unaccompanied boys are violent and kill people.  
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Förord  

 
Vi vill börja med att framföra ett tack till de åtta informanter som deltog i vår studie, samt att 

vi fick ta del av deras föreställningar om ensamkommande pojkar. Genom att männen var 

villiga att dela med sig av deras bild av pojkarna gjorde de denna studie möjlig.  

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Erika Lundby som har hjälp och guidat 

oss från en idé till en färdig uppsats. Med ditt engagemang och ditt intresse har du inspirerat 

oss.  

  

Madelene Grunditz och Elin Karlsson 

Linnéuniversitetet, Kalmar 2016  
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1. Ensamkommande pojkar - ett problem? 

Ensamkommande pojkar är farliga för tjejer, risk för tjejerna att bli våldtagna och 

farliga för vår ekonomi. (Erik)  

 

Under senare år har antalet flyktingar som sökt asyl i Sverige ökat dramatiskt. Eger (2009:3) 

menar att Sverige är ett av de länder där befolkningen generellt varit positiv till att ta emot 

flyktingar och att inkludera alla invånare (ibid). I citatet från Erik, en av de åtta män som 

intervjuats i denna studie, ser vi dock en helt annan inställning till flyktingmottagandet. Erik 

beskriver ensamkommande pojkar som farliga för tjejer och Sveriges ekonomi.  

Att Erik har negativa föreställningar om ensamkommande pojkar är inte 

förvånansvärt med tanke på den hätska debatt som pågått i svensk media under senare år. 

Vissa föreställningarna kan ha förstärkts av medias ofta ensidigt negativa rapportering om 

ensamkommande pojkars oärlighet gällande ålder, att de utger sig för att vara yngre än vad de 

egentligen är, brottslighet med mera. Svenska dagbladet (2014) har exempelvis skrivit om hur 

många ensamkommande pojkar som utger sig för att vara under 18 år, men som egentligen är 

vuxna. Tidningen belyser statistik och åsikter om att ensamkommande pojkar är män och inte 

pojkar. Det framkommer i artikeln citat från olika individer som efter sina möten med 

ensamkommande pojkar hävdar att de ensamkommande pojkarna har ljugit om hur gamla de 

är. Denna bedömning sker då på grund av individens egen tolkning av den ensamkommande 

pojkens “vuxna” utseende (ibid). Vidare har Expressen (2016a) uppmärksammat bråk på 

boenden för ensamkommande pojkar, samt rapporterat om ensamkommande pojkar som 

utpekats som sexuella förövare (Expressen 2016b). Resursbrist är något som också diskuterats 

i forum och olika medier. I medias överlag negativa rapportering finns det dock ett fåtal 

artiklar där ensamkommande pojkar belyses som individer med positiva egenskaper. På 

Sveriges radios (2015b) hemsida har de bland annat publicerat en positiv rapportering om 

ensamkommande pojkar. De menar att ensamkommande pojkar måste vara initiativrika och 

kompetenta om de tar sig till Sverige ensamma. Nyheter som Sveriges radio (2015a) även 

belyser är mer negativa rapporteringar kopplat till ensamkommande pojkar exempelvis, 

bristen på personal och boenden. SVT (2015) har belyst bristen på skolplatser och 

Göteborgsposten (2016) har också målat upp ensamkommande pojkar som individer som 

genomför brott. Svenska män, såsom Erik, möts således dagligen av negativa föreställningar i 

media. Medias framställning kan därför tänkas påverka deras föreställningar om 

ensamkommande pojkar. 
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Även om Sverige är ett land där samhället varit mestadels positiv till att ta emot flyktingar 

florerar, som påvisats, fördomar och diskriminering angående utrikesfödda som kommer till 

Sverige (Boguslaw, 2014:6). Thomassen (2007:95) förklarar att en fördom är ogrundade 

föreställningar. Men i vår studie kommer mäns föreställningar om ensamkommande pojkar att 

undersökas. Då majoriteten av ensamkommande barn är pojkar (Migrationsverket, 2016b) och 

medias negativa nyhetsrapporteringar om ensamkommande pojkar (Expressen 2016a) kan 

man tänka sig att männen troligen har en mer negativ bild av ensamkommande pojkar än 

ensamkommande flickor. Ett ensamkommande barn definieras enligt 1§ femte stycket i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) att barnet är under 18 år och saknar 

vårdnadshavare i Sverige. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har ökat de 

senare åren (Migrationsverket, 2016a). År 2014 inkom det 7 049 stycken asylsökningar till 

Migrationsverket gällande ensamkommande barn. Nästkommande år inkom det 35 369 

stycken asylansökningar till Migrationsverket gällande ensamkommande barn 

(Migrationsverket, 2016a). Från år 2014 till år 2015 har det därmed skett en ökning av 

mottagandet av ensamkommande barn med 28 320 stycken ansökningar. Migrationsverket 

(2016b) visar i sin statistik att det var 32 522 stycken ensamkommande pojkar som kom till 

Sverige år 2015, jämfört med ensamkommande flickor som omfattade 2 847 stycken. 

Socialstyrelsen (2013:17) menar att några anledningar till att föräldrar skickar iväg sina barn 

eller att barnen tvingas fly bland annat beror på att de vill kunna få bättre 

utbildningsmöjligheter, större trygghet samt komma bort från krig, hot, våld och fattigdom. 

 Enligt tidigare forskning från bland annat Schweitzers et al. (2005) är det män 

som besitter mest negativa föreställningar om flyktingar. I forskningen om negativa attityder 

mot flyktingar upplevde männen ett större hot än kvinnorna från flyktingar som flytt till 

landet där individerna bor. Bilden som männen målade upp var att flyktingarna äventyrar 

politisk eller ekonomisk makt samt existensen hos majoriteten av befolkningen i det berörda 

landet. En av anledningar till att männen var mer fördomsfulla mot flyktingar kan förklaras 

genom den stereotypa bilden av mannen som är konstruerad, exempelvis som försvararen och 

försörjaren (Schweitzers et al. 2005:171-172, 176). Det kan även förklaras genom Elias teori 

om etablerade och outsiders där Elias bland annat belyser att ensamkommande pojkar kan 

benämnas som outsiders och tillskrivas negativa karaktärsdrag (Elias & Scotson, 2010:19). 

Det är relevant för socialt arbete att undersöka föreställningar angående 

ensamkommande pojkar eftersom ökningen av mottagandet av pojkarna är markant från år 

2014 till år 2015 (Migrationsverket, 2016a). Då ökningen har lett till en intensiv debatt i det 

offentliga samtalet och medfört en rad negativa nyhetsrapporteringar (Expressen, 2016a), bör 
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vi fråga oss hur detta har påverkat synen på de ensamkommande barnen? Vilka föreställningar 

har svenska män om ensamkommande pojkar? Detta blir särskilt viktigt att studera eftersom 

negativa föreställningar kan leda till fördomar, främlingsfientlighet, intolerans och rasism 

(Boguslaw, 2014:1). Ett samhällsklimat som präglas av dessa starkt negativa känslor kan 

också leda till hatbrott. Utifrån brottsbalken 16 kap 8§ och 9§ förklaras hatbrott som hets mot 

folkgrupp och olaga diskriminering (BrB). Statistiken från Brå (2015) angående 

hatsbrottsmotiv år 2013 och år 2014 visar att främlingsfientlighet och rasistiska motiv är de 

vanligaste hatbrotten och att dessa har ökat. År 2014 var det totalt 6 269 stycken anmälda 

hatbrott varav 4 314 stycken av anmälningarna innehöll främlingsfientliga och rasistiska 

motiv (ibid). I hatbrottsanmälningarna kunde yrkesverksamma på Brå (2015) uttyda att 58 

procent av hatbrotten utfördes av en individ som var okänd för den utsatta individen. I och 

med de ökade hoten, från majoriteten okända individer mot utrikesfödda är det en relevant 

forskningsstudie att undersöka och beskriva föreställningar om ensamkommande pojkar. En 

intressant del i vår studie är att uttyda vilken bild männen som intervjuas har av 

ensamkommande pojkar, specifikt i den tid och kontext som verkar nu, exempelvis genom 

den bild media bidrar till av ensamkommande pojkar. Hur vi ska kunna förstå männens 

föreställningar av ensamkommande pojkar kan vi använda ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, bland annat genom att männen är medskapare till bilden av ensamkommande 

pojkar. 

Det tycks finnas en begränsning i tidigare forskning. Forskare har fokuserat på 

föreställningar om invandrare generellt och mestadels satt ensamkommande pojkar i samma 

kategori som exempelvis vuxna flyktingar. Majoriteten av forskningen som vi har granskat 

som berör föreställningar om ensamkommande pojkar har bestått av intervjuer med 

boendehandledare, således personal som arbetar med ensamkommande barn. I forskningen 

finns följaktligen en kunskapslucka angående vad individer i samhället besitter för 

föreställningar om ensamkommande pojkar. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva svenska mäns föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Fyra frågeställningar har utformats som baserats på resultat från 

tidigare forskning. 
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1.2 Frågeställning 
 Vilka föreställningar finns om ensamkommande pojkar som hot respektive trygghet i 

samhället? 

 Vilka föreställningar finns om ensamkommande pojkar som belastning respektive resurs i 

samhället? 

 Vilka föreställningar finns om ensamkommande pojkars kulturella bakgrund som börda 

eller tillgång? 

 Vilka föreställningar finns om ensamkommande pojkar som lögnaktiga respektive 

trovärdiga? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att endast skriva om ensamkommande pojkar. Vi har även begränsat 

oss till att intervjua åtta svenska män och att inte intervjua svenska kvinnor utifrån 

genusresonemang, bland annat stereotyper om hur män ska vara. I vår studie väljer vi att 

beskriva männens föreställningar om ensamkommande pojkar. Vi vill således inte klargöra 

om föreställningarna är korrekta eller inte. 

 

1.4 Disposition 
Dispositionen för uppsatsen är utformad utifrån våra fyra frågeställningar. Kapitel två är 

uppdelat i sex delar som behandlar media, ensamkommande pojkar som hot eller trygghet, 

belastning eller resurs, kulturell bakgrund som börda eller tillgång, lögnaktiga eller trovärdiga 

och en sammanfattning av tidigare forskning. I kapitel tre presenterar vi våra teoretiska 

utgångspunkter som vi använder för att analysera vårt resultat. I kapitel fyra behandlar vi vårt 

metodologiska val och överväganden. I det femte kapitlet visar vi vårt resultat i form av citat, 

tabeller och figurer. Vår analys presenterar vi i det sjätte kapitlet där vi analyserar resultatet 

med hjälp av teorierna och tidigare forskning. I kapitel sju visar vi vår slutdiskussion där vi 

besvarar frågeställningarna som vi har presenterat i studien och studiens slutsatser. 

2. Föreställningar om ensamkommande pojkar 

Under den här rubriken kommer vi beröra tidigare forskning som har relevans för vårt ämne, 

det vill säga svenska mäns föreställningar om ensamkommande pojkar. I den tidigare 

forskningen behandlas olika teman vilket följer samma struktur som frågeställningarna. 

Forskningen vi har inhämtat handlar om föreställningar om utrikesfödda i olika bemärkelser 

som har flytt till ett annat land. Den tidigare forskningen ger en möjlighet till en djupare 
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förståelse av föreställningar som sedan kan bidra som en grundsten i vårt resultat och vår 

analys. 

 

2.1 Medias bild 
Van Dijk (2012:22) menar att invandrare både ses som ett problem och en slags invasion och 

upplevs därmed som ett hot av den vita innegruppen mot såväl arbetsmarknaden, välfärden 

och kulturen vilket bland annat uppvisas i media-reportage (ibid). Om media uppmärksammar 

en fråga mer än en annan fråga kommer individer i samhället med stor sannolikhet se den 

uppmärksammade frågan som viktigare. Människors föreställningar blir således färgade av 

media, när det gäller frågor som fokuserar på ensamkommande pojkar. De bilder individer 

skapar sig i samband med olika samtalsämnen och händelser grundas oftast via media (Järvå 

& Dahlgren, 2013:309, 315). Media har en tendens att använda sig av stereotypa ord och 

bilder som representerar minoriteter, vilket kan bidra till ett förstärkande av negativa 

föreställningar och rasism. Rasistiska stereotyper och föreställningar är några faktorer som 

resulterar i att individer engagerar sig i diskriminering från första början. Utrikesfödda ses 

som sämre, mindre kompetenta, mindre intelligenta och mindre moderna samt har färre 

rättigheter. Dessa föreställningar om minoritetsgrupper, exempelvis ensamkommande pojkar, 

kan tillhöra medlemmar av den dominerande vita gruppen och uppvisas delvis i olika medier 

men även av individer i samhället (Van Dijk, 2000:35-36). I och med den uppmärksammade 

flyktingfrågan skapar sig individer en bild av vad som händer. När en individ skapar sig en 

bild utifrån sin uppfattning benämns bilden som en föreställning (Egidius 2008:299). 

Föreställningar kan som tidigare nämnts benämnas som fördomar. Bergh 

(2013:13) förklarar att enligt statistik har fördomar minskat i det västerländska samhället. 

Frågan många forskare dock ställer sig, enligt författaren, är om samhällena blivit mindre 

fördomsfulla eller om fördomarna med tiden blivit svårare att upptäcka. 

 

2.2 Hot eller trygghet? 
Under den här rubriken berör vi vad den inhämtade forskningen visar om individers 

föreställningar av ensamkommande pojkar som hot respektive trygghet. Vi lever i en 

globaliserad värld vilket resulterar i att individer möter flertalet olika människor från olika 

delar av världen. Antingen ses den främmande människan som en besökare och får ta del av 

gemenskapen eller ses den främmande människan som ett eventuellt hot mot gemenskapen 

som behöver kontrolleras (Demker, 2014:12). En vanlig föreställning som förekommer är att 

invandringen bidrar till en ökad brottslighet (Boguslaw, 2014:5-6).  
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Schweitzer et al. (2005:170-171,176) förklarar att Australien, bland annat är ett land som tar 

emot ett större antal flyktingar vilket enligt författarna bidrar till flertal diskussioner och 

debatter, som sedan har resulterat i att negativa attityder gentemot flyktingar har trätt fram. 

Studien som Schweitzer et al. (2005) genomförde bestod av 142 kvinnor och 119 män som 

var universitetsstuderande. Eleverna fick svara på frågeformulär med poängsystem som 

senare applicerades på en attitydskala. Resultatet av studien visade att 59,8% av deltagarna 

var över mittpunkten på den skadliga attitydskalan, resultatet visade även att män var mest 

fördomsfulla mot flyktingar jämfört med kvinnor. Negativa attityder mot flyktingar var 

därmed påtagliga (ibid). Resultatet visar således att män tenderar att besitta mer negativa 

attityder och fördomar mot flyktingar än kvinnor.  

När invandring sker till ett land kan människorna som lever i landet (innegrupp) 

införskaffa sig föreställningar om olika hot som kan utgöras av immigranterna (utegrupp). 

Schweitzer et al. (2005:172) menar att det finns fyra olika typer av föreställningar av hot som 

ofta förekommer i författarnas studie som utgörs av utegrupper; realistiska hot, symboliska 

hot, intern ångest och negativa stereotyper. Nedan visas Schweitzer et al. (2005) tankar om de 

fyra hoten samt en komplettering på realistiska hot av Pedersen och Hartley (2015). 

De fyra typerna av hot: 

 Realistiska hot- Utegruppen äventyrar politisk eller ekonomisk makt, existensen eller 

fysiskt välbefinnande av innegruppen. Pedersen och Hartley (2015:6) har konkretiserat det 

Schweitzer et al. (2005) pratar om och menar att asylsökande kan upplevas som 

konkurrenter om knappa resurser, anklagas att ta arbeten från medborgarna och påstås få 

mer välfärdsstöd än pensionärerna i det berörda landet. 

 Symboliska hot- Skillnader i moralen, normer, värderingar, attityder, övertygelser och 

standarder. En avvikande världsbild jämfört med innegruppen vilket brukar visa sig i ett 

ogillande av utegruppen. Ett upplevt hot av etniska traditioner och etniska seder som 

uppfattas hota innegruppens värderingar och moral resulterar i fördömande av det 

främmande. 

 Intern ångest- Skapas när en individ har känt sig personligen hotad när individen har 

interagerat med utgruppen i en social kontext.   

 Negativa stereotyper- Tidigare möten med olika grupper är en aspekt som påverkar 

skapandet av negativa stereotyper samt det eventuella hotet det kan skapa. Negativa 

stereotyper förklaras som underförstådda hot om utegruppen av innegruppen som bygger 

på förväntningar angående utegruppens beteenden. 
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Pedersen och Hartley (2015:2-5) har i sin forskning kommit fram till att flertal av 

australiensarna ansåg sig känna en ilska, rädsla och en känsla av hot från asylsökande. 

Författarna förklarar exempelvis att fördomar kan kopplas till rädslan för terrorism. Det 

förekommer negativa föreställningar och det kan skapa frustration hos individer i samhället. 

En föreställning som framkommer i författarnas studie är att asylsökande har framställts som 

angripare istället för hjälpsökande. Om en individ är mycket fördomsfull är chansen större att 

hen accepterar falsk information som sann vilket kan leda till en ond cirkel.   

Fördomar kan kopplas till individens utbildningsnivå hävdar Demker 

(2014:106) och Schweitzer et.al. (2005:171). Personer med högre utbildningsnivå tenderar 

vara mindre benägna att uttrycka fördomar mot flyktingar, medan individer som har lägre 

utbildningsnivå är mer benägna att uttrycka negativa föreställningar. Individer med lägre 

utbildningsnivå är bland annat mer utsatta på arbetsmarknaden än de med hög 

utbildningsnivå, detta kan vara en bidragande faktor till de negativa föreställningarna hos 

individer med lägre utbildningsnivå. 

