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Förord 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till de ungdomar som deltagit i intervjuer, utan er 
hade det inte varit möjligt att genomföra denna undersökning. Vi vill även tacka dem som har 
förmedlat kontakten till intervjupersonerna. Vidare vill vi tacka Ulrika Wernesjö för att hon 
har tagit sig tid att bolla uppsatsidéer med oss samt gett oss värdefulla tips. Sist men inte 
minst riktar vi ett tack till vår handledare Linnéa Bruno för den vägledning hon gett oss. 
 
 
Cecilia Egerström och Julia Gammelgård 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ensamkommande flyktingungdomars sociala 
nätverk i Sverige, samt vad de upplever kan försvåra respektive främja upprättande av sociala 
nätverk. I studien användes kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer genomfördes 
med fem ensamkommande flyktingungdomar i åldrarna 17-18. Under intervjuerna använde vi 
oss av visuell elicitering i form av en nätverkskarta. Det empiriska materialet analyserades 
med social nätverksteori, socialantropologisk nätverksteori, Robert Putnams distinktion i 
överbryggande respektive sammanbindande socialt kapital samt rasifieringsteori. 
 
Resultatet pekar på att samtliga ungdomar i föreliggande undersökning har ett socialt nätverk 
i Sverige som de kan vända sig till för såväl känslomässigt som praktiskt stöd. Deras sociala 
nätverk består främst av professionella vuxna samt ungdomar av samma etnicitet som dem 
själva, alternativt annan etnicitet än svensk. Samtliga ungdomar beskrev vad som kan främja 
respektive försvåra upprättande av sociala nätverk. Intervjupersonerna framhöll bland annat 
vikten av språk, gemensamma intressen och aktiviteter samt kultur och bakgrund. Svenska 
ungdomar är enligt intervjupersonerna svårast att lära känna i Sverige. Skälet till detta angavs 
främst vara svenska ungdomars återhållsamhet gentemot intervjupersonerna. 
 
Nyckelord: Ensamkommande flyktingungdomar, sociala nätverk, socialt kapital, rasifiering 
och relationer. 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate unaccompanied asylum-seeking adolescents’ social 
networks in Sweden, and what they believe aggravate or facilitate the forging of social 
networks. In the study a qualitative method was used and semi-structured interviews were 
conducted with five unaccompanied asylum-seeking adolescents in the ages of 17-18. During 
the interviews we used visual elicitation in the form of a network map. The empirical material 
was analysed with social network theory, anthropological network theory, Robert Putnam’s 
distinction in bonding capital and bridging capital, and racialization theory. 
 
The result suggests that all of the adolescents, in this study, have a social network in Sweden 
to which they can turn for both emotional and practical support. Their social networks consist 
primarily of professional adults and adolescents of the same ethnicity as themselves, 
alternatively other ethnicity than Swedish. All of the interviewees described what might 
facilitate or aggravate the forging of social networks. The interviewees stressed for instance 
the significance of language, common interests and activities, culture and background. 
Swedish adolescents are, according to the interviewees, the most difficult people to get to 
know in Sweden. The reason for this was primarily stated to be the Swedish adolescents’ 
restraint against the interviewees. 
 
Keywords: Unaccompanied asylum-seeking adolescent, social network, social capital, 
racialization and relations. 
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1. Inledning 
En flykting är enligt 1 § 4 kap. Utlänningslagen (2005:716) (UtlL) en person som vistas 
utanför sitt medborgarland. För att betraktas som flykting krävs även att personen har en be-
fogad rädsla för förföljelse och inte kan erhålla skydd i hemlandet. Att vara ensamkommande 
flyktingbarn innebär dessutom att personen är under 18 år och separerad från båda sina 
vårdnadshavare (UNHCR, 1997:1). I befintlig forskning om ensamkommande flyktingbarn 
framkommer bland annat att detta är en grupp minderåriga som är särskilt utsatt (Wernesjö 
2012:495). Enligt Sanchez-Cao et al (2012:652) är utsattheten en följd av traumatiska 
upplevelser i kombination med separation från föräldrar. Vidare pekar ett flertal studier på att 
föräldrar utgör ett viktigt stöd när barn befinner sig i en utsatt situation. Ensamkommande 
flyktingbarn befinner sig i en utsatt situation utan tillgängligt stöd från sina föräldrar, vilket 
kan utgöra ett hot mot deras hälsa och välmående (Derluyn & Broekaert, 2007:141, 143). 
 
Antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökar årligen. Aktuell statistik 
från Migrationsverket visar en tydlig successiv ökning av inkomna asylärenden avseende 
ensamkommande flyktingbarn. År 2004 var antalet ärenden 388 stycken och år 2012 inkom 
sammanlagt 3578 ärenden. Denna ökning ser ut att hålla i sig även för år 2013, då statistiken 
till och med oktober månad visar 3111 stycken inkomna asylärenden (Migrationsverket, 
2013a:1). 
 

 
 
     (Migrationsverket, 2013c)
  
Enligt UNICEF (2013) är prognosen för år 2013 och efterföljande år att 4000 ensam-
kommande flyktingbarn per år kommer att söka asyl i Sverige. Detta innebär att det i Sverige 
finns en tilltagande grupp utsatta barn, vars föräldrar inte finns tillgängliga för att 
tillhandahålla dem stöd. Angel och Hjern (2004:54) menar emellertid att avsaknad av stöd 
från föräldrar delvis kan uppvägas av stöd från andra viktiga personer. Dessa personer kan 
exempelvis vara gode män, lärare och kamrater (Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004:36). 
Vidare klargör Barnombudsmannen (2006) i ett pressmeddelande att ensamkommande 
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flyktingbarn bland annat har rätt till en meningsfull vardag där de kan knyta sociala kontakter. 
Således framstår det som relevant att undersöka ensamkommande flyktingbarns sociala nät-
verk1 i Sverige samt vad som kan främja respektive försvåra upprättande av sociala nätverk. 
 
Gruppen ensamkommande flyktingbarn utgörs enligt Migrationsverkets statistik för år 2012 
främst av pojkar. Vidare är den största åldersgruppen 16-åringar (Migrationsverket, 2013b). 
Enligt 2 § 1 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Barnkonventionen art. 1 är varje 
människa under 18 år barn. Således är det vedertagna begreppet ensamkommande flykting-
barn, trots att det i realiteten främst är ensamkommande tonåringar som söker asyl i Sverige. 
Intervjupersonerna i denna undersökning benämns ensamkommande flyktingungdomar, då 
det är tonåringar som har deltagit i studien.  
 
Undersökningen har avgränsats till att endast omfatta ensamkommande flyktingungdomar. 
Detta för att det i tidigare forskning tycks föreligga en brist på undersökningar utifrån 
ensamkommande flyktingungdomars egna perspektiv (Wernesjö, 2012). En medveten 
exkludering har således gjorts av personer som kan tänkas besitta värdefull information om 
det ämne som undersöks, såsom socialsekreterare och boendepersonal. I samband med att 
uppsatsens syfte formulerades beaktades att undersökningen inte skall aktualisera känsliga 
förhållanden eller känslomässiga reaktioner hos ungdomarna. Att undersöka det trans-
nationella nätverket2 faller därför utanför syftet för denna uppsats, då frågor kring detta kan 
tänkas väcka starka känslor. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om ensamkommande flyktingungdomars 
sociala nätverk i Sverige. Undersökningen ämnar belysa och tolka ensamkommande flykting-
ungdomars egna perspektiv. Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 
 

• Vilken typ av viktiga relationer återfinns i ensamkommande flyktingungdomars 
sociala nätverk i Sverige? 

• Vad kan främja upprättande av sociala nätverk i Sverige enligt ensamkommande 
flyktingungdomar? 

• Vad kan försvåra upprättande av sociala nätverk i Sverige enligt ensamkommande 
flyktingungdomar? 