 

2.3 Belastning eller resurs? 
Invandrare målas sällan upp utifrån sina resurser, exempelvis internationell gemenskap och 

språklig mångfald. Mottagande av immigranter bidrar till ekonomisk välfärd, dock menar 

författaren att positiva bidrag som detta inte gör rubriker i pressen (Van Dijk, 2012:24). 

Migration Policy Debates (2014:2) visar att unga invandrare som ensamkommande pojkar i 

allmänhet har en utbildning. Resurser som ensamkommande pojkar kan bidra med när de är 

vuxna är mer i skatt och sociala bidrag än de får enskilda fördelar. Således bidrar migrationen 

till ekonomisk tillväxt (ibid). En vanlig föreställning bland svenskfödda som generellt 

förekommer är att alla utrikesfödda lever på bidrag. Det förekommer även föreställningar om 

att utrikesfödda bidrar till en ökad arbetslöshet som resulterar i en belastning för samhället. 

Föreställningarna ”invandringen leder till lönedumpning” och ”invandrarna tar jobben från 

svenskar” hävdar Boguslaw (2014:5-6) ytterligare är föreställningar som förekommer i 

undersökningar om föreställningar. 

Bristen på objektivitet hos människor leder till att de dömer individer och 

situationer utan att se till hela bilden (Salimi 1997:15). Salimi (1997:15) påtalar att tidigare 

forskning kan visa att flertalet utrikesfödda är arbetslösa. Författaren menar att om man tar 

med sig den föreställningen till andra situationer i annan kontext kan detta vara problematiskt. 

Ett exempel kan vara att besitta en förbestämd åsikt om pojken med utländsk bakgrund som 

önskar hyra ett hus av en individ och då individen hävdar att ”invandraren” säkerligen är 
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arbetslös. Det hävdar författaren är en negativ fördom (Salimi, 1997). Utrikesfödda som flytt 

till ett annat land kan även målas upp som ointelligenta av innegruppen (Schweizer et al. 

2005:172). Innegruppen kommer därmed förvänta sig att interaktionen ska vara negativ vilket 

resulterar i att innegruppen i möte med utegruppen kommer att ha en negativ attityd. 

 

2.4 Kulturell bakgrund som börda eller tillgång? 
Daun (2011:25-27) menar att en del individer välkomnar kulturell mångfald med öppna armar 

medan andra upplever rädsla och blir avvaktande mot det som upplevs som främmande. De 

individer som är för kulturell mångfald är förhållandevis välutbildade samt har ett arbete som 

ger dem en större förståelse för omvärlden (ibid). Kulturellt finns det en mängd inslag 

utrikesfödda kan bidra med. Utrikesfödda bidrar bland annat med resurser som exempelvis 

konst, kultur och matkultur (Van Dijk, 2012:24). Forskning visar att utrikesföddas kulturella 

bakgrund kan ses som ett hot av innegruppen och därmed bli en börda för det berörda landet. 

Schweitzer et al. (2005:172) ställde frågor till universitetsstuderande bland annat angående 

deras föreställningar av utrikesföddas världsbild. Föreställningar som framkom var bland 

annat att utrikesfödda utgjorde ett hot utifrån deras avvikande sätt jämfört med innegruppen. 

Det som visades i studien är skillnader i moralen, normer, värderingar, attityder, övertygelser 

och standarder. Forskarna beskrev att innegruppen visade upp ett ogillande mot utrikesfödda 

utifrån den avvikande världsbilden. Ett upplevt hot av etniska traditioner och etniska seder 

som uppfattas hota innegruppens värderingar och moral resulterar i fördömande mot det 

främmande (Schweitzer et al. 2005). 

2.5 Lögnaktiga eller trovärdiga? 
Forskning visar att innegruppen kan uppleva utegruppen som oärlig (Schweitzer et al. 

2005:172). Pedersen och Hartley (2015:2-3) ger tre konkreta exempel på vanligt 

förekommande föreställningar i Australien kopplade till en bild av asylsökande som oärliga. 

En vanlig föreställning är att det är olagligt att söka asyl. De framkommer även attityder om 

att de asylsökande är ”köhoppare”. Föreställningen om att de asylsökande är ”köhoppare” har 

sitt ursprung i en tanke att individer ska komma till Australien på ett korrekt sätt, att stå i en 

kö i ett flyktingläger och vänta på bosättning i ett tredje land. Genom bilden av att 

asylsökande utför köhoppning resulterar detta i att australiensarna upplever systemet som 

orättvist genom att vissa har förtur. Diskussioner i samhället angående att asylsökande utför 

olagliga handlingar och är köhoppare kan bidra till en negativ syn på de individer som söker 

asyl. En annan föreställning är att flyktingarna är lögnaktiga i den bemärkelsen att de som 

exempelvis flyr från krig är säkra i andra läder och inte behöver komma till det berörda 
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landet. Med fokus på Australien hävdar individer i samhället att de asylsökande är säkra i 

exempelvis Indonesien. Indonesien har dock inte undertecknat FN:s flyktingkonvention och 

behöver därmed inte ge skydd, exempelvis boende. De ses där som papperslösa och kan 

straffas i de länder som inte skrivit på FN:s flyktingkonvention, genom bland annat fängelse 

(Pedersen & Hartley, 2005:2-3). 

2.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berör tidigare forskning föreställningarna om att utrikesfödda ses som ett 

hot, belastning för samhället, att deras kulturella bakgrund ses som en börda och att de är 

lögnaktiga. Den tidigare forskningen vi har inhämtat har således visat sig vara fokuserad på 

negativa föreställningar om utrikesfödda. 

 

Figur 1. Sammanfattning av tidigare forskning. 

Figuren ovanför förklarar uppdelningen av de föreställningar som tidigare forskning har 

benämnt samt inte benämnt. De rödmarkerade begreppen är de som berörs i tidigare 

forskning, medan de som är grönmarkerade inte förekommer i tidigare forskning. Här uppstår 

frågor kring varför inga positiva föreställningar förekommer. Man skulle exempelvis kunna 

tänka sig att individer också kan tänka sig det motsatta till vad forskningen beskrivit, vilket 

utgörs av de gröna begreppen i figuren. I figuren kan vi tydligt se att negativa föreställningar 

är överrepresenterade. Detta kan vara en del av förklaringen till att det finns ett motstånd från 

innegruppen mot utrikesfödda. 

3. En teoretisk förståelse 

Vi har valt att använda oss av socialkonstruktivism som det vetenskapliga perspektiv som ska 

genomsyra uppsatsen. Perspektivet socialkonstruktivism ska även bidra till en tydlig 

förståelse av fenomenet som vi ämnar undersöka, således svenska mäns föreställningar om 
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ensamkommande pojkar. En teori som vi har valt att utgå ifrån i analysen är Elias teori om 

etablerade och outsiders. Vi har även valt att diskutera genusteori kopplat till vårt arbete 

eftersom vi valt att intervjua män och inte kvinnor, valet av teori gjordes även utifrån 

informanternas resonemang angående kvinnor och män. 

3.1 Den konstruerade bilden av ensamkommande pojkar 
Enligt Jacobsson et al. (2010:78) är socialkonstruktivism ett analytiskt och teoretiskt 

perspektiv som ger en förklaring om hur verkligheten skapas genom olika konstruktioner av 

vad som betraktas vara kunskap och sanning. Författarna menar att den sociala verkligheten 

konstrueras av individer i interaktion med varandra genom föreställningar, ord samt 

tolkningar. Utifrån ovanstående resonemang kan vi exempelvis uttyda att människor skapar 

och använder bilden av ensamkommande pojkar.  

Lindgren (2007:100-101) hävdar att människor tillsammans är delaktiga i hur 

olika fenomen formas och uppfattas. Männen i vår studie kan till exempel konstruera en bild 

av vad ensamkommande pojkar är, och hur de är. Föreställningarna är inte en verklig bild av 

hur ensamkommande pojkar faktiskt är utan ett resultat av kategoriseringar männen gör av 

omvärlden. Föreställningarna påverkas av samspelet mellan människor genom 

kommunikation, konflikter och så vidare (ibid). Individer konstruerar bilden av 

ensamkommande pojkar både genom vad de själv upplever, vad de får veta av omgivningen 

och genom medias bild. Människor har behov av att sätta etiketter för att förstå verkligheten 

på ett mer begripligt sätt. Det handlar således inte om vad saker är faktamässigt, om det är 

sant eller inte, utan om föreställningar. Om jag till exempel har en bild av att 

ensamkommande pojkar är farliga så är det verkligt för mig att de är det, även om detta inte 

stämmer med statistik. Genom den här konstruktionen av individer så som man själv upplever 

dem kan ett flertal felaktiga föreställningar skapas. Falska föreställningar kan förklaras som 

ett socialt problem. Ett socialt problem är ett socialt problem för att människor upplever och 

beskriver det som detta. Det sociala problemet är befintligt för att individer i samhället vill att 

det ska existera (jmf. Sahlin, 2013:130-134). Hur individer ser på ensamkommande pojkar är 

också föränderligt över tid och i vilken utformning föreställningarna verkar beror på vem som 

förmedlar, i relation till vad, samt på vilket sätt informationen förmedlas (jmf. Lindgren, 

2007:100-101). 

Sahlin (2013:130-134) refererar till Blumer (1971) och förklarar att det 

socialkonstruktivistiska synsättet ser ett problem som en definitionsprocess. Genom 

definitionsprocessen konstrueras ett fenomen som existerande, skadande, samt tänkbara 
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åtgärder till problemet. Genom att därmed benämna något som ett socialt problem betyder det 

att det är något man borde göra någonting åt. Genom att använda sig av en 

socialkonstruktivistisk teori kan vi problematisera föreställningars befintlighet, uppbyggnad 

och hur de utvecklas (ibid).  

Berger et al. (2011:48,78,123,153-154) belyser begreppen externalisering, 

objektivering och internalisering. Begreppen förklarar var och en ett huvudsakligt drag i den 

sociala verkligheten som individer skapar. Författaren menar att ”samhället är en objektiv 

verklighet” och ”människan är en social produkt” (s.78). För att en individ ska existera måste 

individen externalisera sina handlingar. När en individ externaliserar sina handlingar 

konstruerar individen en värld utifrån sin egen uppfattning av verkligheten. Detta kan man 

göra bland annat genom att se mänskliga kunskaper och dess insikter och sedan skapa sig en 

uppfattning, som vidare kan föras över till andra generationer (Berger et al. 2011). Individers 

uttryck för tankar och känslor kan objektiveras det vill säga att de görs handfasta och verkliga 

genom att komma till uttryck i produkter som människor använder och som är tillgängliga för 

alla individer till exempel olika föremål eller roller. Objektifieringen fungerar som bestående 

tecken som individer som inte producerat tecknet kan uppleva utan att stå ansikte mot ansikte 

med personen som har producerat tecknet. Ett exempel på sådana bestående tecken kan vara 

information som en individ lägger upp på internet som är tillgänglig för andra. Internalisering 

är individens tolkning av andras värderingar, tankar samt reaktionssätt som individen förenar 

med sina egna tolkningar och blir därmed meningsfulla för individen själv. Författarna menar 

att internalisering innebär förståelse av andra individer samt en kunskap om världen där den 

ses som betydelsefull och som en social verklighet (ibid). 

 

3.2 Ensamkommande som ”de andra” 
Elias och Scotson (2010:10-11) förklarar att när olika grupper med olika mycket makt blir 

förenade och beroende av varandra skapas skillnaden i makt och föreställningar om 

gruppernas skilda moraliska värden. Den etablerade gruppen (de gamla familjerna) som har 

makt uppfattar sig själva som bättre än de andra nyinflyttade (outsiders). Gruppen som är 

etablerad kan påtvinga sin egen definition av den andra gruppen på dessa individer. Den 

etablerade gruppen ser sig själva som att de har en gruppkarisma och är något som den andra 

gruppen saknar. De etablerade ses som ”överlägsna” medan de andra kan känna sig 

underlägsna. Nyanlända, som exempelvis ensamkommande pojkar, kan ses som ett hot mot de 

etablerades levnadsätt, värderingar och normer. Genom att exkludera nyanlända från att vara 

fullt deltagande i samhället får de etablerade sin identitet bekräftad. De etablerade ser ner på 
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de andra som grupp och de etablerades sammanhållning genom exempelvis minnen och 

delade värden är den maktresurs som vidmakthåller gruppskillnaderna. Uteslutningsprocessen 

kan fortlöpa med hjälp av exempelvis skvaller. Författarna belyser vidare moraliskt 

differentiering. Begreppet belyser en tanke om en moralisk hierarki det vill säga att vissa 

individer är mer moraliska samt mer korrekta än andra, exempelvis genom att följa normer 

och lagar. Det är den moraliska differentieringen som är en av grundpelarna till att skapa och 

upprätthålla maktskillnader. Den etablerade gruppen tillskriver och stigmatiserar den andra 

gruppen som ”de dåliga” och ”sämre folk” utifrån vad gruppens ”sämsta del” visar upp. De 

individer som representeras från outsidergruppen är de som anses besitta ”sämre” egenskaper 

och de som representerar den etablerade gruppen är de individer som besitter de ”bästa” 

egenskaperna (Elias & Scotson, 2010).  

Det finns olika föreställningar om outsiders. En del av föreställningarna är att 

outsiders är opålitliga, laglösa och odisciplinerade. Det finns även föreställningar om att 

outsiders inte har en planerad tanke för sitt liv samt att de är i behov av omedelbar 

behovstillfredsställelse (Elias & Scotson, 2010:19). 

Figur 2. Moralpilarna   

Den dåliga och den goda minoritetens svara ytor visar de etablerades ”bästa” representanter 

och outsiders ”sämsta” minoritet. Bilden är konstruerad som pilar för att ytterligare uppvisa 

skillnader mellan etablerade och outsiders, etablerade ses som positiva och har pilen som 

pekar uppåt. Medan outsiders ses som negativa och har pilen som pekar neråt. 

 

3.3 Ensamkommande pojkar och manlighet 
Eftersom vi har valt att endast intervjua män var en diskussion angående genusroller viktig. 

Tidigare forskning visar att genus kan ha en inverkan på vilka föreställningar en individ 

besitter. Hirdman (2001:77,79,88) menar att det finns stereotypiska föreställningar om vad 

som anses ”manligt” och vad som anses vara ”kvinnligt”. Författaren menar att den stereotypa 
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mannen ses som den som bär ansvaret, ska vara beskyddande och försörja familjen. Den 

stereotypa bilden av kvinnan är en kvinna som föder, uppför sig och är i beroendeställning. 

Kvinnas främsta uppgift är att ta hand om barnen och hemmet. Utifrån denna teori finns det 

en tydlig markering att könens olika positioner skiljer sig åt. Giddens och Griffths (2007:168) 

förklarar att vilken roll som är kopplat till vilket kön lär sig individen redan från födseln. 

Omgivningen har olika krav och förväntningar på individen beroende på om individen är 

flicka eller pojke. Pojkar och flickor behandlas olika från vuxna beroende på vilket kön 

individen har (ibid). Kraven och förväntningarna är socialt skapade och vilar sig på normer 

samt olika beteendemönster (Ahrne et al. 2008:85). 

Männen är de som dominerar den offentliga sfären där kvinnor till en viss mån 

blir exkluderade och marginaliserade. Kvinnan uppfyller inte normen av en vit heterosexuell 

man. Genom detta kan kvinnas fullständiga medborgarskap ifrågasättas. Männen är såldes de 

som tycks besitta störst inverkan på samhället (jmf. Yuval-Davis, 1997:46-47).  

4. Metod 

Under metodkapitlet kommer vi att presentera våra metodologiska övervägande, 

urvalsförfarande, tillvägagångsätt vid intervjuer, bearbetning av intervjuer och vår analytiska 

metod. Vi kommer även att diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet, 

forskningsetiska överväganden samt utveckling av cirkelmodellen med begrepp. När studier 

utförs är det av vikt att sammanställa och fastställa vad som är beforskat tidigare inom det 

valda området (Axelsson, 2012:203). Vi har valt att använda oss av vetenskapliga artiklar och 

tidskrifter, samt en avhandling. Andra källor som vi har använt oss av är vetenskapliga 

böcker. Vid sökning efter tidigare forskning gjordes ingen tidsavgränsning gällande den 

vetenskapliga litteraturen och både internationell och nationell forskning var relevant. 

Inklusionskriterier för litteraturen var att de inhämtade materialen var skrivna på engelska 

eller svenska samt kunde kopplas till ensamkommande pojkar. Sökord som vi bland annat har 

använt oss av är föreställningar och ensamkommande pojkar. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva mäns föreställningar om ensamkommande 

pojkar. För att uppnå syftet måste vi använda oss av en lämplig metod som kan vara ett 

hjälpande verktyg. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011b:340-341) förklarar att kvalitativa studier innebär 

att tolka forskning. Kopplat till vår studie är det en undersökning angående hur männen tolkar 
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den sociala verkligheten i form av föreställningar. Semistrukturerade intervjuer är mer 

flexibla eftersom forskaren inte behöver ställa frågorna efter en strikt ordning och bjuder 

därmed in till ett improviserande och diskuterande samtalsklimat (Bryman, 2011b). Genom att 

vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och för en dialog med intervjupersonerna kan 

vi skapa oss en bild av männens föreställningar av ensamkommande pojkar (Sahlin, 

2013:274). Enligt Aspers (2011:31) ses vi som genomför studien som medkonstruktörer av 

”verkligheten” under processens gång. Under skapandet av studien har vi ställt olika metoder 

emot varandra. Hade vi exempelvis valt att använda oss av en kvantitativ metod med enkäter 

hade således vår studie troligen inte blivit lika innehållsrik samt trovärdig. Mestadels av 

informationen vi har inhämtat från informanterna har inhämtats med hjälp av följdfrågor i 

intervjusituationen. Följdfrågorna var individuella utifrån vad informanterna tog upp, där av 

hade det blivit problematiskt att exempelvis skicka ut enkäter som skulle innehålla frågor som 

skulle fånga upp den detaljrika informationen som vi har inhämtat under intervjuernas gång.  

Ahrne och Svensson (2015:8) menar att samhälle som begrepp innefattar 

fenomen som exempelvis kroppsspråk, som skapar individers relation till varandra. Begrepp 

som är utmärkande i diskussioner om begreppet samhälle är bland annat grupper, normer och 

kulturer. För att samla in information om samhälleliga fenomen måste vi titta på individerna 

som verkar i kontexten. Ett sätt att göra det är att fråga människor vad de tycker och tänker, 

där av är semistrukturerade intervjuer en lämplig metod för att undersöka och beskriva mäns 

föreställningar av ensamkommande pojkar (ibid). Vi valde även semistrukturerade intervjuer 

för vi ville lämna utrymme för informanten att belysa intressanta ämnen som vi inte 

reflekterat över. Vi kommer i enlighet med Bryman (2011b:419) använda oss av öppna frågor 

som inte är styrande, det vill säga att frågorna ska ge utrymme för informanten att svara fritt 

(ibid). Vi har skapat en intervjuguide där vi har utformat teman och frågor kopplade till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi kommer ställa samma frågor till samtliga informanter 

bortsett från följdfrågor utifrån informanternas personliga svar (Justesen & Mik-Meyer, 

2011:46-47). 

 

4.2 Urvalsförfarande 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva svenska mäns föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Utifrån vårt syfte ansåg vi det vara relevant att avgränsa oss till att 

intervjua kategorin svenska män. Med svenska män syftar vi till etniskt svenska män som är 

medborgare och bosatta i Sverige och definierar sig själva som svenska män. Vi har totalt 

intervjuat åtta svenska män. Valet av antalet intervjupersoner valdes utifrån Eriksson-
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Zetterquis och Ahrne (2015:42) diskussioner angående att intervjuer med sex till åtta personer 

bör medföra att studien blir pålitlig. Fler intervjupersoner hade kunnat resultera i ett mer 

trovärdigt resultat, hade vi haft färre intervjupersoner hade vi troligen fått ett mindre 

trovärdigt resultat.  

Genom valet av kategorin svenska män gjorde vi ett målinriktat urval eftersom 

vi var intresserade att undersöka en särskild grupps föreställningar som hade koppling till vår 

forskningsfråga (jmf. Bryman 2011b:350). Som vi visade i tidigare forskning har män mer 

negativa föreställningar än kvinnor därför valde vi att undersöka och beskriva svenska mäns 

föreställningar om ensamkommande pojkar. Valet av intervjupersoner bestämdes dels utifrån 

Schweitzers et al. (2005:171) forskning som visar att män ofta är mer fördomsfulla. Det 

åldersspann vi valde i vår studie på männen var 21-36 år. Vår vision från början var att leta 

informanter mellan 20-40 år. Detta åldersspann valde vi eftersom vi ville öka chansen att 

träffa individer som har skapat sig en bild av ensamkommande pojkar. Även i tidigare 

forsknings undersökningar var ålderskategorierna på informanterna i likhet med vårt 

åldersspann. Vi har tagit hjälp av Facebook, samt våra egna kontaktnät för att införskaffa oss 

informanter. Två av informanterna fick vi kontakt med efter att vi hade lagt ut ett inlägg på 

Facebook där vi förklarade att vi sökte intervjupersoner som är män som skulle få berätta om 

deras bild av ensamkommande pojkar. Vi skrev i inlägget att informanterna inte skulle känna 

oss privat. Vi tog även upp att informanterna kommer att vara anonyma och att de gärna får 

kontakta oss för mer information. De resterande intervjupersonerna fick vi kontakt med 

genom vårt kontaktnät. Rykten spred sig att vi sökte efter informanter och individer tipsade 

oss om män som skulle kunna tänka sig att ställa upp. En tillfrågad man svarade inte på mail, 

en svarade och skulle återkomma men återkom inte, en man som blev tillfrågad förklarade att 

han inte vågade ställa upp på grund av sina starka negativa åsikter om ensamkommande 

pojkar. Han berättade att han var rädd att någon skulle få reda på det han sagt. Vi ställer oss 

kritiska till vår studies omfattning eftersom det förekom individer som valde att avböja att 

delta i studien, dels på grund av negativa åsikter om ensamkommande pojkar men även på 

okända grunder. Det existerar flertal föreställningar om ensamkommande pojkar som män 

besitter som vi inte presenterar i studien, dock presenterar vi åtta svenska män i Kalmar läns 

föreställningar om ensamkommande pojkar. De informanter vi har intervjuat hade ett flertal 

föreställningar som förekom i tidigare forskning, där föreställningarna var i negativ riktning. 

Således kan vi uttyda att informanterna vi intervjuat givit oss ett innehållsrikt material trotts 

det låga antalet informanter. Vi kan dock inte dra slutsatsen att föreställningarna som männen 

beskriver representerar hela Sveriges manliga befolkning, utan en del av den.  
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Eftersom frågor om ensamkommande barn är komplext har vi valt att avgränsa oss genom att 

inrikta oss på föreställningar om ensamkommande pojkar. Detta val av avgränsning gjorde vi 

utifrån statistiken om vilket kön av ensamkommande barn som var mest representerat att söka 

asyl i Sverige. Av de 35 369 ensamkommande barnen som kom till Sverige under år 2015 var 

32 522 pojkar och 2 847 flickor (Migrationsverket, 2016b). Det är även relevant att välja att 

skriva angående föreställningar om ensamkommande pojkar eftersom att det är pojkarna som 

belyses mest i media (Expressen 2016b) och det är därmed troligen ensamkommande pojkar 

individer i samhället hört mest om. 

 

4.3 Tillvägagångssätt vid intervju 
Eftersom informanterna inte är naturligt kopplade till en arbetsplats faller det sig naturligt att 

intervjuerna sker hemma hos informanten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42-42, 49-50). 

Vi har valt att ge informanten två alternativ för vilken plats intervjun ska ske på, antingen i 

informantens egna hem eller i en lokal som bokas av oss. Varför vi valde att ge två alternativ 

till informanten var för att han själv skulle kunna välja det alternativ som kändes mest 

bekvämt för honom. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att olika platser kan 

väcka olika känslor hos informanten och olika roller är kopplade till olika platser. Därmed får 

informanten själv välja var han känner sig mest bekväm. Samtliga åtta informanter valde sin 

hemmiljö som platsen där intervjun skulle genomföras. Vi har genomfört samtliga intervjuer 

gemensamt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att en fördel med att man är två 

personer vid en intervju är att en individ intervjuar och den andra individen antecknar samt 

följer upp vissa svar som respondenten ger, exempelvis ställa följdfrågor. En av oss hade 

huvudansvaret att leda intervjuerna medan den andre hade huvudansvaret för att anteckna och 

följa upp med följdfrågor. Uppdelningen gjordes utifrån vad vi kände oss mest bekväma med. 

Innan vi började intervjuerna frågade vi utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

forskning om intervjupersonerna hade läst informationsbrevet som visas i bilaga 1. Tre av 

informanterna hade läst informationsbrevet, två informanter hade läst delvis och tre 

informanter hade inte läst informationsbrevet. Vi gick även igenom informationsbrevet, 

förklarade syftet samt frågade om samtycke både för att ställa upp i intervjun samt för 

inspelning av intervjun (ibid). Den som hade huvudansvaret för intervjun använde 

intervjuguiden som vi tillsammans utformat som finns som bilaga 2. Intervjuguiden var 

utformad på sådant sätt så den gav utrymme för följdfrågor. I intervjun använde vi 

cirkelmodellen och begreppen i bilaga 3. Människor är i behov av att skapa etiketter för att 

förstå omvärlden, men samtidigt kan detta resultera i negativa kategoriseringar (Jacobsson et 
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al. 2010:78). Männen i studien fick börja med att berätta vilka begrepp de själva associerade 

med ensamkommande pojkar. Sedan styrde vi männen att placera redan skapade begrepp på 

cirkelmodellen. Cirkelmodellen skapades för att männen fysiskt skulle få möjlighet att placera 

ut föreställningar. Situationen där männen kunde beskriva sina föreställningar utifrån deras 

egna tankar var när de fick möjlighet att förklara varför de placerade begreppen som de 

gjorde, samt vad begreppet innebar för dem kopplat till ensamkommande pojkar. Genom att 

männen fick diskutera kring varje begrepp utifrån deras individuella sätt att se på världen fick 

vi en djupare förståelse för vilka föreställningar männen hade. 

Männen behövde använda ett generaliseringstänk när de placerade ut begreppen, 

vilket kan ses som positivt och negativt. Det positiva med cirkelmodellen var att den öppnade 

upp till en innehållsrik diskussion. Det negativa kan vara att den kan bidra till ett generaliserat 

resultat av föreställningar om ensamkommande pojkar. Vi kan dock se skillnader i hur 

männen diskuterade kring generaliseringstänket. En del av männen påpekade att 

ensamkommande pojkar är unika individer och en del män förklarade att alla 

ensamkommande pojkar är likadana. Vi kan således uttyda en variation i de valda 

positionerna angående föreställningar bland intervjupersonerna. 

I studien har vi fyra frågeställningar som berör hot eller trygghet, resurs eller 

belastning, kulturell bakgrund som tillgång eller börda samt trovärdiga eller lögnaktiga. Vi 

bröt ner föregående teman till två begrepp var, exempelvis temat hot bröts ner till begreppen 

farliga och våldsamma. Totalt blev det 16 underkategorier som informanterna sedan fick 

placera ut på cirkelmodellen. Valen av vilka 16 underkategorier vi använde oss av i 

cirkelmodellen valde vi dels utifrån våra frågeställningar och teman men även utifrån vad 

tidigare forskning berörde för föreställningar, samt utifrån vad tidigare forskning visade 

kunde vara för- och nackdelar med att ta emot individer från andra länder. För att bryta ner 

våra åtta teman till 16 begrepp sökte vi även på olika sökmotorer på internet exempelvis, 

Synonymer.se och Antonym.se för att finna både motpoler samt synonymer till de utformande 

temana.  

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde svårigheter med placering av orden 

på cirkelbilden. En svårighet som informanterna upplevde var vart de skulle sätta begreppet 

om det stämde in eller inte stämde in på deras bild av ensamkommande pojkar. I mitten på 

cirkeln var streckgubbar som skulle föreställa ensamkommande pojkar, där skulle 

informanterna placera begrepp som de tyckte stämde helt överens med deras bild av 

ensamkommande pojkar. Placerade informanterna begreppen längre ut på cirklarna betydde 

det att de tyckte att begreppet stämde mindre bra överens med deras bild av ensamkommande 
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pojkar. Det vi gjorde för att försöka minska osäkerheten av placeringen var att vi grundligt 

och noggrant gick igenom cirkelmodellen innan intervjupersonerna skulle placera ut 

begreppen. Vi visade även exempel på hur man kunde sätta ett begrepp för att fysiskt visa hur 

man utför uppgiften. Vi upprepade även hur intervjupersonen skulle placera ut begreppen om 

han tyckte att begreppet stämde överens med hans bild av ensamkommande pojkar eller inte 

eller både och, flertal gånger under tidsperioden intervjupersonen placerade ut begreppen. 

Ytterligare en svårighet som en del informanter upplevde var att definiera vissa begrepp 

exempelvis tillgång till kulturell mångfald. Vi påtalade att om intervjupersonen var osäker på 

något av begreppen skulle han berätta det för oss och därefter skulle vi gå igenom innebörden 

tillsammans. Generellt upplevde männen det positivt att prata om frågor om ensamkommande 

pojkar. En nämnde att dialogen mellan oss och informanten resulterade i ett mått av 

självreflektion. Han menade att individer på daglig basis inte går och tänker på vilken bild 

man själv besitter av ensamkommande pojkar. En del informanter menade att de går och 

skapar irritation och aggressioner om ensamkommande pojkar och upplevde det befriande att 

diskutera om ämnet. Männen tog även upp att det var positivt att vi lyfte upp frågan eftersom 

det är aktuellt och behövs hållas vid liv. En del informanter upplevde svårigheter med att 

formulera sig. En del tog även upp att de var ovana vid intervjusituationer vilket resulterade i 

nervositet. 

 

4.4 Bearbetning av intervjuerna och analysstrategier 
Intervjupersonerna samt ljudfilerna har avidentifierats och tillsatts kodnamn. Detta gör vi 

utifrån konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Vi 

delade upp arbetet med transkriberingen av ljudfilerna så att båda parterna transkriberade lika 

mycket. Efter transkriberingen tematiserade vi citaten utifrån våra frågeställningar.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:52) menar att av etiska skäl är det av vikt att 

anonymisera sitt material. Vi valde att anonymisera männen som vi intervjuade för att ingen 

skulle kunna ta reda på vilken av individerna som uttryckte vilka åsikter. Anonymiseringen 

utfördes även för att informanten inte skulle skadas genom till exempelvis kränkningar från 

omgivningen utifrån sina föreställningar. 

 

4.5 Utveckling av cirkelmodellen med begrepp 
En del av informanterna upplevde svårigheter med att placera begreppen på cirkelmodellen. 

Svårigheterna som männen upplevde var instruktionerna angående att de skulle sätta 

begreppen i mitten när de tyckte att begreppet stämde överens med deras bild och längre ut på 



  
 

19 
 

modellen om de tyckte att begreppet stämde mindre bra överens med deras bild. En eventuell 

utveckling kan exempelvis vara att skriva på pilen mot streckgubbarna, stämmer överens med 

min bild av ensamkommande pojkar och vid ringen längst ut skriva i pilen som är riktad bort 

från cirkeln stämmer mindre bra med min bild av ensamkommande pojkar. För vissa 

informanter kan det eventuellt vara lättare att både få det berättat för sig hur man utför 

uppgiften samt att själv kunna se förklaringen på pappret framför sig. 

 

Figur 3. Utvecklad cirkelmodell 

Somliga av männen uttryckte svårigheter med att definiera en del av begreppen till 

cirkelmodellen. Ett begrepp som männen återkommande fick förklaring angående dess 

betydelse var begreppet kulturell mångfald. En eventuell utveckling kan vara att använda sig 

av ett mer lätt förståeligt ord som exempelvis ”tillgång till blandning av olika kulturer”. 

 

4.6 Analytisk metod 
Vi har genomfört kvalitativa innehållsanalyser av citat från männen angående deras bild av 

ensamkommande pojkar. Med en kvalitativ innehållsanalys menas att genomföra kvalitativa 

analyser av olika budskap eller av det inhämtade materialet (Bryman, 2011a:21). Fejes och 

Thornberg (2009:32) refererar till Bogdan och Biklen (2007) och förklarar att en 

innehållsanalys i kvalitativ forskning innebär att metodiskt analysera och organisera sitt 

inhämtade material för att sedan komma fram till ett resultat. Vi kommer i enlighet med Fejes 

och Thornberg (2009) att bryta ner och organisera de erhållna citaten från åtta svenska män så 

att materialet blir mer hanterbart. Vi kommer därefter att ägna oss åt att koda materialet, skapa 

sammanställningar och leta efter mönster och teman. När vi genomför innehållsanalysen av 

intervjuerna från männen blir vi en del av kunskapen som skapas i studien genom vår tolkning 
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och analys i enlighet med (Fejes & Thornberg, 2009). Vi vill med hjälp av vår kvalitativa 

innehållsanalys få en ökad förståelse och stöd att tolka intervjupersonens svar om sina 

föreställningar om ensamkommande pojkar. 

 

4.7 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är två tekniska termer som Peräkylä (2011:366) nämner. Författaren 

menar att forskare bör ha med sig dessa två termer i sin forskning. Thurén (2007:26) beskriver 

termen reliabilitet vilket kan förklaras som begreppet tillförlitlighet vilket menas med att de 

mätningar vi gjort är utförda korrekt. Om undersökningen skulle utföras flera gånger och 

resultera i samma resultat hade detta medfört en hög tillförlitlighet. Ytterligare två författare 

som diskuterar termen tillförlitlighet är Holstein och Gubrium (2011:153-154) som menar att 

tillförlitlighet innebär hur pålitlig studien är. Författarna förtydligar att forskare inte 

nödvändigtvis kan räkna med att utföra en liknande studie med samma resultat. Anledningen 

till att författarna hävdar detta är för att det kan handla om olika förutsättningar vid diverse 

studietillfällen, dock om tillfällena är likartade kan forskaren förvänta sig en större 

tillförlitlighet (ibid).  

Thurén (2007:26) förklarar att begreppet validitet innebär i relation till vår 

studie att vi undersöker det vi ämnar undersöka, således svenska mäns föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Begreppet validitet betyder att vi mäter det som frågeställningarna 

kräver att vi mäter och förklaras som trovärdighet. Vi har utformat tidigare forskning utifrån 

syftet och frågeställningar samt utformat intervjuguiden för att inhämta information för att 

besvara våra frågeställningar och därmed bidra med en hög trovärdighet. Metoder, 

definitioner och analyser vi använder behöver stämma överens med frågeställningarna och 

syftet (ibid). Därmed har vi granskat olika tillvägagångssätt för att hitta den metod, analys och 

de begrepp som hjälper oss att besvara vårt syfte och frågeställningar på ett tydligt sätt. Vi har 

i metodkapitlet strävat efter att tydligt förklara steg för steg hur vi har genomfört studien. 