 
1.2 Uppsatsens disposition 
I avsikt att göra uppsatsen mer överskådlig presenteras här en kort disposition, där innehållet i 
respektive avsnitt sammanfattas. I avsnitt två behandlas tidigare forskning om ensam-
kommande flyktingbarn som är relevant i förhållande till denna uppsats. Syftet med avsnittet 
är att presentera vad forskning hittills har tenderat att förlägga fokus på samt vilka 
kunskapsluckor det tycks föreligga. Även forskning vars resultat kan användas i en jämförelse 
med uppsatsens resultat presenteras i avsnittet. I påföljande avsnitt tre presenteras teoretiska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se avsnitt 3.1 Social nätverksteori för definition av begreppet socialt nätverk. 
2 I likhet med Hessle (2009:120) tillskrivs transnationella nätverk betydelsen av ungdomarnas relationer till 
familj och släkt som upprätthålls över nationella gränser. 
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perspektiv och begrepp som ligger till grund för den senare analysen. I avsnittet följer även en 
motivering av teorivalen. I avsnitt fyra beskrivs och diskuteras metodförfarandet. Här ges en 
grundlig genomgång av tillvägagångssättet, analys, reliabilitet och validitet samt etiska 
överväganden. Avslutningsvis förs även en diskussion kring den valda metoden. Resultat och 
analys presenteras i avsnitt fem. Resultaten analyseras med hjälp av de teoretiska utgångs-
punkter som behandlas i det tredje avsnittet. I avsnitt sex diskuteras resultaten i förhållande 
till tidigare forskning. I avsnittet diskuteras även metodvalets inverkan på resultaten samt 
intressanta infallsvinklar för framtida forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   9 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som är relevant i förhållande till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Inledningsvis presenteras forskningens primära fokus och därefter 
forskning som belyser ensamkommande flyktingbarn och deras sociala nätverk. Även 
forskning om icke-ensamkommande flyktingbarn har inkluderats, då livssituationen för dem 
och ensamkommande flyktingbarn till viss del påminner om varandra med innebörden av att 
vara ny i ett land. Nedan benämns undersökningsdeltagare så som de omnämns i den enskilda 
studien. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 
 
2.1 Psykisk ohälsa i fokus 
Enligt Hessle (2009:31) har ett påtagligt antal studier förlagt fokus på att undersöka 
ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av sin mentala hälsa. Tillika menar Wernesjö 
(2012:497) att befintlig forskning framförallt inriktas på ensamkommande flyktingbarns 
emotionella hälsa respektive ohälsa. Vidare är denna forskning inte sällan genomförd med en 
kvantitativ ansats. Sanchez-Cao et al (2012:651) har undersökt förekomsten av psykisk ohälsa 
bland ensamkommande flyktingbarn i England. Studien pekar bland annat på en hög frekvens 
av symptom på psykisk ohälsa, särskilt symptom på posttraumatisk stress (PTSD). Även en 
belgisk studie presenterar resultat som pekar på hög förekomst av symptom på ångest, 
depression och PTSD bland ensamkommande flyktingbarn (Derluyn & Broekaert, 2007:141). 
I en svensk studie genomförd på ett gruppboende för ensamkommande flyktingbarn 
presenteras resultat som antyder att ett flertal av barnen led av svåra psykiska symptom 
(Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004:13)  
 
Sammanfattningsvis förefaller ensamkommande flyktingbarns psykiska ohälsa vara ett 
relativt utforskat område. Forskning om barnens hälsa ges emellertid inte större utrymme i 
denna uppsats, då det faller utanför undersökningens syfte. Wernesjö (2012) uttrycker ett 
behov av forskning inriktad på barnens livssituation i mottagarlandet utifrån deras egna 
perspektiv. Vidare skriver Eriksson et al (2010:39) att en fråga som väntar på svar är hur 
ensamkommande flyktingbarn kan få stöd avseende att skapa nya relationer i Sverige. 
 
2.2 Betydelsen av sociala nätverk 
Ett flertal studier framhåller att sociala nätverk har en särskild betydelse för flyktingar och 
ensamkommande flyktingbarn. Forskning med fokus på unga flyktingar pekar på det sociala 
nätverkets betydelse för etablering i mottagarlandet (Beirens et al, 2007:220). Vidare 
beskriver Wigg (2008:94) i sin avhandling att unga flyktingar betraktar sina vänner som 
betydelsefulla för att förhålla sig till samt leva i det nya landet. Därtill finns forskning som 
belyser det sociala nätverkets betydelse för ensamkommande flyktingbarns integrering och 
etablering i mottagarlandet. Detta innebär bland annat att sociala nätverk tros främja 
ekonomisk och social självständighet (Hessle, 2009:39-40). Ett av huvudresultaten i Hessles 
(2009:142) studie pekar även på det transnationella nätverkets betydelse som anknytnings-
grund för ensamkommande flyktingbarns och ungdomars socialisation samt etablering i 
Sverige. 
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Sociala nätverk framstår även ha betydelse för ensamkommande flyktingbarns hälsa. Enligt 
Wallin och Ahlström (2006:140) verkar det finnas ett samband mellan ett svagt socialt 
nätverk och psykisk ohälsa. Vidare menar Mels et al (2008) att vänskapsrelationer kan vara en 
hjälp för ensamkommande flyktingbarn att hantera stress. I Brendler-Lindqvist och Larssons 
(2004:36) studie tas det upp att ett välfungerande socialt nätverk har en stödjande inverkan på 
traumatiserade barns läkningsprocess. Således antyder befintlig forskning att sociala nätverk 
har betydelse för ensamkommande flyktingbarns livssituation och välmående. 
 
2.3 Ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk 
Enligt ett flertal studier tenderar ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk till stor del att 
utgöras av vänner med samma etniska ursprung som dem själva (Mels et al, 2008:760; Wallin 
& Ahlström, 2006:132; Stretmo & Melander, 2013:82). I samband med detta framkommer 
även att ensamkommande flyktingbarn upplever det svårt att få vänner bland majoritets-
populationen (Mels et al, 2008:760; Stretmo & Melander, 2013:82). Ett resultat Hessle 
(2009:248) presenterar i sin studie är att ensamkommande flyktingbarns kontakter med 
majoritetspopulationen till stor del utgörs av formella kontakter3. De formella kontakterna 
utgörs exempelvis av lärare i skolan och personal vid grupphem. I intervjuer som Eriksson et 
al (2010:37) har genomfört med ensamkommande flyktingbarn framkommer att barnens 
relationer till viktiga vuxna främst är av formell karaktär. Liknande resultat presenteras i 
Mels’ et al (2008:760) studie där personalen på ett asylcenter utgör den största delen av de 
ensamkommande flyktingbarnens sociala nätverk. Det var även personalen som till stor del 
tillgodosåg barnens behov av socialt stöd. Betydelsen av det formella nätverket framkommer 
även i Groarks et al (2011:432) studie, då två av de intervjuade beskrev socialarbetare som 
fadersfigurer de kunde förlita sig på. 
 
Föreliggande forskningsläge ger en motstridig bild av vilka ensamkommande flyktingbarns 
sociala nätverk bör utgöras av för att verka skyddande (Wimelius et al, 2012:24). Wallin och 
Ahlström (2006:139) pekar i sin studie på vikten av att flyktingar i mottagarlandet etablerar 
relationer med dem som har samma etniska ursprung. Det antas att flyktingars emotionella 
anpassning främjas av emotionellt stöd från landsmän. Annan forskning framhåller istället 
betydelsen av sociala nätverk som utgörs av såväl landsmän som svenskfödda, eftersom det 
tros sammanhänga med god psykisk hälsa (Watters, 1998 i Wallin & Ahlström, 2006:139). 
Således saknas det en sammanhängande bild av vilka det sociala nätverket bör utgöras av. Det 
antas dock att ett heterogent nätverk där både landsmän och svenskfödda inkluderas är att 
föredra ur ett hälso- och välfärdsperspektiv (Wimelius et al, 2012:24). Därmed framstår det 
som relevant att undersöka vad som kan främja respektive försvåra ensamkommande 
flyktingbarns upprättande av relationer till såväl landsmän som svenskfödda. Detta utifrån att 
ett heterogent nätverk är att betrakta som eftersträvansvärt. 
 
2.4 Upprättande av sociala nätverk 
I likhet med andra studier framhåller Heidi Nilsson (i Wimelius et al, 2012:25) att ensam-
kommande flyktingungdomar bland annat har behov av socialt stöd och nätverk. Avseende 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se avsnitt 3.2.2 Informella och formella nätverk för definition av begreppet formella nätverk. 
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hur professionella konkret arbetar med detta visar studien att det föreligger oklarhet kring 
arbetets faktiska genomförande. Med andra ord kunde de som arbetar med ensamkommande 
ungdomar inte beskriva sitt arbete för att upprätta socialt stöd och nätverk för ungdomarna. 
Vidare är en av studiens slutsatser att personalen borde fått utrymme att reflektera kring sitt 
arbete med ungdomarna. 
 