Peråkylä (2011:365-366) hävdar generellt att studier har samma övervägande angående 

trovärdighet när det berör noggrann undersökning samt bedömning av hur sanningsenligt de 

analytiska förklaringarna är (ibid). Vi kommer redogöra för hur vår forskningsprocess har gått 

tillväga så att resultaten verkar rimliga. Vi vill vara så tydliga som möjligt i vår studie för att 

öka möjligheten för andra individer att genomföra studien och få fram liknande resultat. 

Peråkylä (2011) belyser en aspekt som vi måste förhålla oss till när vi genomförde studien 

vilket är om de åsikter som intervjupersonen berättar återspeglar intervjupersonernas 
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erfarenheter samt åsikter utanför intervjusituationen, eller om åsikterna är ett resultat av 

intervjusituationen.  

Vi har ingen tidigare relation med respondenten som skulle kunna påverka vad 

respondenten berättar. Miller och Glassner (2011:131-141,154) belyser att intervjupersonens 

berättelse är föränderlig beroende på som vem lyssnar. Beroende på vem som lyssnar kan i 

vissa fall påverka tillförlitligheten av informationen. Det är av vikt att vi är professionella och 

har så lite inflytande som möjligt. Vi har strävat efter att vara neutrala, diskreta och att inte 

påverka respondenten i intervjusituationen (ibid). Utifrån Miller och Glassners (2011) 

resonemang har vi kontinuerlig reflekterat angående vår påverkan av studien, exempelvis hur 

vi tolkar litteraturen, ämnet och intervjupersonerna. Utifrån vårt innehållsrika material har vi 

reflektera över att vår neutralitet har varit lyckad. Om vi hade visat tecken på ogillande av 

negativa föreställningar hade vi troligen inte fått ett sådant innehållsrikt material som vi fick.  

Hermerén (2011:40-45) förklarar att i en forskningsstudie har dokumentationen 

samt redovisningen av studien en betydande roll för att studien ska anses vara tillförlitlig. Vi 

har eftersträvat att strukturera studien på ett tydligt sätt. Utifrån det Hermerén (2011) skriver 

om tillförlitlighet har vi kontinuerligt granska vår text samt att vi har tillfrågat andra att läsa 

vår uppsats för att inhämta andras reflektioner och tankar. Vi har kontinuerligt granska vår 

studie för eventuella bristfällig källor eller andra faktorer som kan påverka studiens 

tillförlitlighet. Exempelvis om vi refererar till en källa som inte anses grundats på fakta 

genomgående genom texten kan detta uppfattas som mindre tillförlitligt, där av är det av vikt 

att granska våra källor. Författaren nämner att en viktig beståndsdel i studien är att inte 

underhålla någon information eller data exempelvis för att studien ska bli publicerad. Genom 

att underhålla en viss data blir studien otillförlitlig och det är något vi kommer att avstå från.  

I vårt resultat gör vi en återhållsam generalisering vilket Payne och Williams 

(2005) benämner som ”moderatum generalisation”. Den återhållsamma generaliseringen kan 

genomföras eftersom vi har utläst en bredare samling identifierbara kännetecken hos 

informanterna. Dessa tecken kan troligen även ses hos andra män i samhället och inte endast 

hos de åtta män som intervjuas i vår studie (jmf. Payne & Williams, 2005:295-296).  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 
Innan vi påbörjade vårt arbete genomförde vi etiska överväganden utifrån bland annat 

Forsberg och Wengströms (2013:69) forskning om etiska aspekter. Vetenskaplig forskning 

ska redovisas sanningsenligt och hederligt. Vi har i vårt arbete förhållit oss till vetenskaplig 

sed till exempel genom att skriva forskning med källa samt genom att inte förvränga 
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tolkningar (Forsberg & Wengströms, 2013:69). Vi har kontinuerligt läst och granskat vår text 

för att undvika missuppfattningar och feltolkande av materialet i uppsatsen. Denna granskning 

har vi gjort för att främja att uppsatsen ska blir så sanningsenligt som möjligt. Vi har strävat 

efter att åsidosätta förutfattade meningar för att bidra till objektivitet när vi studerat tidigare 

litteratur.  

Under vår forskningsprocess har vi kontinuerligt reflekterat över Lag 2003:460, 

om etikprövning av forskning som avser människor. Vid forskning är en grundläggande 

faktor således att ta hänsyn till är forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002:5-7,9-11) 

belyser fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vi har i vår uppsats utgått från de fyra huvudkraven. De fyra 

huvudkraven benämns; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskare informerar informanterna om deras 

roll i undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren behöver 

även belysa att deltagandet i undersökningen är helt frivillig och att informanten när som helst 

kan avbryta sitt deltagande. Informationskravet är en princip som genomsyrar vårt 

informationsbrev och är av vikt för att informanten ska få en sådan tydlig bild av vår studie 

som möjligt. Det andra kravet från vetenskapsrådet är samtyckekravet. I undersökningar där 

informanten har en aktiv insats behöver forskaren inhämta ett samtycke. Det är informanten 

själv som har rätten att bestämma om hen vill medverka eller inte samt har rätt att avbryta 

intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att informantens personuppgifter ska vara 

oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Kravet innebär att uppgifter 

om enskilda endast ska användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

applicera informationskravet som är ett av de forskningsetiska kraven har vi skickat ut ett 

informationsbrev till intervjupersonerna innan vi genomför intervjuerna. I informationsbrevet 

presenterar vi de forskningsetiska aspekterna, vi har innan intervjun gått igenom dessa 

muntligt med informanterna. Alla informanterna gav samtycke till att intervjun skulle spelas 

in. Om någon informant hade nekat till inspelning av intervjun hade vi respekterat detta och 

istället antecknat för hand. Vi uppfyllde samtyckekravet när vi tillfrågade informanterna om 

att delta intervjun. Genom avidentifiering och kodning av vårt material samt informanternas 

identitet uppfyller vi konfidentialitetskravet. För att uppnå nyttjandekravet har vi endast i vår 

studie använt det insamlade materialet för vår forsknings ändamål. Vi kommer även förstöra 

materialet efter att studien har blivit godkänd.   

I en del av intervjutillfällena befann sig anhöriga till intervjupersonen i ett annat 

rum. Vi kan ställa oss kritiska till om informanten påverkas av vetskapen om att anhöriga är i 
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närheten och därmed exempelvis inte säger allt individen vill säga. Intervjupersonen kan även 

bli störd av ljud runt omkring sig vilket, exempelvis kan leda till att svaren inte blir så 

utförliga som de hade kunnat bli i en lugn miljö. Fördelen är dock att intervjupersonens 

tryggaste plats oftast är i hans hem. I en intervjusituation hade informanten sina barn i 

närheten av intervjuplatsen, mannen fick pausa en del gånger för att säga till barnen att vara 

tystare och liknande. Sådana avbrott kan påverka intervjupersonen exempelvis genom att man 

inte kommer ihåg vad man pratade om. I en annan intervjusituation var barn i närheten men i 

andra rum samt var lite äldre än informantens barn som vi nämnde tidigare. En gång under 

intervjusituationen fick vi pausa inspelningen för att informanten behövde prata med ett av 

sina barn, även detta kan medföra att intervjupersonen blev distraherad från intervjun. Detta 

medförde även att det tog någon minut innan samtalet flöt på igen. Vid två intervjutillfällen 

var det ytterligare en person i hemmet dock befann sig personerna i ett annat rum. Det kan 

medföra att informanten inte ville eller kände att han kunde uttrycka och beskriva sin korrekta 

bild av ensamkommande pojkar. Vi upplevde dock att informanterna beskrev en detaljerad 

bild av sina föreställningar om ensamkommande pojkar även om det fanns andra individer i 

hemmet i vissa intervjusituationer. I resterande intervjusituationer närvarade endast vi två och 

informanten. 

I slutet av intervjun frågade vi alla männen om hur de kändes att prata om 

frågorna. En del av männen som vi intervjuade förklarade att de upplevde starka känslor 

kopplade till frågor om ensamkommande pojkar. En av informanterna förklarade exempelvis 

att han blev jättearg och inte visste hur han skulle hantera sina känslor. Vi diskuterade hur det 

är etiskt att avsluta intervjusituationen när en del av informanterna känner sig upprörda. Det vi 

gjorde var att vi tog ett par minuter på slutet och pratade med informanten och försökte göra 

sinnesstämningen mer harmonisk. I flera av fallen slutade det med att informanterna sa att det 

var skönt att få prata om frågorna med någon och att det är viktigt att frågorna tas upp. Vi 

upplevde inte några särskilda svårigheter att genomföra intervjuerna. Vi höll oss 

professionella vid intervjuerna och höll våra egna åsikter utanför och lät inte våra egna åsikter 

avspegla sig på vårt beteende. Under intervjusituationen var fokus på intervjupersonen och att 

lyssna på vad intervjupersonen berättade och ge bekräftade signaler som exempelvis 

nickningar. Där av fokuserade vi inte på våra egna värderingar i vad intervjupersonen sa utan 

fokuserade på vilka föreställningar intervjupersonen hade. Efter intervjusituationen 

diskuterade vi hur vi hade upplevt intervjusituationen och vilka känslor som hade uppkommit 

hos oss och om vi upplevde något som betungande. 
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5. Resultat 

Syftet med vår studie var att undersöka och beskriva åtta svenska mäns föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Vi vill börja med att lyfta fram att utbildningsnivån som männen har 

kan påverka vilka föreställningar de besitter om ensamkommande pojkar. Nedan visas 

männens utbildningsnivåer: 

 Adam har högskoleutbildning samt en magisterexamen 

 Alexander har en pågående utbildning på högskola  

 Filip, Oskar, Erik, Anders och Sebastian har samtliga gymnasial utbildning och är nu 

yrkesverksamma. 

 Hampus har gymnasial utbildning och har en pågående utbildning. 

Enligt Schweitzers et.al. (2005:171) kan utbildningsnivån kopplas till fördomar. Individer 

med en högre utbildningsnivå uppvisar mindre tendens att uttrycka fördomar mot flyktingar. 

Demker (2014:106) förklarar att individer med en lägre utbildning i större mån besitter 

fördomar och upplever invandringen som ett större hot än högutbildade individer exempelvis 

för att lågutbildade är mer osäkra på arbetsmarknaden.  

Intervjuerna i studien utgick från samma teman som frågeställningarna: 1). mäns 

föreställningar av ensamkommande pojkar som hot eller trygghet 2). Belastning eller resurs. 

3). Kulturell bakgrund som belastning eller tillgång 4). Lögnaktiga eller trovärdiga. Utifrån 

dessa teman valde vi 16 begrepp. Figuren nedanför visar studiens teman samt de 16 begrepp 

som männen fick placera ut vid intervjun. Vid själva intervjun var begreppen osorterade.   

 

Hot- Farliga, våldsamma Trygghet- Godhjärtade, fredliga 

Belastning- Ett hot mot den svenska 

gemenskapen, ekonomisk påfrestning 

Resurs- Tillgång till internationell 

gemenskap, tillgång till ekonomisk tillväxt 

Börda- Avvikande seder och traditioner, 

avvikande kvinnosyn 

Tillgång- Tillgång till kulturell mångfald, 

respektfull kvinnosyn 

Lögnaktiga- Opålitliga, falska Trovärdiga- Pålitliga, ärliga 

Figur 4. Teman och begrepp 

 

5.1 Presentation av cirkelmodeller 
Intervjupersonerna fick till uppgift att placera ut begreppen på en skapad modell av 

ensamkommande pojkar med tre cirklar runt. Begreppen som är röda i tabellen är negativa 

föreställningar och de begrepp som är gröna är positiva föreställningar. De begrepp som 
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stämde bäst överens med bilden männen hade av ensamkommande pojkar skulle placeras i 

mitten. Placering längre ut på cirklarna innebar att det stämde mindre bra överens med 

männens bild av ensamkommande pojkar.  

Intervjupersonernas namn är kodade för att säkerställa anonymitet. De kodade 

namnen vi använder oss av är: Erik, Adam, Filip, Anders, Oskar, Hampus, Sebastian och 

Alexander. Nedanför visas hur varje intervjuperson placerade begreppen på cirkelmodellen. 

Figurerna illustrerar en exakt kopia av hur informanterna placerade begreppen. De blåa 

pilarna illustrerar vilka begrepp som är motpoler till varandra. Figurerna visas för att läsaren 

ska få en tydlig bild av motpolernas olika placeringar och en ökad förståelse för analysens 

resonemang. Strukturen kommer att vara följande; Fyra informanter hade en övergripande 

negativ syn vilka var; Erik, Oskar, Anders och Sebastian som kommer presenteras först. Tre 

informanter hade mer komplexa placeringar vilka var; Adam, Filip och Alexander. Till sist 

kommer Hampus mestadels positiva syn att presenteras. 

 

Figur 5. Eriks cirkelmodell 

Figur 5 avspeglar hur Erik placerade begreppen under intervjun. Erik placerade alla negativa 

föreställningar i mitten av modellen och sedan de positiva föreställningarna längst ut. 

Placeringen av begreppen i cirkelmodellen visar således tydligt att Erik känner ett starkt 

motstånd mot ensamkommande pojkar. Placeringarna visar även att Erik besitter 

generaliserade föreställningar om ensamkommande pojkar, där han menar att alla 

ensamkommande pojkar besitter samma egenskaper. 
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Figur 6. Oskars cirkelmodell 

Figur 6 återger hur Oskar placerade begreppen under intervjun. Oskar placerade näst intill alla 

negativa föreställningarna i modellens innersta cirkel och flertalet av de positiva 

föreställningarna placerade han i de yttersta ringarna. Dock placerades begreppet fredliga i 

mitten av modellen. Placeringen av begreppen påvisar att Oskars föreställningar om 

ensamkommande pojkar är relativt negativa men att han har en bild av ensamkommande 

pojkar är individer som är fredliga. 

 

 

Figur 7. Anders cirkelmodell 

Figur 7 återger hur Anders placerade begreppen under intervjun. Anders placerade alla 

negativa föreställningarna i mitten eller nära mitten av cirkelmodellen och de positiva 

föreställningarna har han placerat längst ut på modellen. Denna figur ger en tydlig bild av 

vilka föreställningar han har om ensamkommande pojkar. Anders har ett motstånd mot 

ensamkommande pojkar och upplever de som främmande. Vi kan även utläsa att 
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föreställningarna är konstruerade utifrån generalisering och inte färgade av ett 

individualiseringstänk där varje människa ses som en unik individ. 

 

 

Figur 8. Sebastians cirkelmodell 

Figur 8 visar hur Sebastian placerade begreppen på cirkelmodellen under intervjun. Sebastian 

har placerat majoriteten av de negativa föreställningarna i innersta cirkeln eller nära mitten 

och sedan i andra och tredje ringen kommer de flesta av de positiva begreppen. Han har dock 

placerat begreppet fredliga i innersta cirkeln vilket han förklarar är; eftersom de flesta 

ensamkommande pojkarna har flytt från krig vill de troligtvis komma till ett land där det är 

fred och bibehålla det.   

 

 

Figur 9. Adams cirkelmodell 

Figur 9 återger hur Adam placerade begreppen under intervjun. Adams placering av 

begreppen sitter tätt intill varandra. Adam menade att det inte går att generalisera och säga att 
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en specifik grupp, i det här fallet ensamkommande pojkar, är farliga. Han uttryckte istället att 

det säkert finns de som är farliga men att även finns de som är godhjärtade. Placeringen av 

begreppen visar således en mer komplex placering eftersom att det varken är svart eller vitt. 

 

 

Figur 10. Filips cirkelmodell 

Figuren 10 visar hur Filip placerade begreppen på cirkelmodellen under intervjun. 

Placeringen av begreppen i Filips bild är mestadels placerade på mitten cirkeln i 

cirkelmodellen, vilket innebär att han menar att placeringarna inte kan ses som svart eller vitt 

utan är mer komplext i likhet med Adams cirkelmodell. Vi kan dock uttyda att de röda 

negativa begreppen är mer representerade närmare mitten än de gröna positiva begreppen 

vilket innebär att de negativa föreställningarna är mer framträdande än de positiva 

föreställningarna.  

 

 

Figur 11. Alexanders cirkelmodell 



  
 

29 
 

Figur 11 avspeglar hur Alexander placerade begreppen under intervjun. I likhet med Adam 

och Filip har Alexander placerat de flesta begreppen bredvid varandra, majoriteten av 

begreppen är placerade på mittencirkeln. Alexander menar att det är svårt att dra alla 

ensamkommande pojkar över samma kam men att det finns en generell syn om att nästintill 

alla ensamkommande är likadana som han själv och andra individer skapar om 

ensamkommande pojkar. 

 

 

Figur 12. Hampus cirkelmodell   

Figur 12 avspeglar hur Hampus placerade begreppen under intervjun. Hampus placering av 

begreppen skiljer sig en del från de andra informanterna. Hampus har placerat de flesta 

positiva begreppen i modellens innersta cirkel och de negativa begreppen längre ut. Hampus 

diskuterade främst om ensamkommande barns bidragande till mångfald som kan vara 

berikande för Sverige. Hampus besitter därmed generaliserade föreställningar om att 

ensamkommande pojkar mestadels besitter positiva egenskaper. 

Majoriteten av männen hade en negativ eller en mer komplext syn angående 

ensamkommande pojkar. Endast en av informanterna placerade de positiva begreppen 

övergripande vid cirkelns innersta cirkel. Detta innebär att frågan angående föreställningar om 

ensamkommande pojkar i sig är komplext och att de fördjupade diskussionerna vi utförde 

efter att männen hade placerat begreppen var viktiga. Det var av vikt eftersom vi var i behov 

av en fördjupad förklaring angående männens tankar kring placeringarna samt deras 

föreställningar. Exempelvis kunde männen i vissa fall sätta begreppen som var motpoler till 

varandra bredvid varandra vilken kan tolkas som motsägelsefullt vid första anblick.  
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5.2 Presentation av intervjuer 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna mer detaljerat. 

Att prata om sina föreställningar angående ensamkommande pojkar och granska 

sig själv, vad tycker jag verkligen om det här? Var något som männen inte var vana vid. 

Föreställningarna är något de alltid bär med sig, men det är inget de reflekterar över utan det 

sker oreflekterat i möten med andra människor. Många av männen gick in i intervjun med en 

generaliserad bild av vilka ensamkommande pojkar är, således att alla ensamkommande 

pojkar är likadana. Majoriteten av föreställningarna är negativa bilder om ensamkommande 

pojkar vilket kan bidra till en skev bild av ensamkommande pojkar som verkar i samhället.  

 

5.3 Hot eller trygghet? 
Under den här rubriken redovisas citat från intervjupersonerna angående deras föreställningar 

om ensamkommande pojkar som hot eller trygghet. 

 

5.3.1 Hot 

Vad gäller hot betraktades ensamkommande pojkar som ett hot mot individen. Hoten var 

främst av fysisk karaktär. Det mest framträdande temat som vi har utläst under intervjuernas 

gång är just temat hot.  

Det fanns en uppfattning hos en del av informanterna att ensamkommande 

pojkar är ett fortskridande och expanderande hot för det svenska samhället och dess 

medborgare. Det ökande hotet har enligt majoriteten av informanterna eskalerat i samband 

med det ökande mottagandet av ensamkommande pojkar. Under intervjuerna med 

informanterna uppkom ofta resonemang om att pojkarna är farliga och våldsamma. Alla 

informanter förutom Adam menade att ensamkommande pojkar kan ses som farliga. 

Exempelvis menade Erik och Anders att det är vanligt att pojkarna misshandlar och till och 

med mördar andra människor. Filip belyste en föreställning angående ökad brottslighet som 

var framträdande i intervjun med honom, vilket resulterade i frustration och osäkerhet hos 

informanten för de främmande människorna. Erik, Sebastian, Anders, Oskar och Alexander 

beskrev handlingar av olaglig karaktär i samma tema som Filip nämnde, exempelvis att 

ensamkommande pojkar påstås ofreda tjejer. Här blir det således tydligt att de flesta av 

männens föreställningar i hög grad var baserade på en stark och genomgripande rädsla för 

ensamkommande pojkar som annorlunda, men också som farliga. Erik förklarar i citatet 

nedanför hur han tänker kring rädsla för individers säkerhet, i synnerhet barn och ungdomars 

säkerhet: 
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De är inte meningen att våra barn och ungdomar eller några andra ska rygga 

tillbaka för att de är i närheten eller när de går i skolan eller till gym till exempel. 

(Erik)  

 

Det fanns även de resonemangen i intervjusituationerna att ensamkommande pojkar blev 

farliga och våldsamma för att de själva är rädda och utlämnade i ett okänt land. Hampus, Filip 

och Alexander berättade att ensamkommande pojkar blir satta i rum med andra pojkar från 

olika kulturer och får inte den hjälp de behöver, så de brukar våld. Bara de kulturkrockarna 

som kan uppstå genom att det blandas olika etniciteter sågs som problematiskt, särskilt med 

tanke på pojkarnas olika religioner. Hampus, Filip och Alexander påpekade att systemet för 

att integrera ensamkommande pojkar sviker i praktiken och att det är svenskarna som får 

betala priset, exempelvis genom att pojkarna väljer att uttrycka sin frustration fysiskt på 

omgivningen, bland annat genom misshandel. Hampus förklarade sin bild av hur rädda 

människor kan agera: 

 

Det är som sagt det här med rädslan och människor som är rädda kan göra farliga 

saker. De blir satta i rum och får inte veta vad som kommer hända och om man inte 

förstår språket så gör man någonting för att bli hörd och då kan det gå till våld att 

man förstör saker eller att man slår någon. (Hampus)  

 

Erik, Oskar, Anders, Sebastian, Filip och Alexander nämnde att Sverige har blivit ett mer 

osäkert land efter att landet började ta emot fler ensamkommande pojkar. Upplevelsen av att 

Sverige blivit ett osäkert land menar samtliga informanterna grundar sig, bland annat i den 

uppmärksammade problematiken om ensamkommande pojkar i media. Bilden av det ”trygga” 

Sverige börjar sakta försvinna vilket skapar frustration hos männen samt framkallar en känsla 

av att behöva rädda och försvara sitt fosterland. Upplevelser av att fler poliser ses överallt 

som en reaktion på ensamkommande pojkars invandring till Sverige är en faktor som bland 

annat Filip förklarar ökar motståndet mot ensamkommande pojkar. Oskar förklarar även att 

pojkarna knivhugger de personer som hjälper dem, vilket ses som ett stort svek eftersom dem 

borde behandla personalen extra respektfullt på grund av all hjälp de bistår med. Erik och 

Anders beskrev att arbete på Hvb-hem ses som ett otryggt arbete. De menade även att Hvb-

hem behöver tas bort från Sverige och ta pojkarna med sig. Filip, Oskar, Erik och Anders 

förklarade att ensamkommande pojkar är mer hotfulla när de kommer i grupp. Filip och Oskar 

skulle vända eller byta sida på gatan om de mötte ensamkommande pojkar på grund av rädsla 
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för vad som kan hända. Anders, Erik, Filip, Sebastian och Alexander ansåg att de tyckte att 

det var dags att sluta ta emot fler ensamkommande pojkar och att Sverige har tagit emot fler 

ensamkommande pojkar än vad landets resurser kan hantera. Nedan förklarar Oskar hur han 

ser på pojkarna som farliga: 

 

De är samma sak med att det förknippas med våldsamma och farliga för det 

förstörs ju med att de gör sådana saker. Att de knivhugger de som hjälper dem. Jag 

hade nog blivit lite rädd om jag mötte ett gäng med ensamkommande pojkar och 

tänkt efter lite vad man säger och gör. Titta lite på dem. Jag hade nog gått över på 

andra sidan gatan. (Oskar)   

 

Som vi nämnde tidigare tyckte majoriteten av männen att ensamkommande pojkar var farliga 

och våldsamma. Anders och Erik beskrev en bild av att pojkarna utför grova olagliga 

handlingar i Sverige, exempelvis mord. Eftersom det är grova handlingar som målas upp 

upplevde alla informanter utan Adam och Hampus att det var svårt att ta hänsyn till de 

ensamkommande pojkar som faktiskt bidrar till samhället. Medias negativa framställning av 

ensamkommande pojkar är, exempelvis reportage om negativa händelser som påstås begås av 

ensamkommande pojkar. Erik berättade en händelse där en 22 årig tjej i Göteborg hade blivit 

mördad med en kniv av en ensamkommande pojke när hon arbetade på ett HVB-hem. 

Informanten uttryckte frustration och ilska över att man inte kan ha köksknivar framme utan 

att ensamkommande pojkar hugger en. Ett flertal av diskussionerna angående att 

ensamkommande pojkar mördar och våldtar kopplades till männens starka oro för kvinnorna i 

samhället. Nedan förklarar Erik sin bild av ensamkommande pojkar: 

 

De mördar, utför våldtäktsförsök och våldtäkter. (Erik)  

 

5.3.2 Trygghet 

Berörande männens föreställningar om ensamkommande pojkar som trygghet, sågs 

ensamkommande pojkar av Adam som ”vanliga” svenska ungdomar.  

Adam var den informant som menade att ensamkommande pojkar inte kunde 

utpekas som ”de farliga”. Han menade att svenska ungdomar besitter liknande egenskaper 

som ensamkommande pojkar. Adam förklarade att han heller inte tyckte att pojkarna kunde 

pekas ut som några som ”skapar rädsla”. Han menade att en individ både kan vara farlig och 

ofarlig oavsett vilket land individen kommer ifrån. Nedan förklarar han hur han tänker: 
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Jag tror inte att en ensamkommande i snitt är så annorlunda från oss, de är inte mer 

farliga än normala tonåringar. (Adam) 

 

Argumentet Adam lyfte fram delade inte de andra männen med honom. Dock menade 

samtliga intervjupersoner i stor eller liten utsträckning att ensamkommande pojkar kan ses 

som godhjärtade. Filip, Sebastian, Anders, Oskar och Erik nämnde dock att den negativa 

bilden av ensamkommande pojkar är så omfattande att de människor som är godhjärtade 

hamnar i skymundan. Alla ensamkommande pojkar dras således över samma kant. Adam, 

Alexander och Hampus berättade att ensamkommande pojkar är som vilken människa som 

helst, godhjärtade och att alla har något godhjärtat i sig. Nedan förklarar Alexander sin bild av 

ensamkommande pojkar som godhjärtade: 

 

Det är svårt att dra alla över samma kam det finns säker vissa som är farliga men 

jag tror innerst inne att alla är godhjärtade. (Alexander) 

 

En del av informanterna menade att ensamkommande pojkar är fredliga. Det var dock färre 

informanter som hade en bild av att ensamkommande pojkar är fredliga än godhjärtade. Alla 

informanter förutom Anders och Erik diskuterade i stor eller liten mån om att 

ensamkommande pojkar är fredliga eller i alla fall inte vill starta krig. Männen menade att 

eftersom pojkarna kommer från en destruktiv miljö, exempelvis krig, bör dem inte vilja skapa 

samma destruktiva miljö i det landet de flyr till. I det nedanstående citatet förklarar Adam om 

sin föreställning om ensamkommande pojkar som fredliga: 

 

Vad är människor i genomsnitt, jo fredliga. (Adam)  

        
 

5.4 Ekonomisk belastning eller resurs? 
Under den här rubriken kommer vi beröra männens föreställningar om ensamkommande 

pojkar som en ekonomisk belastning eller resurs. 

 

5.4.1 Belastning 

Föreställningar om ensamkommande pojkar som en belastning uppenbarade sig mest 

framträdande i benämningen ekonomisk belastning. Erik, Oskar, Anders, Sebastian, Filip och 

Alexander nämnde även att pojkarna kan ses som en belastning för Sveriges organisationer, 

såsom skolor. 
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Under intervjuerna med alla informanterna förutom Adam uppkom föreställningar om att 

ensamkommande pojkar är en ekonomisk belastning för Sverige. Detta resulterade i ett flertal 

svåra känslor för männen, exempelvis ilska. Anders förklarade att pojkarna kostar mycket i 

bidrag och att de tar svenskarnas arbeten. Erik tog även upp en frustration, då han hade en bild 

av att ensamkommande pojkar fick mer pengar än vad som tilldelades Sveriges pensionärer. 

Erik resonerade att äldre människor har byggt upp Sverige och då ska inte individer komma 

från andra länder och ”beröva” välfärd från dessa människor. 

Erik, Oskar, Anders, Sebastian, Filip och Alexander berättade även att de hade 

en bild av att ensamkommande pojkar är en påfrestning för Sveriges system, genom att det 

exempelvis blir ”tjockare” överallt. Ett exempel på vad männen menar med ”tjockare” var att 

skolorna blev överfulla. En känsla av hopplöshet och att snart klarar Sverige inte att ta emot 

fler pojkar förekom. Filip förklarar att ensamkommande pojkars brist på kunskap blev ännu 

mer kostsamt för staten eftersom staten får bekosta extra resurser, exempelvis längre 

skolgång. Föreställningar om att pojkarna kan bli en ekonomisk belastning eftersom de påstås 

sitta utanför mataffärer och tigga pengar förekom under ett samtal med Filip. Nedanför 

förklarar Oskar sin bild av ensamkommande pojkar kopplat till statens ekonomi: 

 

Dem hjälper oss inte så mycket med pengar de bara kostar oss pengar. Visst om de 

får jobb då hjälper de till, men det är inte så ofta de får de. (Oskar)  

 

Förutom föreställningar om att ensamkommande pojkar är en ekonomisk belastning, berättade 

en del informanter i intervjuerna föreställningar om att ensamkommande pojkar inte kan bidra 

med något positivt till den svenska gemenskapen. Det framkom en föreställning från 

Sebastian och Oskar att ensamkommande pojkar förstör den svenska gemenskapen. 

Resonemangen var att det skapas grupperingar i samhället i samband med det ökade 

mottagandet av ensamkommande pojkar. Informanterna förklarade att den ena gruppen av 

svenskarna vill hjälpa ensamkommande pojkar och den andra gruppen vill inte att pojkarna 

ska komma till Sverige. Detta menade de två informanterna kunde skapa frustration och 

konflikter mellan svenska medborgare som inte existerade innan ensamkommande pojkar 

kom till Sverige. Nedan visas Sebastians citat om grupperingar: 

 

När det kommer många ensamkommande tror jag det är lite så att det blir ju liksom 

grupperingar, hade det inte kommit så många då så hade ju inte diskussionerna 
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uppstått. En del tycker att det är klart vi ska hjälpa till och ta hit ensamkommande 

pojkar, medan den andra sidan är tvärtom och typ röstar på SD. (Sebastian)  

 

5.4.2 Resurs 

Angående temat resurs så var fokus att det är en långsiktig ekonomisk vinst att ta emot 

ensamkommande pojkar. Men även en resurs genom att pojkarna stärker Sveriges 

medborgares värderingar när de invandrar med främmande värderingar från sitt eget land. 

Adam och Hampus förklarade att ensamkommande pojkar kan ses som en ekonomisk tillgång 

i en viss mån till Sverige och behöver därmed inte ses som en belastning. Vidare menade 

Alexander att ensamkommande pojkar i början är en ekonomisk belastning som sedan kan bli 

en resurs i längden, exempelvis efter att pojkarna har fått utbildning. Adam belyser att det kan 

gynna det svenska samhället att ensamkommande pojkarna kommer hit: 

 

Om man tittar på invandring överlag är det oftast en samhällsekonomisk vinst 

eftersom många har en utbildning och man inte behöver betala för den. Vissa 

invandrare har svårare att få jobb på arbetsmarknaden. Men det jag vet är att det 

finns undersökningar som har gjorts att de som är ensamkommande har lyckats 

ganska bra i samhället och det finns en stor möjlighet för dem att lyckas. På så sätt 

är det berikande ur ett samhällsperspektiv. (Adam) 

 

Förutom den samhällsekonomiska vinsten som ensamkommande pojkar kan bidra med menar 

Hampus att ensamkommande pojkars invandring till Sverige kan påverka den svenska 

gemenskapen positivt. Han menade att pojkarnas invandring kan stärka många svenskar 

genom att de håller sig till sina värderingar samt att de finner en gemenskap genom 

värderingarna. Genom denna föreställning ses ensamkommande pojkar som en resurs till 

Sveriges gemenskap. Nedan förklarar Hampus hur hans bild ser ut angående 

ensamkommande pojkars invandring och den svenska gemenskapen: 

 

Jag tror att det kan stärka vissa att många håller sig till sina värderingar och finner 

gemenskap i sina värderingar. Som försöker utvidga sina vyer och försöker hitta 

gemenskap med människor överlag och på sådant sätt hitta en svensk gemenskap. 

Jag tror inte det är ett hot. (Hampus) 
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5.5 Kulturell bakgrund som börda eller tillgång? 
Under den här rubriken kommer vi beröra männens föreställningar om ensamkommande 

pojkars kulturella bakgrund som börda eller tillgång.  

 

5.5.1 Börda 

Föreställningar om att ensamkommande pojkars kulturella bakgrund är ett hot presenterades i 

intervjuer med Oskar, Erik, Anders, Sebastian, Filip. Temat hot var det som förekom mest 

samt skapade frustration. Bördan av att skydda kvinnan från ensamkommande pojkar var den 

bördan som var mest framträdande. Oskar, Erik, Anders, Sebastian, Filip upplevde även en 

börda av känna att de ska behöva ändra sina egna normer och värderingar utifrån 

ensamkommande pojkars normer och värderingar. 

Under intervjusituationerna berättade samtliga åtta män att ensamkommande 

pojkar har en avvikande syn angående normer och värderingar vilket kan resultera i 

kulturkrockar av olika slag, exempelvis normen om hur man bör bete sig mot människor på 

offentliga arenor, exempelvis torg. Alla män utom Hampus och Adam uttryckte frustration 

över ensamkommande pojkars seder och traditioner. Oskar ansåg att Sverige har ändrat 

kyrkan och Erik menar att Svenskarnas matvaror modifierats efter ensamkommande pojkars 

behov och vilja. Ett exempel som Erik belyste var att Ica har börjat sälja halalkött. Anders 

belyste bördan med att det finns vissa arbeten som männen inte kan utföra på grund av sin 

kultur och att det i sin tur resulterar i att svenskarna får arbeta dubbelt genom att de får utföra 

sitt arbete samt utföra de arbetsuppgifter ensamkommande pojkar inte kan utföra. Ett exempel 

var inom äldreomsorgen där informanten förklarar att män inte får ta hand om kvinnor 

eftersom ensamkommande pojkar menar att de är mer värda än kvinnan och att kvinnan ska ta 

hand om mannen. Nedan förklarar Erik om sin syn om Sveriges sociala gränser: 

 

Det finns lite sociala gränser att gå efter, man är ju skolad på ett visst sätt sen 

barnsben och de har ju inte fått den uppväxten, så det är väl inte så lätt, man ska 

vara som en normal Svensson, man sköter sitt, man vet hur man ska bete sig mot 

folk, när man tillexempel är på stan, sen att alla svenskar inte behärskar det, det är 

inte så jag menar. (Erik) 

 

Förutom föreställningen om att ensamkommande pojkar har avvikande seder och traditioner 

menade samtliga åtta intervjupersoner att ensamkommande pojkar har en avvikande 

kvinnosyn. Erik, Anders, Oskar, Sebastian, Filip och Alexander menade att ensamkommande 

pojkar har en respektlös kvinnosyn i någon mån. Exempel som belystes var att 
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ensamkommande pojkar försöker våldta, våldtar och tafsar på tjejer och kvinnor. Även 

föreställningar om att ensamkommande pojkar utför sexuella trakasserier, omringar tjejer och 

tar på dem tog ett flertal av männen upp exempelvis Erik och Anders. Erik och Anders 

förklarade att ensamkommande pojkar är dominanta och vill bestämma över tjejer, att det 

således handlar om ett maktutövande där kvinnan är underordnad mannen. Bilden männen 

hade var att tjejerna inte får säga vad de vill, göra vad de vill eller bära de kläder de vill för 

ensamkommande pojkar. Ensamkommande pojkars kvinnosyn förklarades av Anders som att 

de anser sig besitta rätten att slå kvinnan. En rädsla för att ensamkommande pojkar ska 

applicera deras kvinnosyn på svenska tjejer exempelvis genom att skada dem var oundvikligt 

att utläsa under samtalen med alla männen utom Hampus, Alexander och Adam. Männen 

refererade ofta till oron om nära och kära som är tjejer. Nedan förklarar Anders vilka 

föreställningar han har om ensamkommande pojkars syn på tjejer och kvinnor: 

 

De respekterar inte kvinnor över huvud taget, har ju skev kvinnosyn, en kvinna för 

dom ska inte arbeta, ska inte visa sig offentligt, de får ofta gå täckta, håret täcker 

de, det är ju inte respektfullt att tvinga en kvinna saker, en kvinna ska ju vara fri 

som vilken människa som helst. Tvinga en människa till det är inte okej. I deras 

länder, ser de eller tittar, tar på en annan man blir hon ju stenad till döds, dem vill 

man ju inte ha hit, de våldtar ju våra tjejer, de tror att de kan bete sig som djur bara 

för att tjejerna går klädda på ett visst sätt, då är tjejerna smutsiga och då kan de 

göra vad de vill med dem. Sådant blir jag asarg över. (Anders) 

   

5.5.2 Tillgång 

Vad gäller temat tillgång ses ensamkommande pojkar som en tillgång till nya infallsvinklar 

och tillgång till idéskapande.  