Ett flertal studier framhåller att skolan är en viktig arena för upprättande av nya kontakter för 
både ensamkommande och icke-ensamkommande flyktingbarn (Beirens et al, 2007:225; 
Stretmo & Melander, 2013:82; Wells, 2011:325). Specifikt för ensamkommande flyktingbarn 
antyder en svensk studie att gruppboenden kan vara en viktig plats för att träffa nya vänner 
(Stretmo & Melander, 2013:82). I Beirens’ et al (2007:225) studie framhålls att skolan och 
skolaktiviteter utgör miljöer som kan främja flyktingbarns och ungdomars kontakt med 
majoritetspopulationen. I en belgisk studie framgår emellertid att skolan inte nödvändigtvis är 
en plats där ensamkommande flyktingbarn kan träffa nya människor från majoritets-
populationen. Detta för att barnen i denna studie gick i klasser som i huvudsak bestod av 
ensamkommande flyktingbarn (Mels et al, 2008:759). 
 
Tidigare forskning framstår inte i någon större omfattning undersöka vad som kan försvåra 
eller främja ensamkommande flyktingbarns upprättande av sociala nätverk. Det finns dock 
kvalitativa intervjustudier som berör ämnet. Wells (2011:326-327) framhåller betydelsen av 
att ensamkommande flyktingbarn träffar andra med liknande kultur som sin egen, då det 
främjar upprättandet av ett socialt nätverk. Ett annat exempel är språket som både kan verka 
främjande och försvårande. I Erikssons et al (2010:37) studie beskrivs betydelsen av att barn 
och boendepersonal talar samma språk, då det underlättar för barnen att knyta kontakter till 
vuxna i mottagarlandet. Tillika verkar det vara lättare för ensamkommande flyktingbarn att 
bli vän med dem som talar deras modersmål (Stretmo & Melander, 2013:82). Wigg (2008:90-
91) menar emellertid att lära sig svenska är centralt för att flyktingbarn skall kunna delta i den 
ordinarie skolgången samt träffa vänner med annat modersmål. Vidare beskriver Wigg hur 
osäkerhet kring förmågan att tala det svenska språket kan ge till följd att flyktingbarn 
undviker att ta kontakt med svenska barn. 
 
För att ensamkommande flyktingungdomar skall kunna lära känna svenska ungdomar 
framhålls betydelsen av att motverka stereotypa uppfattningar. I en FoU-rapport framkommer 
att ensamkommande flyktingungdomar har upplevelser av att inte vara omtyckta av svenska 
ungdomar (Stretmo & Melander, 2013:89). Wernesjö (2012:501) belyser i sin forsknings-
översikt frånvaron av forskning som tar hänsyn till förekomst av rasism och diskriminering 
gentemot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Emellertid uppger Wernesjö en 
studie genomförd i London som ett undantag i detta sammanhang. Studiens resultat visar 
bland annat att ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har erfarenheter av rasism, 
ojämlikhet samt att betraktas som de andra. 
 
2.5 Sammanfattning 
Ovan presenterade forskning ger en inblick i nuvarande kunskapsläge om ensamkommande 
flyktingbarn. Som tidigare nämnts är det främst kvantitativa studier med fokus på psykisk 
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ohälsa som genomförts inom området, där ensamkommande flyktingbarn framställs som en 
särskilt utsatt grupp (Wernesjö, 2012:495, 497).  
 
Enligt Wernesjö (2012) föreligger en brist på forskning som belyser ensamkommande 
flyktingbarns situation i mottagarlandet. Befintlig forskning pekar emellertid på vikten av att 
ensamkommande flyktingbarn upprättar sociala nätverk i mottagarlandet, då det verkar ha 
betydelse för deras livssituation och välmående (se Hessle, 2009:39-40; Wallin & Ahlström 
2006:140; Mels et al 2008; Brendler-Lindqvist & Larsson, 2004:36). Vidare menar Eriksson 
et al (2010:39) att det föreligger en kunskapslucka avseende det stöd ensamkommande 
flyktingbarn behöver för att upprätta relationer i Sverige. Således framstår det motiverat att i 
denna uppsats undersöka ensamkommande flyktingungdomars sociala nätverk samt vad som 
kan främja respektive försvåra upprättande av sociala nätverk i Sverige. 
 
Som ovan nämnts lyfter Wernesjö (2012) även fram ett behov av forskning som utgår från 
ensamkommande flyktingbarns egna perspektiv. Genom att denna uppsats ämnar belysa 
ensamkommande flyktingungdomars egna perspektiv kan undersökningen bidra till att fylla ut 
befintlig kunskapslucka. 
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
I detta avsnitt behandlas teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund för 
undersökningens analys. Till att börja med beskrivs social nätverksteori samt dess relevans i 
förhållande till uppsatsen. Sedan behandlas relevanta begrepp inom den socialantropologiska 
nätverksteorin. Därefter presenteras Putnams distinktion mellan sammanbindande respektive 
överbryggande socialt kapital samt dess användbarhet i uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs 
samt motiveras användning av rasifieringsteorin. 
 
3.1 Social nätverksteori 
Socialt nätverk som begrepp har använts på flera sätt, men syftar på en grupp människor som 
är mer eller mindre organiserad. I vardagsspråket handlar begreppet socialt nätverk om den 
enskilde individens relationer till andra (Andresen, 2002:72). I denna uppsats ges begreppet 
den betydelse som formulerats av Forsberg och Wallmark (1998:13). De menar att en persons 
sociala nätverk utgörs av samtliga relationer denne har till de människor som ingår i dennes 
sociala sammanhang. Nätverket omfattar skilda livsområden såsom familj, släkt, vänner, 
professionella hjälpare et cetera, vilket medför att ett socialt nätverk inte jämställs med en 
grupp där samtliga känner varandra. Det som förenar dem är att de betraktas som betydelse-
fulla för personen vars sociala nätverk de utgör en del av (Forsberg & Wallmark, 1998:13). 
Denna formulering av sociala nätverk är lämplig i förhållande till att uppsatsens syfte bland 
annat innefattar att undersöka viktiga relationer som ingår i de ensamkommande flykting-
ungdomarnas sociala nätverk. 
 
Det sociala nätverkets storlek är avhängigt var gränsen dras (Forsberg & Wallmark, 1998:46). 
I denna undersökning dras gränsen vid de personer i Sverige som uppfattas som viktiga för 
intervjupersonerna, eftersom det är sådana relationer uppsatsen ämnar undersöka. 
 
3.1.1 Nätverkskarta 
En nätverkskarta kan beskrivas som en yttre bild av en inre karta. Genom att rita en 
nätverkskarta kan samtal om sociala nätverk bli mer givande, då kartan blir en yttre åter-
spegling av den enskildes upplevda situation (Forsberg & Wallmark, 1998:54). Det finns ett 
flertal sätt att rita nätverkskartor, i denna undersökning används den subjektiva fyrfältskartan. 
 
Den subjektiva fyrfältskartan består av en cirkel där kartritaren placerar sig själv i mitten. 
Cirkeln indelas sedan i fyra fält, som representerar fyra livsområden: familj, släkt, daglig 
verksamhet och övriga. Familj omfattar de som bor under samma tak som den enskilde, 
medan släkt är de som förenas med kartritaren genom blodsband. Daglig verksamhet avser de 
personer som den enskilde träffar på en nästintill daglig basis, exempelvis i skolan eller på 
arbetet. I fältet övriga placeras vänner, grannar och andra som inte passar in i de andra fälten 
och som uppfattas som viktiga av den enskilde. Detta fält kan vid behov delas av för att 
tilldela professionella och myndighetspersoner ett separat fält (Forsberg & Wallmark, 
1998:54-56). Eftersom uppsatsens fokus förläggs på upprättande av sociala nätverk i Sverige 
är det fälten som rör daglig verksamhet och övriga som är särskilt relevanta i undersökningen. 
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Tilläggas bör att fältet familj i föreliggande undersökning även inkluderar personer under-
sökningsdeltagarna betraktar som familjemedlemmar i Sverige. 
 
3.2 Socialantropologisk nätverksteori 
Nätverksterapin har förvärvat ett flertal teoretiska utgångspunkter och begrepp från social-
antropologin (Forsberg & Wallmark, 1998:45). I detta avsnitt beskrivs sådana begrepp som är 
relevanta i förhållande till analysen i undersökningen, särskilt i förhållande till vilken typ av 
viktiga relationer som återfinns i intervjupersonernas sociala nätverk. 
 
3.2.1 Subjektiva och objektiva nätverk 
Forsberg och Wallmark (1998:46) gör en distinktion mellan subjektiva och objektiva nätverk. 
Subjektiva nätverk utgörs av de personer som den enskilde själv uppfattar som betydelsefulla, 
medan objektiva nätverk kan beskrivas som ett hypotetiskt nätverk formulerat av utom-
stående. I denna studie förläggs intresset på att undersöka ensamkommande flykting-
ungdomars egna perspektiv och därav är det subjektiva nätverksbegreppet av särskild 
relevans. Utifrån intervjupersonernas subjektiva nätverk, det vill säga de personer de själva 
upplever som viktiga, undersöks typ av relationer samt vad som kan främja respektive 
försvåra upprättande av sociala nätverk. 
 
3.2.2 Informella och formella nätverk 
I det informella nätverket inkluderas individens närmsta anhöriga samt släkt och vänner, det 
vill säga personer den enskilde själv väljer att umgås med. Det formella nätverket omfattar 
exempelvis betydelsefulla yrkes- och myndighetspersoner, med andra ord personer den 
enskilde inte själv har valt (Forsberg & Wallmark, 1998:46). 
 
Som ovan nämnts antyder tidigare forskning att ensamkommande flyktingbarns sociala 
nätverk avseende kontakter med vuxna inte sällan är av formell karaktär (se Eriksson et al 
2010:37; Mels et al 2008:760). Det informella nätverket framstår till stor del utgöras av 
vänner med samma etniska ursprung (se Mels et al, 2008:760; Wallin & Ahlström, 2006:132; 
Stretmo & Melander, 2013:82). Forskning har vidare visat att såväl det informella som det 
formella nätverket är viktigt för ensamkommande flyktingbarn ur ett flertal aspekter (se 
Hessle, 2009:39-40; Brendler-Lindqvist & Larssons, 2004:36). Således är det relevant att 
undersöka huruvida intervjupersonerna har formella respektive informella relationer samt vad 
som främjat och/eller försvårat upprättandet av formella respektive informella nätverk i 
Sverige. 
 
3.2.3 Uniplexa och multiplexa relationer 
Uniplexa relationer är sådana som huvudsakligen har ett innehåll, exempelvis en vänskaps-
relation. Multiplexa relationer utgörs däremot av mer än ett innehåll, detta är när en person 
inte endast har en betydelse i förhållande till en annan individ. Klasskamrater som även är 
nära vänner är exempel på en multiplex relation (Forsberg & Wallmark, 1998:48). Dessa 
begrepp används för att undersöka vilken typ av relationer intervjupersonerna beskrivit. 
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3.2.4 Funktionalitet och kontaktfrekvens 
De personer som ingår i ett nätverk benämns nätverksmedlemmar, den funktion dessa fyller i 
individens nätverk kan variera (Aresik-Ram & Elf, 1999:22). Tolsdorf (1975 i Aresik-Ram & 
Elf, 1999:22-23) gör en tredelad indelning avseende den funktion en nätverksmedlem kan 
fylla. Funktionen stöd innebär att nätverksmedlemmen kan tillhandahålla praktisk och 
materiell hjälp samt känslomässigt stöd. Råd är en funktion som innebär att nätverks-
medlemmen ger råd om hur personen uppnår ett specifikt mål eller fullföljer en viss uppgift. 
Feedback innebär att en nätverksmedlem har funktionen av att ge bekräftelse eller fördöma ett 
beteende hos personen vars nätverk denne ingår i. Det teoretiska begreppet funktionalitet skall 
användas för att förstå på vilket sätt de olika personerna som ingår i de ensamkommande 
flyktingungdomarnas nätverk är viktiga. 
 
Kontaktfrekvens är ett teoretiskt begrepp som beskriver hur ofta en person träffar dem som 
ingår i dennes sociala nätverk (Mitchell, 1969 i Aresik-Ram & Elf, 1999:22). Detta begrepp 
skall användas för att undersöka huruvida kontaktfrekvens kan ha inverkan av att vara 
främjande alternativt försvårande för de ensamkommande flyktingungdomarnas möjligheter 
att upprätta relationer i Sverige. 
 
3.2.5 Enkelriktade och reciproka relationer 
Socialantropologisk nätverksteori skiljer mellan enkelriktade och reciproka relationer. En 
enkelriktad relation beskrivs av Forsberg och Wallmark (1998:48) som en relation där den 
ene individen är i beroendeställning till den andre individen, medan reciproka relationer 
kännetecknas av ömsesidighet. Ömsesidighet är enligt Aresik-Ram och Elf (1999:22) en 
relation där parterna fyller samma funktion för varandra. Indelningen i enkelriktade respektive 
reciproka relationer skall användas för att förstå huruvida de ensamkommande flykting-
ungdomarna har ömsesidiga relationer i Sverige. 
 
3.3 Socialt kapital 
Det är främst Pierre Bourdieu som förknippas med socialt kapital och han anses vara den som 
gjorde den första samtida analysen av begreppet (Portes, 1998 i Eriksson, 2003:1). Bourdieu 
indelar socialt kapital i tre fundamentala former. Dessa är ekonomiskt, kulturellt samt 
symboliskt kapital (Bourdieu, 1986:47; Eriksson, 2003:5). I föreliggande uppsats används 
emellertid Robert Putnams definition av socialt kapital, då hans distinktion av överbryggande 
respektive sammanbindande socialt kapital är ett relevant analysverktyg. 
 
Putnam (2000:18) beskriver socialt kapital som band mellan individer, relationer som 
kännetecknas av ömsesidighet och pålitlighet. Enligt Putnam (2000:19-20) inbegriper socialt 
kapital både en individuell och kollektiv aspekt. Den individuella aspekten avser de band 
individen skapar för att gynna sitt eget intresse. Den kollektiva aspekten innebär att samhället 
i sin helhet påverkas av att enskilda individer ingår i sociala nätverk. Putnam presenterar i en 
av sina böcker, Den ensamme bowlaren, en analys om hur det sociala kapitalet har förändrats 
i USA (Eriksson, 2003:3). I denna bok beskriver han en distinktion mellan överbryggande 
respektive sammanbindande socialt kapital. Synonymt med dessa begrepp används även 
benämningen överbryggande respektive sammanbindande nätverk (Putnam, 2000:22). 
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Sammanbindande socialt kapital kännetecknas som inåtblickande och exkluderande samt 
förstärkande av gemensamma identiteter och homogena grupper. Etniska sammanslutningar 
är ett exempel på sammanbindande socialt kapital. I denna uppsats betraktas även ung-
domarnas relationer till andra invandrare som sammanbindande, då intervjupersonerna själva 
ger uttryck för en gemenskap i egenskap av att vara invandrare i Sverige. Överbryggande 
socialt kapital kännetecknas som utåtblickande och inkluderar människor ur olika sociala 
sammanhang. Medborgarrättsrörelser och ungdomsföreningar är exempel på överbryggande 
socialt kapital (Putnam, 2000:22; Eriksson, 2003:13).  
 
Forskning pekar, som ovan nämnts, på betydelsen av såväl sammanbindande som över-
bryggande sociala nätverk för ensamkommande flyktingbarn (se Wallin & Ahlström, 
2006:139; Watters, 1998 i Wallin & Ahlström, 2006:139; Wimelius et al, 2012:24). Således 
är det motiverat att med hjälp av dessa begrepp undersöka huruvida intervjupersonerna har 
etablerat relationer till majoritetspopulationen och/eller personer med annat etniskt ursprung. 
Utifrån sådan information kan både intervjuerna och analysen inriktas på vad som främjar 
respektive försvårar upprättande av sammanbindande och överbryggande nätverk. 
 
3.4 Rasifieringsteori 
Rasifiering är Irene Molinas (1997:53) egen översättning av det engelska begreppet 
racialization. Enligt Molina är det Robert Miles som formulerat den tydligaste definitionen av 
begreppet. Emellertid är det en senare definition gjord av Carter, Green och Halpern som 
används i denna uppsats, då begreppet ges en bredare innebörd. Rasifiering är enligt 
författarnas definition en process där sociala relationer struktureras genom kulturella och 
biologiska egenskaper. Detta medför i sin tur att samhället gruppindelas utifrån människors 
”rastillhörighet” (i Molina, 1997:54). Vidare menar Miles (1989 i Molina, 1997:56-57) att 
”ras” är en social konstruktion, vilket innebär att kulturella skillnader inte kan förklaras 
genom fysiskt synliga eller genetiska olikheter mellan människor. Liknande resonemang förs 
av Gilroy (1989 i Molina, 1997:57), som menar att ”ras” inte är att betrakta som ett kulturellt 
fenomen och kan därmed inte användas som en förklaring till socialt beteende. 
 
Begreppet ”ras” används som en kategori i struktureringen av maktförhållanden (Gilroy, 1989 
& Miles, 1993 i Molina, 1997:58). Att ”ras” är en social konstruktion medför att 
struktureringen av maktförhållanden grundas i en kategori som skapats av sociala upp-
fattningar (Molina, 1997:58). Under flera av intervjuerna synliggjordes betydelsen av svenska 
ungdomars uppfattningar om ensamkommande flyktingungdomar, samt konsekvenser 
förknippade med dessa uppfattningar. Således är rasifieringsteorin användbar för analysen av 
insamlat material. 
 