Hampus, Adam och Alexander belyste att normer och värderingar från 

ensamkommande pojkar kan leda till nya infallsvinklar och tankegångar. Hampus nämnde 

även att många av svenskars tankesätt och idéer kommer från utlandet och därmed är 

ensamkommande pojkars kultur en tillgång till Sverige. Hampus förklarar även att 

ensamkommande pojkar bidrar med positiva inslag med hjälp av nya infallsvinklar gällande 

normer och värderingar: 

 

Det är ju att vi svenskar vill hålla fast till vår egna svenska kultur. Men vad är 

svensk kultur? Om vi skulle haft svensk kultur skulle vi inte haft jultomten eller 

sådant för det är ju utländsk kultur och man måste kunna öppna sig till 



  
 

38 
 

kulturellmångfald för att kunna bli ett modernt land. Dessa människor som man 

inte vet så mycket om och deras kultur skulle de faktiskt kunna bidra till en ökad 

förståelse. (Hampus) 

        

Tankar angående respektlös kvinnosyn som uppkom under intervjuerna var att alla 

ensamkommande pojkar kanske inte har en respektlös kvinnosyn men att de var så liten 

procent att det inte gick att ta hänsyn till de individerna. Ingen av informanterna i studien hade 

föreställningen om att ensamkommande pojkar har en respektfull kvinnosyn, där av inget citat 

som kan kopplas till detta. Antingen tyckte informanterna att ensamkommande pojkar har en 

avvikande kvinnosyn som kan ses som negativ eller en respektlös kvinnosyn. 

 

5.6 Lögnaktiga eller trovärdiga? 

Under den här rubriken berör vi de intervjuade männens föreställningar om ensamkommande 

pojkar som lögnaktiga eller trovärdiga. 

 

5.6.1 Lögnaktiga 

Den övergripande bilden som männen i studien lyfte fram om ensamkommande pojkar som 

lögnaktiga var att ensamkommande pojkar är lögnare, falska och att de utför olaga handlingar.  

Filip, Erik och Anders tog bland annat upp att ensamkommande pojkar kommer hit illegalt 

och inte på rätt sätt, får busskort och liknande sen går de och förstör saker i samhället. En 

fråga som alla informanterna nämnde var diskussionen om ensamkommande pojkars ålder. 

Anders, Sebastian, Erik, Oskar och Filip hade en bild av att ensamkommande pojkar i vissa 

situationer kan ljuga om sin ålder och att pojkarna ofta är äldre än vad de uppger. 

Resonemang som belystes var bland annat att ensamkommande pojkar är oärliga och ljuger 

om sin ålder eftersom de får tillgång till fler resurser i Sverige om de är under 18 år. 

Ytterligare föreställningar som Anders tog upp var att de ensamkommande pojkarna är falska 

och ljuger om att de är papperslösa och sedan skyller de på att de har posttraumatisk stress 

och inte kommer ihåg hur gamla de är när de tillfrågas under utredningar. I citatet nedan 

beskriver Sebastian sin föreställning om ensamkommande pojkar och deras ålder: 

 

De är vuxna män med skägg och de säger att de är 17 år kanske, sen ser de ut som 

27 år. Visst det är olika hur man utvecklas och sådana grejer. Men jag tror de är 

äldre än vad de säger. Det är inte så vanligt att svenska 17 åringar har så mycket 

skägg. (Sebastian) 
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Föreställningar angående att ensamkommande pojkar är oärliga genomsyrade ett flertal av 

intervjuerna. Anders förklarade att ensamkommande pojkar inte är ärliga om en individ 

exempelvis tappar en plånbok. Han menade att ensamkommande pojkarna inte kommer gå 

och lämna tillbaka plånboken till ägaren utan ta plånboken själva. En liknande förklaring 

berättade han om en individ tappar en mobil. Föreställningar om att ensamkommande pojkar 

är falska grundades bland annat på att pojkarna blir tilldelade resurser och hjälp från Sverige. 

Ett förtroende skapas, sedan menar exempelvis Oskar, Anders och Erik att pojkarna går och 

vandaliserar på stan och sviker det skapade förtroendet. Nedan förklarar Anders om 

ensamkommande pojkar som falska: 

 

Ser de att någon har tappat en plånbok, de är inte de första personerna som tar upp 

plånboken och går efter och säger till att man har tappat plånboken de är nog de 

första personerna som tar upp plånboken och tömmer den för de har inga pengar, 

de är i ett annat land och de tänker inte som vi gör, vi har ett helt annat sätt att vara 

godhjärtade på en vad de har. Vi svenska är ju väldiga speciella när de gäller att 

vara godhjärtade vi är lite mesiga. I deras länder har man inte samma syn, de tänker 

inte på samma sätt. De tänker nog inte på dem som har tappat plånboken, vi tänker, 

de kanske har viktiga saker där i, de är besvärligt för människan som tappat den 

och man ger plånboken tillbaka. Man tänker sig in i en annans människas 

situation.(Anders) 

 

5.6.2 Trovärdiga 

Betraktande begreppet trovärdiga sågs ensamkommande pojkar som vilken individ som helst. 

De flesta är ärliga men i vissa situationer ljuger människor. 

Som vi nämnde tidigare hade de flesta männen en bild av att ensamkommande 

pojkar är opålitliga och falska exempelvis genom att de ljuger om sin ålder. Det var dock två 

informanter som inte delade samma bild som resten av informanterna. Adam och Hampus 

menade att det är människor vi pratar om och det finns säker de människor som ljuger men att 

de flesta är ärliga. De uttryckte att det är svårt att ge en grupp människor samma etikett 

exempelvis att alla ensamkommande pojkar är falska och ljuger om sin ålder. Adam beskrev 

även om det i någon situation skulle finnas tvivel om att en ensamkommande pojke är äldre 

än vad som uppgetts så utreds det. I nedanstående citat påpekar Adam att gruppen 

ensamkommande pojkar kan vara en ”passande” syndabock:   
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Man ser ju bilder som folk lägger upp bilder och skriver är det här verkligen en 

ensamkommande ungdom? Fast vem är det som säger att den där bilden ska 

föreställa en ensamkommande? Det är bara någon idiot som har skrivit en text på 

en bild. På så sätt är ensakommande pojkar en behaglig syndabock på så sätt. Det 

är väldigt lätt att göra en poäng av det. (Adam) 

            

5.7 Männens förändrade bild  
Männen förklarade under intervjuerna att deras föreställningar om ensamkommande pojkar i 

någon mån har modifierats i samband med det ökande mottagandet av pojkarna och den 

ökade media- diskussionen om dem. I tabellen nedan visas informanternas upplevelser av att 

deras bild av ensamkommande pojkar har förändrats eller konkretiserats efter det ökade 

mottagandet av dem. 

Oskar ”Den ändras ju så fort du får höra något i media om allting som händer så blir det 

bara värre och värre, en mer negativ syn” 

Erik ”Självklart, asså allt sen så skruvas det ju upp i media, ju fler dom har blivit ju 

jobbigare situation har det blivit för dom.” 

Adam ”Själva bilden av dem har nog inte förändrats. Den har kanske mer 

konkretiserats, på grund av en högre närvaro och en högre berättande om dem. 

Innan så fanns det inte en klar bild på samma sätt, det kom inte på tankarna på 

samma sätt. Det har gått från diffust till klart.” 

Filip ”Jag hade ingen bild alls innan, jag hade inte en tanke på det förens det blev ett 

stort problem av det hela. Det är ingen skillnad eller det är en stor skillnad 

såklart.” 

Anders ”Första gången det kom ensamkommande till där jag bor kom 15-20 stycken och 

de var helt okej de kunde vi ta hand om, det kan behövas lite annat folk med, då 

när de inte är så många kan de komma in i samhället. Men nu när de har ökat och 

har blivit för mycket dem är överallt, de förstör ju bara. Det funkar med en liten 

grupp men inte så här många på en gång. För då söker de bara sig till varandra 

och bildar större grupper. De kommer inte in i samhället och det är då allt 

negativt kommer, det finns inget att göra kanske då går man och gör sattyg” 

Hampus ”Jag har faktiskt inte märkt av så mycket skillnad eftersom jag inte riktigt arbetar. 

Jag tycker inte att min bild har förändrats, den kanske har förstärkts på det jag 

tror att dessa människor egentligen är godhjärtade. Ju fler som flyr, elände är det 

och de behöver komma bort.” 

Sebastian ”Den har ändrats, nu blir man mer, man blir påverkad av media, de är på 

nyheterna, det är på radion, det är i tidningen och då handlar det om 

ensamkommande pojkar mycket. Det är klart man blir mer påverkad. Oftast blir 

man påverkad negativt av media, det är ju kanske ingen som gör ett 

nyhetsreportage om någon ensamkommande som har gjort någonting bra, det är 
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mer fokuserat på den negativa bilden. Media visar till exempel om 

ensamkommandes felaktiga ålder, de har inga papper.” 

Alexander ”Ja lite så i och med att flyktingfrågan har börjats diskuteras mer i politiken så 

man har hört det mer. Visst man har säkert tänkt mer på det egentligen fast 

kanske inte specifikt ensamkommande pojkar utan mer överlag” 

 

Det har visat sig i en del fall att det är en generaliserad bild som informanterna pratar om 

angående ensamkommande pojkar. Informanterna talar om utrikesfödda överlag men refererar 

till ensamkommande pojkar. Adam förklarade själv att bristen av acceptans inte endast 

beskriver ensamkommande pojkar utan invandring i stort. Ensamkommande pojkar är en 

behaglig syndabock för många som har ett motstånd mot utrikesfödda. Erik, Anders och 

Oskar använde sig någon gång under intervjun av procentsatser när de pratar om 

ensamkommande pojkar, exempelvis 80 procent av ensamkommande pojkar är farliga. De 

menar att det är majoriteten av ensamkommande pojkar som gör negativa saker och där av 

drar många av männen alla ensamkommande pojkar över samma kant.  

6. Analys 

I det här kapitlet analyserar vi vårt inhämtade material från de åtta svenska män som har 

intervjuats i studien. Med hjälp av en innehållsanalys har vi organiserat teman och brutit ner 

citat från resultatet så de blir mer tydliga. För att kunna genomföra innehållsanalysen har vi 

använt oss av tidigare forskning samt våra valda teoretiska ramverk; socialkonstruktivism, 

etablerade och outsiders samt genus. De teoretiska begreppen har vi använt som ett synsätt för 

att beskriva och införskaffa oss en djupare förståelse angående de åtta männens 

föreställningar om ensamkommande pojkar.  

 

6.1 Hot eller trygghet? 

Männen kan antingen uppfatta ensamkommande pojkar som några de välkomnar eller något 

främmande som de måste vara avvaktande mot. På vilket sett individen upplever 

ensamkommande pojkar är individuellt, men kan i viss mån färgats av omgivningen (jmf. 

Demker, 2014:12 & Sahlin, 2013:130-134). Männen kan mottaga individer i omgivningens 

tankar och värderingar om ensamkommande pojkar och göra dessa till sina egna, detta 

benämns således som internalisering (jmf. Berger et al. 2011:48,78,123,153-154). Oskar, 

Filip, Erik, Sebastian, Alexander och Anders uttrycker att ensamkommande pojkar är 

främmande och några som männen behöver vara avvaktande mot och därmed inte några de 

helt och hållet välkomnar till Sverige. Den negativa bilden som har skapats om 
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ensamkommande pojkar menar männen går hand i hand med att Sverige har tagit emot för 

många ensammande pojkar, samt att problematiken som har uppstått av att mottagandet har 

blåsts upp i media. Erik, Anders och Sebastian hade bland annat föreställningar om att 

ensamkommande pojkar exempelvis mördar samt våldtar människor och ses således som ett 

hot. Utifrån socialkonstruktivism är det irrelevant om föreställningarna som männen besitter 

är sanna eller inte, männen kan ändå uppleva att ensamkommande pojkars påstådda 

handlingar är sociala problem och ett verkligt hot vilket kan resultera i rädsla och ett motstånd 

mot pojkarna (jmf. Sahlin, 2013:130-134). 

Från alla männen utom Adam kan vi utläsa en rädsla för ensamkommande 

pojkar. En rädsla för att männen själva ska skadas samt en rädsla för att någon i männens 

närhet ska skadas av pojkarna. Det tycks vara rädslan som skapas hos männen när de 

anammar föreställningar om ensamkommande pojkar som har den verkliga relevansen och 

som skapar obehag för männen, inte ensamkommande pojkar i sig. Det är föreställningarna 

som således är det befintliga problemet som föder rädslan, samtidigt som media pekar ut 

ensamkommande pojkar som syndabockar till vad en del utrikesfödda påståtts begå för brott. 

Männen i studien är med deras bild således delaktiga i att konstruera en bild av 

ensamkommande pojkar i samhället. Eftersom Filip, Erik, Oskar, Anders och Sebastians 

föreställningar mestadels är negativt riktade mot ensamkommande pojkar är det en negativ 

bild av pojkarna som männen till en viss del har konstruerat, anammat och använder. Trots att 

individer definierar verkligheten på individuella sätt och att handlingar tolkas olika av olika 

individer finns det likheter i föreställningarna om ensamkommande pojkar som männen 

berättar. Det här kan tolkas som att det förekommer negativa konstruerade bilder som florerar 

i samhället som männen har anammat, där media samt individer i samhället egentligen har ett 

stort ansvar att inte ge en felaktig bild, men i många fall varit bristfälliga med detta (jmf. 

Sahlin, 2013:130-134). 

Anders, Erik, Oskar och Filip förklarar att de har ett vakande öga på 

ensamkommande pojkar, speciellt om de möter dem ute i samhället. Männen utstrålar en 

rädsla och ett ogillande vilket i sin tur pojkarna kan känna av och således anamma bilden som 

skapats av dem och göra den till sin egen bild. Detta i sig kan modifiera pojkarnas syn på sig 

själva och bidra med att de ändrar vilka de är (jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11). Männen har 

en förbestämd bild av vilka pojkarna är även om de inte känner dem personligen och den 

skapade bilden tar de med sig i möte med pojkarna. Det här kan sedan bli problematiskt i 

möte med pojkarna, då de möter enskilda individer som är unika (jmf. Salimi, 1997:15). 

Schweitzer et al. (2005:170-171,176) beskriver i sin forskning att innegruppen uppvisade ett 
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ogillande mot utrikesfödda utifrån den avvikande världsbilden, vilket kan kopplas till alla 

männens beskrivelser. Ensamkommande pojkar ses som främlingar och inkräktar på Sveriges 

arenor, exempelvis skola och gym. Vi kan tolka det som att alla männen utom Hampus och 

Adam ser svenskarna som ”offer” och känner att de inte ska behöva ändra sig själva eller sitt 

sätt för att ensamkommande pojkar ska befinna i Sverige.  

Resultatet visar att ensamkommande pojkar målas upp som brottslingar som 

utför några av de grövsta brotten. Sebastian, Erik, Anders, Oskar, Filip och Alexander 

förklarar bland annat att ensamkommande pojkar utför handlingar som bryter mot svenska 

lagar exempelvis skadegörelse, våldtäkter och mord. Männens berättelser kan vi koppla till 

det teoretiska begreppet moralisk differentiering. Begreppet syftar på en moralisk hierarki där 

en del människor ses som mer moraliskt korrekta än andra, bland annat genom att följa 

Sveriges lagar. Männen menar att ensamkommande pojkar är mindre moraliskt korrekta än 

vad svenskar är, därmed tillskriver männen svenskar som mer moraliskt korrekta. Genom att 

männen tillskriver och stigmatiserar ensamkommande pojkar som ”mindre moraliskt 

korrekta” och individer som ”bryter mot lagen” ökar även maktskillnaden mellan grupperna 

samt pojkarnas marginaliserade position. Den moraliska differentieringen och 

stigmatiseringsprocesser är återkommande i ett flertal av männens berättelser. 