I detta avsnitt har teori och teoretiska begrepp motiverats samt avgränsats i förhållande till 
undersökningens syfte och frågeställningar. I nästkommande avsnitt följer en presentation 
samt diskussion av undersökningens datainsamlings- och analysmetod. 
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4. Metod 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras undersökningens datainsamlings- och analys-
metod. Även studiens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden presenteras och 
diskuteras. I metoddiskussionen belyses avslutningsvis metodologiska aspekter som fordrar 
en närmare reflektion än vad som funnits utrymme för i den löpande texten. 
 
4.1 Tillvägagångssätt 
 
4.1.1 Kvalitativ intervjustudie 
Föreliggande undersökning är av kvalitativ karaktär, vilket enligt Bryman (2002:250) innebär 
att fokus förläggs på förståelse av deltagarnas tolkning av sin sociala verklighet. Vidare menar 
Kvale och Brinkmann (2009:17) att den kvalitativa forskningsintervjun ämnar förstå världen 
utifrån intervjupersonens perspektiv samt skapa mening ur dennes erfarenheter. Utifrån att 
syftet med uppsatsen är att undersöka ensamkommande flyktingungdomars egna perspektiv, 
kan kvalitativa intervjuer betraktas som en lämplig metod. Intresset riktas således mot 
intervjupersonernas synvinkel, vilket Bryman (2002:300) menar är kännetecknande för den 
kvalitativa intervjun. 
 
Enligt Bryman (2002:301) och Jacobsen (2007:95) kan kvalitativa intervjuer variera gällande 
graden av öppenhet. I föreliggande undersökning har semi-strukturerade intervjuer använts.  
Detta innebär att en intervjuguide formulerades på förhand. En intervjuguide innehåller de 
teman som skall behandlas under intervjuerna. Ordningen för frågorna kan dock avvika från 
intervjuguiden och även följdfrågor kan ställas (Bryman, 2002:301). Således har intervju-
guiden i denna undersökning bidragit till struktur i intervjuprocessen. Intervjuerna känne-
tecknades emellertid även av flexibilitet då det fanns utrymme för uppföljningsfrågor, vilka 
anpassades utifrån det som framkom under respektive intervju. Hur intervjuguiden 
utformades behandlas nedan, i avsnitt 4.1.3 Intervjuguide. 
 
Antalet nödvändiga intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) avhängigt studiens syfte. 
Då studien ämnar undersöka vad som kan främja respektive försvåra upprättande av sociala 
nätverk, utifrån ensamkommande flyktingungdomars egna perspektiv, kan det företrädesvis 
tänkas vara lämpligt att genomföra nya intervjuer tills de inte längre tycks generera ny 
kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009:129). Utifrån tidsaspekten är detta förfarandesätt dock 
inte möjligt i denna studie. Utifrån såväl tidsaspekten som uppsatsens omfång har fem 
intervjuer bedömts som lämpligt. 
 
4.1.2 Urval av intervjupersoner 
I undersökningen har fem ensamkommande flyktingungdomar i 17- till 18-årsåldern 
intervjuats. Intervjupersonerna kommer från två mindre respektive en större kommun i 
mellersta Sverige. Tre av intervjupersonerna bor i träningslägenhet4 och de andra två bor i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Träningslägenhet är en form av utslussningsboende. Denna boendeform är inte sällan kombinerad med stöd 
från exempelvis kontaktperson (Ds 2011:34). 
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träningsboende5. Samtliga intervjupersoner har permanent uppehållstillstånd (PUT6) och 
kommer från olika ursprungsländer. Vidare är samtliga intervjupersoner manliga ungdomar. 
Migrationsverkets statistik för år 2012 visar att 84 procent av ensamkommande flyktingbarn, 
avseende de åtta största nationaliteterna, är pojkar (Migrationsverket, 2013b). Således är 
urvalet i föreliggande studie inte att betrakta som fullständigt snedvridet. Jacobsen (2007:121) 
gör åtskillnad mellan informanter respektive respondenter. En informant är en person som 
besitter god kunskap om den grupp som skall undersökas, medan en respondent är en person 
som ingår i den grupp som skall undersökas. Således benämns deltagarna i denna studie 
respondenter, då de är medlemmar av gruppen som undersöks. 
 
Inledningsvis formulerades inkluderingskrav som innebar att respondenterna skulle vara 
myndiga samt ha PUT, av såväl praktiska som etiska skäl. Gällande den praktiska aspekten 
var tanken att undvika proceduren att inhämta samtycke från särskild förordnad vårdnads-
havare (sfvh7) eller god man8, under omständigheten att respondenten ännu inte var 18 år 
fyllda. Den etiska aspekten handlade om att det kan vara en påfrestande situation för 
intervjupersonen om denne inte har PUT. Tillika finns det i forskning antaganden att de som 
ännu inte har PUT tenderar att inte knyta nya kontakter i mottagarlandet, varken med 
svenskfödda eller landsmän (se Malmsten, 2012:74). Ovanstående inkluderingskrav fick 
senare överges, då antalet intervjuer annars hade blivit för få. Således återstår endast ett 
inkluderingskrav som handlar om att respondenterna måste behärska det svenska språket. 
Detta för att tolk inte skulle behövas under intervjuerna. Enligt Patton (2002:392) finns 
svårigheter som är förknippade med användning av tolk vid intervjuer. Han menar bland 
annat att tolkar tenderar att sammanfatta och förklara intervjupersonernas svar, vilket gör det 
svårt att avgöra vems åsikt det är som de facto kommer till uttryck. Vidare menar Patton 
(2002:392) att alla ord och meningar inte kan översättas direkt, vilket kan leda till 
missförstånd. Det har även ur en ekonomisk aspekt inte varit möjligt att använda tolk i före-
liggande undersökning. 
 
Intervjupersonerna har utsetts med hjälp av nyckelpersoner inom respektive kommuns 
socialtjänst, för att få fram respondenter som antas besitta värdefull information. Således har 
ett informationsurval använts i föreliggande undersökning (Jacobsen, 2007:123). Att ta hjälp 
av nyckelpersoner bidrog till att vi kom i kontakt med lämpliga intervjupersoner, däremot har 
det varit tidskrävande. Två intervjuer blev avbokade till följd av att ungdomarnas gode män 
inte gav sitt samtycke. Detta resulterade i att urvalet endast består av ungdomar med PUT, 
trots att detta togs bort som inkluderingskrav. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Träningsboende är en boendeform med personal tillgänglig dygnet runt i boendets lokaler (Ds 2011:34). 
6 Enligt 4 § 2 kap. UtlL innebär permanent uppehållstillstånd en rätt att vistas i Sverige under obegränsad tid. 
7 Särskilt förordnad vårdnadshavare skall utses när ett ensamkommande flyktingbarn beviljas uppehållstillstånd i 
Sverige. Denne skall tillförsäkra att barnets behov av bland annat omsorg och trygghet tillgodoses (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2010a). 
8 Att vara god man för ensamkommande flyktingbarn är ett tillfälligt uppdrag som avslutas när barnet fått PUT 
alternativt varaktigt lämnat Sverige. En god man har såväl rättighet som förpliktelse att besluta i frågor som rör 
barnet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010b). 
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4.1.3 Intervjuguide 
Strukturen för intervjuerna erhölls med hjälp av en intervjuguide, se Bilaga 1. Intervjuguiden 
består av mer konkreta frågeställningar som skulle täckas samt har utrymme för följdfrågor i 
avseende att öppna upp för en fråga – svardialog (Bryman, 2002:304, Aspers, 2011:143).  
 
Intervjuguiden utformades i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa 
omsattes till intervjufrågor formulerade för att inbringa kunskap för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Respektive frågeställning för uppsatsen har således brutits ned i ett flertal 
intervjufrågor för att erhålla relevant information från respondenterna. Därutöver har även 
teori och tidigare forskning varit vägledande i utformningen av intervjuguiden. Detta bidrog 
till att intervjufrågorna fick en tematisk relation till såväl de teoretiska utgångspunkterna som 
till den efterföljande analysen av det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 2009:147-
149).  
 
Sammantaget utformades intervjuguiden i syfte att utgöra en guide under själva intervju-
situationen. Den innehåller konkreta frågeställningar som bidrog till en tematisk vägledning 
för att säkra kunskapsproduktionen kring uppsatsens undersökning (Kvale & Brinkmann, 
2009:146). Användning av alltför teoretiska begrepp i intervjufrågorna har undvikits, då 
Kvale och Brinkmann (2009:147) menar att en akademisk jargong bör undvikas i intervju-
sammanhang. 
 