Ensamkommande pojkars karaktär konstrueras som ”sämre” människor, stökiga och 

impulsiva, samt individer som löser konflikter med våld i första hand. I citaten kan vi även 

uttyda att Hampus menar att ensamkommande pojkar är rädda och att de är mentalt ostabila 

på grund av en destruktiv bakgrund. Ensamkommande pojkar beskrivs även av Hampus som 

oberäkneliga och att de tar sig friheten att bruka våld på grund av språkbarriärer. 

Ensamkommande pojkar associeras således med negativa karaktärsdrag och blir därmed 

stigmatiserade bland annat som farliga (jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11). 

Varför män besitter dessa negativa föreställningar kan bland annat förstås 

genom den stereotypa genusrollen som män har blivit tilldelad av samhället. Rollen innefattar 

bland annat att män ska beskydda kvinnor och barn. När männen uppfattar ensamkommande 

pojkar som farliga kan de uppleva att de behöver skydda sin familj mot en eventuell fara. En 

annan upplevelse kan även vara att männen vill få bort faran, där av skapas ett starkt motstånd 

(jmf. Hirdman, 2001:88). En föreställning som konstruerades av en del av männen var att 

ensamkommande pojkar är angripare istället för hjälpsökande när de kommer till Sverige och 

utför olagliga handlingar (jmf. Pedersen & Hartley, 2015:2-5). Vi kan tolka det som att alla 

männen utom Adam och Hampus går igenom en process som Sahlin (2013:130-134) 

benämner definitionsprocess där de konstruerar ett problem som kan skada och behöver 
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åtgärdas, exempelvis genom att ensamkommande pojkar våldtar och därför inte ska få komma 

till Sverige.  

I resultatet kan vi utläsa att flertal av männen tog upp Schweitzers et .al 

(2005:172) och Pedersen och Hartleys (2015:6) fyra typer av hot: 

 Realistiska hot – Erik förklarade att ensamkommande pojkar tar svenskars arbeten. Erik 

och Filip menade även att ensamkommande pojkar är mycket kostsamma för samhället 

bland annat genom bidragen pojkarna får. Erik menade även att ensamkommande pojkar 

får mer pengar än pensionärerna i Sverige. 

 Symboliska hot - Alla av männen förklarade att ensamkommande pojkars normer, moral, 

värderingar och övertygelser, skiljde sig mot deras egen uppfattning. I många av fallen 

förklarade männen ett ogillande mot ensamkommande pojkar utifrån deras annorlunda sätt. 

En del av männen förklarade att etniska traditioner har börjat ändras på grund av att 

ensamkommande pojkar kommer till Sverige, till exempel påstår Erik att Ica har börjat 

sälja halalslaktat kött vilket kan upplevas som ett hot mot det svenska synsättet på hur man 

bör behandla djur. 

 Intern ångest – Oskar och Filip ger exempel på att de byter sida på gatan om de möter 

ensamkommande pojkar eftersom de känner sig personligen hotade. 

 Negativa stereotyper – Erik och Anders tog upp situationer där de sett ensamkommande 

pojkar utföra handlingar som männen uppfattar som negativt, exempelvis tafsat på tjejer. 

Detta kan således resultera i negativa stereotyper som ger männen en allmän uppfattning 

av att ensamkommande pojkar tafsar. 

Att majoriteten av männen inte belyser ensamkommande pojkar utifrån deras positiva 

bidragande är inte unikt. Invandrare målas sällan upp utifrån sina positiva bidragande till det 

svenska samhället (jmf. Van Dijk, 2012:24). Alexander, Hampus och Adam är tre män som 

dock lyfter upp positiva karaktärsdrag hos ensamkommande pojkar vilka var; fredliga och 

godhjärtade. I och med att männen vill belysa en positiv bild av ensamkommande pojkar 

bidrar det till positiva infallsvinklar i samhället. Den positiva bilden kan hjälpa till att 

modifiera den negativa bilden som har konstruerats om ensamkommande pojkar till en mer 

positiv syn. Adam menar att Sverige inte är ett felfritt land och invånarna kan inte fortsätta att 

försöka skapa en fasad att landet är det utan att det är dags att bryta ner fasaden.  

Alexander, Hampus och Adam vill frångå generaliseringen om 

ensamkommande pojkar som farliga och har således en mer positiv generaliserad bild. 

Männen vill avvika från tankarna om vi och dem eller som Elias benämner det, etablerade och 
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outsiders. Alexander, Hampus och Adam vill inte dela upp två grupper, där ena gruppen 

representerar ”dåliga” egenskaper och den andra gruppen representerar ”bra” egenskaper. I 

och med att Alexander, Hampus och Adam inte delar upp människor i grupperna etablerade 

och outsiders, eller ett vi och dem-tänk minskar maktskillnaden mellan grupperna och det blir 

mer jämställt. 

Eftersom de inte nämner ensamkommande pojkar som en uppenbar fara känner 

de heller inte något behov av att koppla det till sin genusroll, att försvara någon eller skapa ett 

motstånd mot ensamkommande pojkar. Forskning om vad flyktingar kan bidra med finns 

beforskat (Van Dijk, 2012:24). Det är dock positiva föreställningar som Hampus, Adam och 

Alexander belyser som brister i tidigare forskning. 

Vi kan utläsa motsägelsefullheter i alla männens berättelser. Det framkommer 

både föreställningar angående att ensamkommande pojkar är farliga men att de samtidigt är 

godhjärtad. Detta kan tyda på att männen inte har en klar bild av vilka ensamkommande 

pojkar är men även att de inte vill generalisera vilka ensamkommande pojkar är. 

  

6.2 Belastning eller tillgång? 
Det finns ett flertal människor som välkomnar andra individer från andra kulturer (Daun, 

2011:25-27), men de främmande människorna kan också väcka en känsla av rädsla för att gå 

miste om tillgångar samt att Sverige ska bli ett mindre enat land. En genomsyrande rädsla och 

försiktighet har uppkommit hos männen i studien, för ensamkommande pojkar inte minst 

angående ekonomi. Pengar är ett ämne som är oundvikligt i Sverige och kan stundtals skapa 

oro hos individer eftersom pengarna ibland inte räcker till eller att det är brist på arbeten. 

Utifrån männens tilldelade genusroll, ses männen som huvudförsörjaren i familjen. Detta kan 

vara en av anledningarna till att Oskar och Erik samt ett flertal av de andra männen belyste 

föreställningar om att ensamkommande pojkar kostar mycket pengar (jmf. Hirdman, 

2001:88). Det framkommer ett tydligt vi- och dem-tänk från männen Filip, Erik, Anders, 

Oskar och Sebastian där ensamkommande pojkar ses som en belastning, en fotboja som 

Sverige tvingats att bära på grund av sin hjälpsamhet (jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11). 

Män har krav och förväntningar på sig att bete sig på ett sätt som passar den 

stereotypa bilden av mannen. Att frångå den stereotypa bilden kan resultera i att mannen 

tillskrivs som avvikande med negativa karaktärsdrag, vilket inte är önskvärt. Förväntningarna 

och kraven är socialt skapade och således konstruerade av människan, bland annat utifrån 

normer och tankar om hur en man ska vara. I och med detta är männens föreställningar till 

viss del socialt skapade i samband med interaktioner i samhället (jmf. Ahrne et al. 2008:85). 
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Oskar beskriver sin syn på skillnaden mellan grupperna. Han menar bland annat att 

ensamkommande pojkar besitter negativa egenskaper, till exempel att de inte bidrar med 

pengar och de blir således stigmatiserade som en ”ekonomisk belastning”. Det här 

resonemanget kan kopplas till tankar angående etablerade och outsiders, vilket skulle betyda 

att ensamkommande pojkar ses som outsiders med negativa egenskaper. Ensamkommande 

pojkar framställdes som individer som splittrar Sverige, som tidigare sågs som ett enat land 

men efter ensamkommande pojkars invandring har problematiken och splittringar ökat. 

Medan de svenska männen benämns som den etablerade gruppen som gärna framställer sig 

själva som överlägsna och bidrar till landets ekonomi. Erik, Oskar, Anders, Sebastian och 

Filip tillskrev sig själva inneha bättre karaktärsdrag än vad de ensamkommande pojkarna 

tillskrevs av männen. Filip förklarar bland annat att ensamkommande pojkar inte har lika bra 

kunskaper som svenskar har. Männen har naturligt en högre maktposition än de 

ensamkommande pojkarna bland annat genom språkkunskaper och svenska sociala nätverk. I 

och med den ökade makten ökar skillnaderna mellan grupperna (jmf. Elias & Scotson, 

2010:10-11). 

Både Adam och Hampus belyste vikten av källkritik. Adam tar exempelvis upp i 

sitt citat att undersökningar har visat att ensamkommande pojkar har lyckats bra i svenska 

samhället. Där av har hans föreställningar av ensamkommande pojkar delvis konstruerats med 

hjälp av undersökningars resultat. Adam har bland annat föreställningar om att 

ensamkommande pojkar har utbildning när de kommer till Sverige och att de har lyckats bra i 

samhället. Han tillskriver således ensamkommande pojkar med positiva karaktärsdrag och 

bidrar med att konstruera en positiv bild av ensamkommande pojkar. Ett flertal positiva 

föreställningar kan följaktligen utläsas i citaten vilket är normativt, då det är mycket negativa 

föreställningar som florerar. Det krävs att någon eller några vågar stå upp för sina posit iva 

värderingar och inte följa vad majoriteten av individer tycker. Erik menar att det kan vara 

svårt att inte följa majoriteten på grund av negativa inputs från omgivningen. Adam förklarar 

bland annat att ensamkommande pojkar är berikande ur ett samhällsperspektiv och att de är en 

samhällsekonomisk vinst. I Adams citat finner vi dock två meningar som är motsägelsefulla. 

Först nämner han att invandrare har svårare att få arbeten sedan nämner han att 

undersökningar visar att ensamkommande har lyckats bra i samhället. Detta kan ses som en 

inre konflikt hos Adam, vilket kan ha färgats av den aktuella diskussionen angående 

flyktingpolitiken.  

Hampus har föreställningar om att ensamkommande pojkar stärker den svenska 

gemenskapen och att ensamkommande pojkar inte är något hot (jmf. Sahlin, 2013:130-134). 
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Han förklarar att ensamkommande pojkars invandring till Sverige kan vara positivt för den 

svenska gemenskapen, genom att individer i Sverige stärker sina värderingar och håller ihop 

tillsammans och står för dem. Detta i sig är positivt, men kopplar vi detta till Elias teori om 

etablerade och outsiders får vi en annan synvinkel. När den etablerade gruppen stärker sina 

värderingar och skapar en starkare gemenskap kan detta eventuellt resultera i en större 

skillnad mellan grupperna i ett synsätt där individer använder orden vi och dem. Således kan 

stärkandet av etablerades värderingar resultera i ogillande av outsiders, i detta fall 

ensamkommande pojkar (jmf. Elias & Scotson 2010:10-11). 

 

6.3 Kulturell bakgrund som en börda eller tillgång? 
Alla männen har en bild av att ensamkommande pojkar har en avvikande kvinnosyn och 

exempelvis är individer som tafsar, våldtar och är våldsamma. Erik, Oskar, Anders, Sebastian 

och Filip förklarar ensamkommande pojkar som individer som använder tvång. Efterföljs inte 

deras regler kan individen exempelvis mördas. Vi kan tolka det som att männen bland annat 

menar att pojkarna ser sig själva som en ”gud” som kan bestämma över vem som får leva eller 

inte. Detta kan resultera i att männen känner behov av att skydda kvinnans kropp utifrån deras 

förväntade genusroll (jmf. Giddens & Griffths, 2007:168).  Alla männen utom Adam och 

Hampus upplever att ensamkommande pojkar kan ses som ett hot mot samhället, dess 

värderingar och normer eftersom de nyanlända kan besitta skilda normer och värderingar. 

Adam förklarar att ensamkommande pojkar har avvikande seder och traditioner likaledes som 

att Sveriges grannländer har avvikande seder och traditioner, vilket inte gör att pojkarna är 

unika med detta. Männen konstruerar en värld utifrån sina egna uppfattningar av verkligheten, 

bland annat vilka ensamkommande pojkar är, vilket benämns som att männen externaliserar 

sina handlingar. Det är bland annat genom att männen konstruerat sin syn om världen de 

existerar, enligt det socialkonstruktivistiska synsättet (Berger et al. 2011:48,78,123,153-154). 

I Erik, Oskar, Anders, Sebastian och Filip berättelser kan vi uttyda symboliska 

hot som Schweitzer et al. (2005:172) belyser i sin forskning. Männen har upplevt skillnader i 

kulturerna mellan grupperna och uppvisat ett ogillande som konsekvens av skillnaderna. 

Männen menar att svenskarna är respektfulla till skillnad från ensamkommande pojkar och att 

Sverige har kommit längre i utvecklingen än vad pojkarnas hemländer har. Pojkarna kommer 

till Sverige med en avvikande kultur som en del av männen kan uppleva som pesten, när de 

kommer hit kan de bli smittade av deras avvikande sätt. Filip menar att det inte kan vara lätt 

att vara lågintellektuella när de ska föra sig i samhället. De är inte smarta nog att veta hur en 

individ ska bete sig. Erik, Oskar, Anders, Sebastian och Filip ser sig själva som de jämställda 
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medan ensamkommande pojkar ses som icke jämställda när de beskriver pojkarnas kvinnosyn 

(jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11 & Van Dijk 2012:24). 

I det Erik berättar kan vi uttyda att han upplever att ensamkommande pojkarna 

har andra normer och värderingar jämfört med vad han anser att en ”svensk” person har. I 

mötet med främmande människor och främmande kultur blir männen kränkta av den andra 

identiteten som de sedan inte kan hantera (jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11). De upplever ett 

behov att ändra på det avvikande och normalisera individerna till att passa en konstruerad ram 

som människor i samhället har konstruerat. Två män som tycks vilja ha kontroll över det 

sociala rummet och presentera vilka villkor som gäller angående hur en människa ska vara var 

Erik och Anders (jmf. Jacobsson et al. 2010:78). 

Trots det uppenbara motståndet mot den främmande kulturen fanns det speciellt 

en intervjuperson som ställde sig kritisk till föregående informanter. Hampus hade positiva 

föreställningar om ensamkommande pojkars kultur. Sverige är ett land som genom tiderna 

tagit emot ett flertal invandrare som har hjälpt till att konstruera Sverige till det land som det 

är idag (jmf. Sahlin, 2013:130-134). I det Hampus berättade kan vi utläsa att om svenskar är 

kritiska emot att annan kultur kommer till Sverige är de likaså kritiska gentemot Sveriges 

kultur som grundar sig i den utländska kulturen. Hampus citat kan tolkas som att Sverige har 

en dubbelmoral och är konservativt. Enligt Hampus existerar det inte en svensk kultur. 

Hampus berör ett tänk om etablerade och outsiders men han själv tillskriver inte 

outsiders med negativa karaktärsdrag, utan menar att andra i samhället gör det. Det är mer 

kritik mot de etablerades vägran till förändring och öppenhet för nya tankar, för att bland 

annat upprätthålla maktskillnaderna. Ensamkommande pojkar tillskrivs positiva karaktärsdrag 

bland annat som individer som bidrar till berikande kultur för Sverige (jmf. Elias & Scotson, 

2010:10-11). Hampus menar att det finns en okunskap om ensamkommande pojkar vilket bör 

införskaffas för att kunna föra en diskussion om pojkarna. Motsägelsefullheten i det Hampus 

säger är dock att han pratar om att det existerar en stor del okunskap om ensamkommande 

pojkar, bland annat om deras kultur. Han hävdar ändå att pojkarnas kultur endast leder till 

positiva bidragande. 

 

6.4  Lögnaktiga eller trovärdiga? 
Ett flertal av informanterna beskrev sina bilder av ensamkommande pojkar som opålitliga och 

falska. Männen är delaktiga genom sina föreställningar till hur ensamkommande pojkar 

uppfattas i samhället samt hur individer formar bilden av vilka ensamkommande pojkar är. 

Exempelvis utifrån Andreas och Sebastian berättelser där ensamkommande pojkar beskrivs 
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som oärliga (jmf. Lindgren, 2007:100-101). Männen utför jämförelser mellan grupperna 

svenska pojkar och ensamkommande pojkar, både gällande utseende och ageranden. Det som 

upplevs olikt det svenska utseendet och agerandet ses som falskt och fel. Anders och 

Sebastian beskriver ensamkommande pojkarnas karaktär som de ”sämre” och de ”dåliga”. 

Ensamkommande pojkar stigmatiserades som lögnare, där det bland annat har konstruerats en 

bild av att de inte uppger sin riktiga ålder, samt som individer som inte tänker på andra 

människors känslor. Männen generaliserar och kategoriserar pojkarna, vilket kan bli 

problematiskt om guppens generaliserade bild beskrivs utifrån gruppens minoritets sämsta 

karaktärsdrag. Det kan exempelvis resultera i att en bild skapas som visar att alla 

ensamkommande pojkar är opålitliga och falska, när individen i sig är unik. Enligt Elias och 

Scotson (2010:10-11) är representanterna från den etablerade gruppen de individer som tycks 

ha de ”bästa” egenskaperna vilket gör det ”lättare” för individer att öka maktskillnaden mellan 

grupperna och stigmatisera de andra. Exempelvis menar Anders att svenskarna har ett annat 

sätt att vara på i Sverige som de ensamkommande pojkarna inte har anammat. Anders 

förklarar svenskars karaktär ses som speciell jämfört med andra grupper och att svenskarna 

därmed utmärker sig från andra ”vanliga” grupper. Svenskar målas upp som ”offer” för deras 

snällhet mot ensamkommande pojkar i exempelvis Anders citat om plånboken. Svenskarna 

presenteras som ”blåögda”. Svenskarna hjälper ensamkommande pojkar och blir sedan 

bestulna på pengar av dem. Ensamkommande pojkar ses som individer som utför ett 

skådespeleri och lurar de naiva svenskarna. I Anders citat visas en föreställning om att 

ensamkommande pojkar uppvisar brist på empati för andra människor. De beskrivs som 

individer som inte tänker på personens känslor som har förlorat en ägodel, utan kan tolkas 

som ”själviska”. Filip förklarar att pojkarna inte tänker på samma sätt som svenskar, 

pojkarnas land ses som ”sämre” än Sverige och deras tankesätt är inte moraliskt korrekt. 

Adam pratar om felaktigt konstruerade bilder av ensamkommande pojkar som 

florerar i samhället. Media är ett snabbt och smidigt sätt att sprida felaktiga föreställningar på.  

Föreställningarna kan tolkas som sanning av den som sedan ser informationen i en annan 

kontext genom att en människas föreställningar objektiveras, således görs handfasta 

exempelvis genom att de publiceras på internet (Berger et al. 2011:48,78,123,153-154). 

Konstruktionen av en felaktig bild grundas bland annat i föreställningar. När männen 

beskriver pojkarnas sämsta minoritet stigmatiseras alla ensamkommande pojkar som, 

exempelvis lögnare och anklagas för att vara vuxna män trots att detta inte alltid är fallet (jmf. 

Jacobsson et al. 2010:78). Adam pratar om att ensamkommande pojkar är en behaglig 

syndabock vilket ger en tydlig bild av att pojkarna är långt ner i makthierarkin i samhället och 
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ses som outsiders. Det är även, i och med den ökade media diskussionen om ensamkommande 

pojkar, ”lättare” att skylla på de individer som syns i offentliga media och ses som främmande 

samt potentiellt farliga. Adam förklarar svenskar som eventuella lögnare som modifierar 

bilder för att trycka ner minoritetsgrupper, således ensamkommande pojkar för att själva få 

mer makt (jmf. Elias & Scotson, 2010:10-11). 

Adam tycks stigmatisera människor som lägger upp bilder på internet som 

”idioter” det kan tolkas som att det har skapats ”pajkastning” mellan grupper. Både mellan 

olika svenska invånare samt mellan svenska invånare och ensamkommande pojkar. Det tycks 

ha normaliserats att kasta ur sig skällsord mot andra individer och dela upp dem i grupper. 

Olika påhopp sker mot olika grupper, en grupp är farlig och den andra gruppen är idioter.  

 

6.5 Medias påverkan på föreställningar. 
Informanterna besitter olika föreställningar som de bland annat skapat genom interaktion med 

andra människor samt genom olika tolkningar, exempelvis genom medias bild (jmf. 

Jacobsson et.al. 2010:78). Lindgren (2007:100-101) menar att bilden som männen har av 

ensamkommande pojkar är något som är föränderligt över tid (ibid). Detta är något som vi 

också har kommit fram till i vårt resultat. Männen menar att i samband med det ökade 

mottagandet av ensamkommande pojkar, medias och individer i samhällets ökade diskussion 

angående ensamkommande pojkar har männens bild modifierats. Männen hävdar att media 

medverkar till en negativ bild av ensamkommande pojkar och det kan bidra till att alla 

ensamkommande pojkar dras över samma kant. Männen förklarar individer som lättpåverkade 

av negativa bilder samt naiva. Bilden av ensamkommande pojkar har blivit mer negativa i 

samband med medias skeva framställning. I männens berättelser kan vi uttyda att i ett flertal 

situationer accepteras medias reportage utan vidare reflektion om vad som verkligen sägs och 

hur individen verkligen ställer sig till informationen. Alexander menar att individer bör vara 

mer källkritiska. Motsägelsefullheten i ett flertal av männens berättelser om media är att 

media har en felaktig bild, men samtidigt förklarar informanterna att de har anammat den 

felaktiga bilden och att det är den bilden de använder i sin vardag.  

Media har fokuserat på att belysa problemnyheter angående ensamkommande 

pojkar. Problematiken i detta är bland annat att människor kan göra medias argument till sina 

egna åsikter vilket resulterar i ett motstånd mot ensamkommande pojkar (jmf. Järvå & 

Dahlgren, 2013:309-315). Van Dijk (2000:35-36), som vi tidigare nämnt menar att media i 

många fall använder sig av stereotypa ord och bilder som representerar minoriteter, vilket kan 

bidra till ett förstärkande av negativa föreställningar och rasism (ibid). Eftersom männen 
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refererar till att media har modifierat deras bild av ensamkommande pojkar kan vi dra 

parallellerna att media har färgat männens föreställningar. Eftersom männens föreställningar 

var övervägande negativa föreställningar kan vi tänka oss att media har uppvisat negativa ord 

och bilder om ensamkommande pojkar (jmf. Järvå & Dahlgren,2013:309-315) Detta blir 

därför problematiskt när männen i flertalet fall ses som det kön som besitter mest negativa 

fördomar om flyktingar, exempelvis ensamkommande pojkar (Schweitzers et al. 2005:171). 

Problematiken ligger därmed i att männen som har mest inflytande över den offentliga sfären 

kan färga sfären med negativa attityder mot pojkarna, som således når ett flertal andra 

individer (jmf. Yuval-Davis 1997:46-47). 

 

6.6. Tidigare forskning, männens föreställningar och utbildningsnivåer 

 

Om vi återgår till figur 1 som vi presenterade i tidigare forskning, som illustrerade vilka 

föreställningar som berördes i den tidigare forskningen, kunde vi finna likheter och olikheter 

när vi analyserade männens föreställningar. Likheterna är att negativa föreställningar tycks 

vara överrepresenterade i både tidigare forskning och i männens beskrivningar. Skillnaderna 

är dock att en del av de intervjuade männen även lyfte upp positiva föreställningar som den 

inhämtade tidigare forskningen inte tycks göra i stor mån, exempelvis att ensamkommande 

pojkar kan ses som godhjärtade. 

Utifrån Schweitzers et.al. (2005:171) och Demkers (2014:106) förklaring 

angående att de individer som har högre utbildning tenderar att vara mindre fördomsfulla mot 

flyktingar och att de med lägre utbildning tenderar att vara mer fördomsfulla flyktingar, kunde 

vi föra en diskussion om männens utbildning. I männens resonemang kunde vi uttyda ett 

samband mellan författarnas diskussion om utbildningsnivå och vårt resultat. Adam som hade 

högst utbildningsnivå var den som även hade minst negativ bild av ensamkommande pojkar i 

sina svar, vilket kan styrka författarnas resonemang. De individer som hade gymnasial 

utbildning, förutom Hampus, uppvisade mer tendens att vara mer negativa i sina svar om 
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deras bild av ensamkommande pojkar. Det som skiljer sig från Schweitzers et al. (2005) och 

Demkers (2014) tankar är att Hampus som har gymnasial utbildning var mer positiv än till 

exempel Alexander som hade en högre utbildningsnivå än Hampus. Således kan vi uttyda att 

man troligen i många fall kan generalisera att det är som ovanstående författare hävdar, men 

att det även finns fall som frångår deras mening.  

7. Slutdiskussion   

I slutdiskussionen går vi igenom vilka svar vi har kommit fram till på studiens syfte, 

frågeställningar och studiens slutsatser belyses. Avslutningsvis kommer vi att diskutera hur 

intervjupersonernas föreställningar om ensamkommande pojkar kan resultera i negativa 

aspekter. Vi kommer även ge förslag på vidare forskningsområden som bör forskas mer om. 

 

7.1 Besvarande av studiens frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva svenska mäns föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Den första frågeställningen vi ville besvara i vår studie var 1). Vilka 

föreställningar existerar om ensamkommande pojkar som hot respektive trygghet i samhället? 

Det vi kom fram till i vår studie var att Erik, Oskar, Anders, Sebastian, Filip, Alexander och 

Hampus hade en bild av att ensamkommande pojkar kan ses som ett hot i samhället, 

exempelvis genom deras bild av att ensamkommande pojkar är våldsamma och farliga. Adam, 

Filip, Alexander och Hampus menade att ensamkommande pojkar kunde ses som en trygghet 

genom att de är fredliga. Alla männen menade att ensamkommande kunde ses som 

godhjärtade. Erik, Oskar, Anders, Sebastian och Filip menade dock att ensamkommande 

pojkar endast ses som godhjärtade i en liten mån. Den andra frågeställningen vi ville besvara i 

vår studie var 2). Vilka föreställningar finns det om ensamkommande pojkar som belastning 

respektive resurs i samhället? Det vi kom fram till var att majoriteten av männen hade en 

föreställning om att ensamkommande pojkar är en belastning, bland annat ekonomiskt. Det 

var endast Adam och Hampus som nämnde att ensamkommande pojkar kan vara en 

ekonomisk tillgång. Alexander menade att ensamkommande pojkar i början ses som en 

ekonomisk belastning men sedan blir en ekonomisk tillgång till Sverige. Den tredje 

frågeställningen som vi ville besvara var 3). Vilka föreställningar finns det om 

ensamkommande pojkars kulturella bakgrund som börda eller tillgång? Samtliga informanter 

förutom Hampus och Adam hade en föreställning om att ensamkommande pojkars kulturella 

bakgrund kan vara en börda. De tog bland annat upp ensamkommande pojkars normer och 

värderingar som ansågs vara avvikande mot svenska normer och värderingar i negativ 
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bemärkelse. Hampus och Adam som hade en avvikande bild från majoriteten av männen 

menade att ensamkommande pojkar bidrar med mestadels positiva inslag med sina normer 

och värderingar till det svenska samhället. Samtliga män hade en bild av att ensamkommande 

pojkar har avvikande seder och traditioner. Erik belyste en avvikande matkultur. Oskar 

förklarade att pojkarna hade dålig påverkan på svenska kyrkan och Anders menade att 

pojkarna inte kan utföra alla arbeten på grund av deras seder och traditioner. Hampus beskrev 

att moskéer, synagogor och islam kan bidra med positiva inslag så som att de skapar 

sammanhållning precis som svenska kyrkan. Adam menade att det är klart att 

ensamkommande pojkar har avvikande seder och traditioner, men de har även närliggande 

länder till Sverige med. Alla männen tog upp negativa föreställningar när vi diskuterade 

ensamkommande pojkars kvinnosyn. Erik och Oskar belyste bland annat att ensamkommande 

pojkar våldtar kvinnor. Den sista frågeställningen vi ville besvara var 4). Vilka föreställningar 

finns det om ensamkommande pojkar som lögnaktiga respektive trovärdiga? Alla männen 

utan Hampus hade en föreställning om att ensamkommande pojkar är lögnaktiga eller kan 

vara lögnaktiga. Exempelvis menade Erik, Anders och Sebastian att ensamkommande pojkar 

ljuger om sin ålder. Adam menade att hans bild av ensamkommande pojkar var att majoriteten 

inte ljuger om sin ålder utan att media målar upp dem som lögnare när det gäller deras ålder. 

Erik, Filip, Oskar och Anders menade även att ensamkommande pojkar lurar samhället på 

tillgångar. Adam förklarade att ensamkommande är som vilken människa som helst, man kan 

inte alltid lita på dem. 

 

7.2 Studiens slutsatser 
Studiens viktigaste slutsats är att vi har beskrivit hur en del män faktiskt formulerar olika 

föreställningar om ensamkommande pojkar och att vi har presenterat variationerna.  

Alla informanter hade i stor eller lite mån negativa föreställningar om 

ensamkommande pojkar. Detta kan tänkas leda till ett motstånd till att ta emot, bemöta och 

integrera ensamkommande pojkar i samhället. En slutsats som vi ytterligare har kommit fram 

till genom intervjuerna samt tidigare forskning är att media kan ha en negativ påverkan på 

individer i samhället. Bland annat genom att media fokuserar mestadels på problemnyheter. 

Media har ett stort ansvar att inte bidra till sociala problem. 

En viktig relevans för att vår studie var väsentlig att genomföra är de negativa 

effekterna som föreställningar om ensamkommande pojkar kan resultera i. Föreställningarna 

kan exempelvis resultera i mer fördomar, främlingsfientlighet, intolerans och rasism i Sverige 

(Boguslaw 2014:1). Det kan även bidra till att hatbrotten ökar mot utrikesfödda (Brå, 2015). 
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Föreställningar kan bland annat leda till psykisk ohälsa hos ensamkommande pojkar 

(Montgomery & Foldspang, 2007:156). Detta kan exempelvis ske genom att 

ensamkommande pojkar således anammar bilden som skapats av dem till sin egen bild (Elias 

& Scotson, 2010:10-11). 

Föreställningar i sig kan skapa sociala problem i samhället. Det handlar 

följaktligen inte om hur det är faktamässigt utan individers skapade bilder om hur saker och 

människor är. Utifrån individens egna tolkningar kan flertal felaktiga föreställningar skapas 

och florera i svenska samhället (jmf. Sahlin 2013:130-134). 

I och med vårt resultat kan vi dra slutsatserna att Sveriges medborgares 

föreställningar om ensamkommande pojkar behövs forskas mer om. En viktig forskningsfråga 

som även behöver utvecklas är vilka strategier vi ska använda oss av för att minska negativa 

föreställningar i samhället och således bli mer enade med utrikes födda och begrava bilden av 

vi och dem. Vi lever i en globaliserad värld där alla människor bör vara lika mycket värda 

oavsett, kön, etnicitet eller religion. 
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Bilaga 1.  
 

Information om mäns bild av ensamkommande pojkar 

– förfrågan om medverkan i en undersökning 

 

Hej! 

Vi heter Madelene Grunditz och Elin Karlsson. Vi läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i Kalmar. Vi 

kommer att genomföra en vetenskaplig studie under våren i samband med att vi skriver vårt 

examensarbete. 

 

I dagsläget flyr ett stort antal ensamkommande pojkar till Sverige. Majoriteten av forskningen 

som finns om människors bild av ensamkommande pojkar har bestått av intervjuer med 

boendehandledare, således personal som arbetar med ensamkommande pojkar. Forskning om 

vad individer i samhället besitter för bild av ensamkommande pojkar tycks inte vara så 

beforskat. Utifrån detta är vårt syfte med vår studie att undersöka mäns bild av 

ensamkommande pojkar i Kalmar län. Du tillfrågas härmed att delta i en studie som handlar 

om din bild av ensamkommande pojkar. 

 

Vid genomförandet av undersökningen kommer vi tillämpa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Principerna innebär kortfattat att deltagandet i forskningsintervjun 

är frivilligt. Ditt namn kommer att avidentifieras i examensarbetet. Du kan när som helst 

avbryta intervjun och avsluta din medverkan samt välja att inte svara på specifika frågor. Vi 

önskar att spela in intervjun för att transkriberingen ska ge en fullständig återberättelse av vad 

som sagts under intervjun. Materialet vi inhämtar från dig kommer inte att spridas till någon 

obehörig. Efter uppsatsen är godkänd av examinatorn kommer inspelningsfilen och 

transkriberingen att förstöras. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär en timme. Vi önskar att kunna genomföra 

intervjun på en neutral plats där du känner dig bekväm att svara på intervjufrågorna 

exempelvis i ditt hem eller i en lokal som vi bokar. 

 

Har du funderingar eller frågor om vår undersökning, kan du gärna kontakta någon av oss 

eller vår handledare på nedanstående e-postadresser. 
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Tack på förhand för ditt engagemang! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Madelene Grunditz och Elin Karlsson. 

 

Elin Karlsson                                                               Madelene Grunditz 

E-post: ek222ne@student.lnu.se                                E-post: mg222km@student.lnu.se 

 

Handledarens uppgifter: 

Erika Lundby 

E-post: erika.lundby@lnu.se 
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Bilaga 2.  
Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer 

Allmänna frågor 

 Hur gammal är du? 

 Vilken sysselsättning har du? exempelvis arbete eller studier? 

 Vilken utbildning har du? 

 

Association med begreppet ensamkommande pojkar  

 Vilka är de första orden du tänker på när vi säger ensamkommande pojkar? 

 Vad betyder orden för dig?  

 Varför väljer du just dessa ord? 

 

Tankar om ensamkommande pojkar 

 Har din bild av ensamkommande pojkar förändrats i samband med det ökande 

mottagandet av ensamkommande pojkar, i så fall hur?  

 Vilka fördelar anser du att det finns med att ta emot ensamkommande pojkar?  

 Vilka nackdelar anser du att det finns med att ta emot ensamkommande pojkar?  

 

Rangordning av begrepp 

 Placera ut alla bilder. Lägg de begrepp som du anser stämmer bäst överens med din 

bild av ensamkommande pojkar närmast cirkelns mitt och de begrepp som stämmer 

mindre bra längre ut. 

 

 Upplever du någon svårighet att placera och välja ut orden? 

 Vad betyder bilderna för dig? Hur tänker du kring placeringen av begreppen? 

 Finns det något begrepp eller ord som du saknar/saknade och vill använda dig av? 
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Avslutning  

 Hur känns det att pratar om de här frågorna som vi har gått igenom? 

 Vilka känslor uppkommer hos dig när vi pratar om frågorna?  

 Är det något som du känner att du vill lägga? 

 Är det något som du tycker att vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 3.  
 

Cirkelmodell och begrepp som användes under intervjuerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman och begrepp 

Hot- Farliga, Våldsamma 

Trygghet- Ofarliga, Fredliga  

Resurs- Tillgång till mångfald, Tillgång till ekonomisk tillväxt   

Belastning- Ett hot mot svenska gemenskapen, Ekonomisk påfrestning 

Tillgång- Tillgång till kulturell mångfald, Respektfull kvinnosyn 

Börda- Avvikande seder och traditioner, Avvikande kvinnosyn  

Trovärdiga- Pålitliga, Ärliga 

Lögnaktiga- Opålitliga, Falska 

 