4.1.4 Förhandsinformation till respondenter 
Ett informationsbrev, se Bilaga 2, formulerades med förhandsinformation som lämnades ut 
till potentiella respondenter. Med hjälp av informationsbrevet informerades de om under-
sökningens syfte samt om aspekter förknippade med undersökningen, exempelvis att 
deltagande var frivilligt samt att respondenterna anonymiseras i uppsatsen. Att på detta sätt 
lämna ut förhandsinformation till potentiella respondenter sammanhänger med att tillgodose 
informationskravet (Bryman, 2002:440), vilket är en av de etiska principer som tagits i 
beaktande i föreliggande undersökning. Etiska aspekter behandlas vidare i avsnitt 4.4 Etiska 
överväganden.  
 
Förhandsinformationen ämnade ge önskvärda respondenter sådan information som var 
relevant för att de skulle kunna fatta ett välgrundat beslut huruvida de ville delta i 
intervjustudien eller inte. Beaktas skall dock att det är svårt att i ett informationsbrev delge 
precis all information av relevans avseende undersökningen (Bryman, 2002:447). För att ge 
önskvärda deltagare information utöver det som framgår av informationsbrevet har detta i den 
mån det varit möjligt lämnats ut på plats. När informationsbrevet inte kunde lämnas på plats 
skickades det med e-post. I avseende att underlätta för frågor tydliggjordes det i informations-
brevet att kontakt per telefon eller e-post gärna fick tas. 
 
4.1.5 Genomförande av intervjuer 
Respektive intervjutillfälle inleddes med att respondenterna återigen informerades om det som 
nämnts i avsnittet ovan, 4.1.4 Förhandsinformation till respondenter. I den mån det var 
möjligt bestämdes plats för intervjuerna i samråd med intervjupersonerna. Syftet var att 
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intervjuerna skulle äga rum på platser där intervjupersonerna känner sig bekväma, då 
forskning visar att intervjukontexten kan påverka hur frågor besvaras (Jacobsen, 2007:97). I 
enlighet med Aspers’ (2011:155) rekommendationer undveks platser som förknippas med 
störande ljudnivå. Längden på intervjuerna blev för fyra stycken runt en timme och en 
intervju varade i en halvtimme. 
 
Under intervjuerna användes ljudupptagning, då det bland annat möjliggör ordagranna citat 
samt upprepade genomgångar och noggrann analys av datamaterialet. Ljudupptagning kan 
även bidra till en mer naturlig samtalskontakt under intervjun (Bryman, 2002:310; Jacobsen, 
2007:98). En nackdel är att inspelningsutrustningen kan ge upphov till negativa reaktioner hos 
intervjupersonerna. Detta bedömdes emellertid inte som en överhängande risk i planeringen 
av undersökningen, då yngre personer generellt inte har något emot att spelas in med 
ljudupptagning (Jacobsen, 2007:99). Samtliga ungdomar som intervjuades gav samtycke till 
att spelas in och framstod inte påverkas av detta under intervjutillfället. Vid intervjuerna 
användes visuell elicitering i form av en nätverkskarta, för att underlätta samtalen samt 
förståelse mellan oss och intervjupersonerna (Aspers, 2011:152). Respektive intervjuperson 
fick fylla i en nätverkskarta i början av intervjun, som sedan användes som utgångspunkt 
under det fortsatta samtalet. Detta bidrog till att intervjun fick ett tydligt fokus. För att läsa 
mer om nätverkskartan och dess användningsområde se 3.1.1 Nätverkskarta i teoriavsnittet 
och Bilaga 3. 
 
Uppsatsens båda författare har närvarat vid samtliga intervjutillfällen. Således kunde en av 
oss hålla i intervjun medan den andre kunde föra fältanteckningar. Enligt Aspers (2011:156) 
är fältanteckningar ett sätt att fånga det som inte tas upp av ljudupptagningen, exempelvis 
gester och stämningen i rummet. Tanken var även att en av oss kunde göra mer omfattande 
anteckningar, under omständigheten att respondenten inte ville att intervjun spelades in. 
 
4.1.6 Transkribering 
I snar anslutning efter intervjuernas genomförande transkriberades dessa. Genom 
transkribering skapas den text som utgör arbetsmaterialet för påföljande analys. Vid 
transkriberingen infördes även fältanteckningar, i syfte att skapa ett relevant och informativt 
textmaterial (Aspers, 2011:155-156). Redan vid transkriberingen påbörjades reflektions-
processen kring intervjuinnehållet. 
 
4.1.7 Informationssökning 
Litteratur har framförallt eftersökts med hjälp av Uppsala universitets bibliotekskatalog. När 
relevant litteratur hittades, granskades referenslistor för att finna ytterligare litteratur av 
intresse. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar har eftersökts med hjälp av Google scholar, 
Uppsala universitets bibliotekskatalog och Libris. Även referenslistor i avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar har granskats. Följande sökord användes vid informationssökningen: 
Ensamkommande flyktingbarn, ensamkommande barn, flyktingbarn, unaccompanied asylum-
seeking refugee children, asylum-seeking children, unaccompanied minors, refugee children, 
socialt nätverk och social network. Orden har även kopplats samman i varierande 
kombinationer. Litteratur och tidigare forskning har även erhållits genom rekommendationer 
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från en informant, det vill säga en person som har god kännedom om gruppen ensam-
kommande flyktingbarn (Jacobsen, 2007:121). 
 
4.2 Analysmetod 
 
4.2.1 Innehållsanalys 
För analys av intervjuerna har metoden innehållsanalys använts. Enligt Jacobsen (2007:139) 
innebär detta att innehållet i transkriptionerna tolkas som subjektiv information om verkliga 
förhållanden. Innan innehållsanalysen påbörjades lästes samtliga transkriptioner igenom för 
att erhålla en helhetsbild av materialet. Innehållsanalysen inleddes med att formulera ett antal 
övergripande teman, dels utifrån syfte, teori samt forskning och dels utifrån det faktiska 
textinnehållet. Därefter specificerades temana ytterligare genom kategorier. Dessa kategorier 
fylldes sedan med textinnehåll i form av citat (Jacobsen, 2007:142), se Bilaga 4. 
Kategorisering möjliggör identifiering av likheter och skillnader i intervjumaterialet 
(Jacobsen, 2007:139). Således skapade analysmetoden förutsättningar att identifiera genom-
gående mönster samt variationer i intervjumaterialet. 
 
4.2.2 Kodning 
Att koda ett empiriskt material innebär i denna undersökning att transkriptionerna brutits ned i 
de teman och kategorier som upprättades vid innehållsanalysen. Enligt Aspers (2011:165) 
möjliggör en uppdelning av materialet med hjälp av koder att delar av materialet kan återtas 
för en mer detaljerad analys. Aspers (2011:167) menar även att koder gör det möjligt att en 
del av materialet kan spåras till dess ursprung i helheten, alltså till den kontext i det empiriska 
materialet där delen förekommer. Således används koder för att möjliggöra analys av såväl 
del som helhet. Relevanta delar utgör grunden för det som behandlas i uppsatsens 
resultatavsnitt, där citat från det återtagna materialet används för att underbygga förda 
resonemang (Aspers, 2011:165). Koder skall enligt Aspers (2011:166, 180) vara relevanta i 
förhållande till teori och ämnesområde. Kodningen i denna undersökning har styrts av tidigare 
forskning, teoretiska utgångspunkter samt syfte och frågeställningar. Detta har emellertid inte 
uteslutit ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att koder även har identifierats i 
materialet. Det empiriska materialet kodades med marginalmetoden, vilket innebär att de 
utskrivna transkriptionerna färgkodades (Aspers, 2011:169, 185). 
 
4.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar enligt Jacobsen (2007:169) om huruvida resultaten beror på 
omständigheter under själva undersökningen. Med andra ord om undersökningsmetoden har 
påverkat resultaten. Validitet handlar i sin tur om studien undersöker det den ämnar undersöka 
(Bryman, 2002:88). Validitet delas upp i intern respektive extern validitet, intern validitet 
handlar om resultaten kan bedömas som riktiga medan extern validitet handlar om huruvida 
resultaten kan generaliseras till en annan kontext (Jacobsen, 2007:156, 166). Både reliabilitet 
och validitet är emellertid begrepp som främst förknippas med kvantitativ forskning. Bryman 
(2002:258) och Kvale och Brinkmann (2009:263) beskriver att Lincoln och Guba har 
introducerat termer anpassade för den kvalitativa forskningen, såsom pålitlighet och 
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tillförlitlighet. I likhet med Kvale och Brinkmann (2009:263) håller denna uppsats emellertid 
fast vid de traditionella begreppen reliabilitet och validitet. Resultatens reliabilitet och 
validitet diskuteras dock utifrån det som kännetecknas som relevant i förhållande till 
kvalitativ forskning. 
 
4.3.1 Reliabilitet 
Jacobsen (2007:170) framhåller att undersökaren själv kan påverka det som studeras, vilket 
benämns intervjuareffekt. Detta innebär att intervjuer utformas av samtliga deltagare och 
intervjuaren kan påverka intervjupersonen genom både sin klädsel och sitt beteende. Första 
intervjutillfället i denna undersökning förknippades exempelvis med en högre grad av 
nervositet hos oss i egenskap av intervjuare, vilket kan ha påverkat intervjuinnehållet.  
 
Jacobsen (2007:97, 171) skriver även om kontextens betydelse, då den kan påverka innehållet 
i intervjun. Han beskriver en distinktion mellan naturlig respektive onaturlig kontext. En 
naturlig kontext är en miljö som intervjupersonen är bekant med, medan en onaturlig kontext 
är en miljö som intervjupersonen är obekant med. Respektive kontext har i sin tur såväl 
fördelar som nackdelar. Den naturliga kontexten brukar föredras framför den onaturliga, då 
den senare tenderar att medföra onaturliga svar. Naturliga kontexter förknippas dock med 
olika former av störningsmoment, såsom telefonsamtal om intervjun genomförs i 
intervjupersonens hem (Jacobsen, 2007:97, 171). Tre av intervjuerna i denna undersökning 
genomfördes i en naturlig kontext, medan de andra två genomfördes i en onaturlig. Kontexten 
förefaller emellertid inte i någon högre grad ha påverkat intervjuernas innehåll i föreliggande 
undersökning. Till exempel uppvisades ingen direkt form av störningsmoment då intervjun 
genomfördes i en naturlig kontext. Under intervjuerna var avsikten även att etablera en 
tillitsfull relation, då Jacobsen (2007:102 ff, 171) menar att det är av särskild betydelse. För 
att skapa tillit informerades, som tidigare nämnts, samtliga intervjupersoner om under-
sökningens syfte och gavs möjlighet att ställa frågor om intervjun innan den inleddes. 
Genomgående intogs en lyssnande hållning, vilket visades genom att med jämna mellanrum 
nicka, humma eller bekräfta det som sades. Därtill fick intervjupersonerna, i den mån det var 
möjligt, vara med och bestämma var intervjun genomfördes. Det kan följaktligen antas att 
intervjuerna genomfördes i kontexter som intervjupersonerna kände sig bekväma i. 
 
Vidare kan det antas att respektive intervjusituation, avseende frågor och samspel, inte med 
lätthet kan rekonstrueras av andra. Detta kan betraktas som en begränsning av resultatens 
reliabilitet eftersom resultaten delvis kan tänkas vara avhängig genomförandet av 
intervjuerna. Vidare menar Jacobsen (2007:172-173) att ljudupptagning är ett sätt att förbättra 
resultatens reliabilitet, då det som återges av samtalet inte är en återspegling av intervjuarens 
intresse eller anteckningsförmåga. Att samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats i 
denna undersökning kan således antas bidra till en förstärkning av resultatens reliabilitet. 
 
4.3.2 Intern validitet 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009:267) är resultatens interna validitet bland annat avhängig 
den genomförda undersökningsdesignen och dess lämplighet för att undersöka studiens ämne 
och syfte. För att möjliggöra granskning av resultatens interna validitet har undersökningens 
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datainsamlings- och analysmetod beskrivits ingående i tidigare avsnitt. Jacobsen (2007:160-
161) menar att den interna validiteten även kan granskas genom en bedömning av 
undersökningsdeltagarnas närhet till det som undersöks. Att intervjupersonerna i denna 
undersökning är ensamkommande flyktingungdomar som beskriver något som de själva har 
erfarenheter av, är något som kan tänkas styrka resultatens interna validitet. Källor som 
kännetecknas av närhet till det som studeras minimerar risken för att informationen 
förvanskas genom andrahandskällor (Jacobsen, 2007:161). 
 
Enligt Jacobsen (2007:158-159) kan den interna validiteten även testas genom att jämföra 
resultaten med resultat i andra undersökningar. I den mån det var möjligt har sådana jäm-
förelser gjorts i avsnitt 6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning. Kvale och Brinkmann 
(2009:267) menar att den interna validiteten kan säkras ytterligare genom att under 
intervjusituationen kontrollera meningen i det som sägs. I samtliga intervjuer har en ambition 
varit att spegla det som intervjupersonen säger, för att således bekräfta att intervjupersonen 
uppfattats korrekt. Även detta kan tänkas styrka resultatens interna validitet. 
 
4.3.3 Extern validitet 
Eftersom urvalet i undersökningen är relativt litet samtidigt som urvalsförfarandet inte är 
slumpmässigt, kan det antas att resultatets generaliserbarhet är begränsad (Kvale & 
Brinkmann, 2009:280 ff). Kvale och Brinkmann (2009:285) framhåller emellertid att även om 
ett urval inte är slumpmässigt, kan en analytisk generalisering genomföras i samband med en 
intervjuundersökning. Detta innebär att genom påståendelogik göra en bedömning i vilken 
mån resultatet kan generaliseras från en situation till en annan. Till exempel kan det i 
föreliggande undersökning tänkas att generaliserbarheten ökar till följd av att undersöknings-
deltagare kommer från olika kommuner av varierande storlek. Med andra ord kan det tänkas 
att resultatet inte är situationsbundet till att endast gälla ensamkommande flyktingungdomar i 
en mindre eller större kommun. I denna uppsats finns det dock inte utrymme för ett närmare 
resonemang kring detta. Sammanfattningsvis bör generaliserbarheten, av ovanstående skäl, 
betraktas som ytterst begränsad. Eftersom generaliserbarhet inte är syftet med undersökningen 
kan det dock tänkas att uppsatsens kvalitet inte i någon större omfattning är avhängig 
resultatets generaliserbarhet. 
 
4.4 Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2002:440) är etiska överväganden ofrånkomliga i samband med under-
sökningar. Aspers (2011:83) menar i sin tur att en vetenskaplig studie inte kan genomföras 
om forskarsamhällets etiska regler inte beaktas. I föreliggande avsnitt behandlas således etiska 
överväganden som gjorts i samband med denna undersökning. Avsnittet utgår till stor del från 
Vetenskapsrådets etiska principer, vilka är en konkretisering av det övergripande kravet på 
individskydd. Individskyddet innebär att undersökningens deltagare skall skyddas från 
otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Kravet på 
individskydd skall i sin tur vägas mot forskningskravet som inbegriper ett samhälleligt krav 
på att forskning som är både relevant och av hög kvalitet bedrivs (Vetenskapsrådet, 2002:5). 
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Informationskravet innebär bland annat att undersökningsdeltagare skall informeras om vill-
kor för deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002:7). Genom 
informationsbrev som delades ut till potentiella intervjupersoner har samtliga respondenter 
informerats om undersökningens syfte, intervjuernas utformning samt att deltagande är 
frivilligt. Breven innehöll även våra kontaktuppgifter och en uppmuntran att ta kontakt om det 
var något de funderade över. Vissa ungdomar kunde informeras personligen, vilket 
möjliggjorde en direkt interaktion där eventuella oklarheter kunde utredas på plats. 
Informationen upprepades innan respektive intervju. Intervjupersonerna utlovades även att ta 
del av sin transkriberade intervju och den färdigställda uppsatsen. Vidare innebär samtyckes-
kravet att undersökningsdeltagares samtycke skall inhämtas, då de har rätt att bestämma över 
sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Innan genomförandet av intervjuerna inhämtades 
ett muntligt samtycke från samtliga intervjupersoner. Under omständigheten att ungdomarna 
var under 18 år inhämtades även ett muntligt samtycke från sfvh eller god man. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002:10) har undersökningsdeltagare rätt att bestämma om, hur länge och 
på vilka villkor de skall delta. Således har deltagande i föreliggande undersökning skett på 
frivillig basis. Deltagare har även informerats om att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagares personuppgifter skall behandlas 
med största möjliga konfidentialitet och uppgifterna skall förvaras på ett sätt som förhindrar 
åtkomst för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12). I föreliggande undersökning har deltagare 
avidentifierats genom fingerade namn och ursprungsländer. Även andra faktorer som kan 
bidra till identifiering har utelämnats, såsom bosättningskommun. Intervjupersonerna har 
emellertid inte garanterats fullständig anonymitet, då det kan tänkas att de personer som vet 
att de har deltagit i studien känner igen intervjupersonens berättelse. Material som ljud-
upptagningar och transkriptioner har förvarats otillgängligt för andra. 
 
Vetenskapsrådets fjärde princip kallas nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter 
om enskilda individer endast får nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). 
Undersökningsdeltagarna har informerats om att insamlat datamaterial endast kommer att 
användas i denna uppsats. Kvale och Brinkmann (2009:84) tar upp ytterligare etiska riktlinjer, 
vilka bör beaktas vid en intervjuundersökning. En av dessa rör forskarens roll och innebär att 
forskaren besitter ett moraliskt ansvar. Kvalitén på den kunskap undersökningen genererar 
och de etiska beslutens bärkraft är avhängigt forskarens integritet. Genomgående under 
undersökningens process har det eftersträvats att synliggöra etiska aspekter. Detta har bland 
annat gett till följd att tolkning och analys av transkriptioner har kännetecknats av försiktighet 
för att undvika feltolkningar av deltagarnas utsagor. Vidare har frågor som kan betraktas som 
känsliga utelämnats, om de inte har varit relevanta i förhållande till undersökningens syfte. 
Detta är, som ovan nämnts, anledningen till att frågor om intervjupersonernas transnationella 
nätverk har utelämnats. Tanken var således att inte åsamka deltagarna onödig skada. 
 
4.5 Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjustudier är enligt Jacobsen (2007:93) tidskrävande. Trots att föreliggande 
undersökning endast omfattar ett fåtal undersökningsdeltagare har förberedelser, genom-
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förande samt efterarbete tagit mycket tid i anspråk. Det kan tänkas att en kvantitativ 
enkätundersökning hade nått ett större antal ungdomar och varit mindre tidskrävande. En 
enkätstudie hade emellertid inneburit att möjligheten att ställa följdfrågor gått förlorad. 
Intervjuerna som genomfördes i denna undersökning var semi-strukturerade. Detta visade sig 
vara fördelaktigt eftersom intervjuerna fick formen av ett mer avslappnat samtal som behöll 
fokus med hjälp av intervjuguiden samtidigt som oklarheter och oväntade svar kunde följas 
upp med följdfrågor. Därtill kan tänkas att längden på intervjuerna, majoriteten var runt en 
timme, bidrog till ett omfattande material trots ett begränsat antal intervjuer. Efter 
genomförda intervjuer framstår en fördel med metodvalet vara att uppsatsens frågeställningar 
har besvarats med hjälp av insamlat material. Detta innebär att resultatets validitet kan 
betraktas som god, då det vi ämnade undersöka faktiskt undersöktes (Bryman, 2002:88). 
 
Som tidigare nämnts genomfördes intervjuerna med två närvarande intervjuare. Att vara två 
intervjuare kan vara problematiskt i förhållande till den maktobalans som infinner sig i 
intervjusammanhang. Kvale och Brinkmann (2009:48) menar att intervjusituationen känne-
tecknas av maktasymmetri, där intervjuaren besitter makten att definiera situationen och 
bestämma intervjuämnet. Det kan således tänkas att närvaron av två intervjuare förstärker 
känslan av den redan befintliga maktasymmetrin i intervjusituationen. För att motverka 
känslan av maktobalans eftersträvades en trygg atmosfär vid intervjutillfällena. För detta 
användes en del av Aspers’ (2011:155) praktiska tips vid intervjuer, bland annat bjöds det på 
fika samt visades ett genuint intresse för det intervjupersonerna hade att berätta. Det 
reflekterades även kring placeringen i rummet för att undvika en situation som påminner om 
ett förhör. Genom att skapa en situation som liknar ett samtal bland jämlikar kan det tänkas att 
känslan av maktasymmetri inte blev lika påtaglig. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av genomförda intervjuer utifrån uppsatsens fråge-
ställningar. Den första frågeställningen behandlas separat under rubriken 5.1 De 
ensamkommande flyktingungdomarnas sociala nätverk i Sverige. Den andra och tredje 
frågeställningen behandlas tillsammans, under rubriken 5.2 Vad som kan främja respektive 
försvåra upprättande av sociala nätverk, då det som kan främja respektive försvåra 
upprättande av de ensamkommande flyktingungdomarnas sociala nätverk i Sverige tenderar 
att sammanhänga. Intervjupersonernas perspektiv presenteras med citat, vilka tolkas med 
hjälp av teori och teoretiska begrepp som behandlats i tidigare teoriavsnitt. 
 
Intervjupersoner, och personer som omnämns i intervjuerna, anonymiseras genom fingerade 
namn och nationaliteter. För att ytterligare undvika identifiering görs ingen närmare 
presentation av ungdomarna som har intervjuats. Även delar av vissa citat utelämnas av etiska 
skäl, för att markera detta används tecknet ..//... Delar av citat, såsom upprepningar, har 
utelämnats i avseende att underlätta för läsaren. Även detta markeras med tecknet ..//... 
Redigeringar av detta slag har använts med försiktighet för att inte påverka innebörden av 
ungdomarnas berättelser. 
 
5.1 De ensamkommande flyktingungdomarnas sociala nätverk i Sverige 
I detta avsnitt presenteras vilka personer de ensamkommande flyktingungdomarna betraktar 
som viktiga i Sverige samt vilken typ av relation de beskriver till personen ifråga. Det är 
således de ensamkommande flyktingungdomarnas subjektiva upplevelser av sina nätverk som 
beskrivs och tolkas (Forsberg & Wallmark, 1998:46). Först behandlas de ensamkommande 
flyktingungdomarnas formella nätverk och sedan deras informella nätverk. 
 
5.1.1 De ensamkommande flyktingungdomarnas formella nätverk 
De vuxna de ensamkommande flyktingungdomarna framhåller som viktiga i Sverige är främst 
professionella och därmed utgör dessa vuxna ett formellt nätverk för intervjupersonerna 
(Forsberg & Wallmark, 1998:46). För vissa av intervjupersonerna är den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren (sfvh) en person som beskrivs som en viktig vuxen. På vilket sätt den sfvh:n 
är viktig skiljer sig åt. Ali menar att hans sfvh hjälper honom med: 
 
 …allt nästan alltså allt som händer som tillhör mig, att fylla i papper, allt. Om det händer något då 

sitter vi och pratar och har möte… 
 
Utifrån citatet framstår Alis sfvh vara en person som han kan vända sig till för att erhålla 
praktiskt stöd med sådant som att fylla i papper. Ali antyder även att han vänder sig till sin 
sfvh när han behöver känslomässigt stöd. Detta för att han pratar med sin sfvh när någonting 
har hänt. Senare under intervjun framgick emellertid att den sfvh:n inte är en person Ali kan 
prata med, då han inte känner sig lyssnad på: 
 

…han är mycket sträng på ett sätt som han inte ska vara. Han snackar för mycket, alltså jag menar 
när det händer något då kommer han direkt på mig och säger: vad fan har du gjort nu!? Han vill 
inte lyssna..//..jag vill att han ska lyssna… 
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Således verkar Ali uppleva att hans sfvh är viktig främst utifrån det praktiska stöd han ger Ali. 
Utifrån angivet citat tolkas det även som att Alis sfvh har funktionen av att ge feedback på 
Alis uppträdande och beteende. Vidare tycks det som att Ali inte får stöd på det sätt han 
efterfrågar, då han beskriver att den sfvh:n är för sträng samt att han inte lyssnar på Ali. 
Hakim ger en annan bild av sin sfvh: 
 

…den viktigaste personen i Sverige för mig, i alla fall hjälper väldigt mycket med allt. Skolan, allt 
kan man säga… 
 

På frågan om det är den sfvh:n Hakim vänder sig till om han är ledsen eller behöver prata med 
någon svarade han: 
 

Ja det är alltid Johan. 
 

Hakim ger uttryck för att hans sfvh är den mest betydelsefulla personen i Sverige. Till 
skillnad från Ali berättar Hakim att han utöver praktiskt stöd även upplever att den sfvh:n är 
en person han kan vända sig till för att prata. Det kan därmed tolkas som att Hakim erhåller 
såväl praktiskt som känslomässigt stöd från sin sfvh. Alis och Hakims beskrivningar pekar 
därmed på att den funktion en sfvh tillskrivs kan variera. Däremot möjliggör både Alis och 
Hakims beskrivning tolkningen att relationen till den sfvh:n är av uniplex karaktär. Detta för 
att respektive sfvh är betydelsefull i egenskap av sitt professionella uppdrag (Forsberg & 
Wallmark, 1998:48). Vidare framstår relationen Ali och Hakim beskriver till sin sfvh vara 
enkelriktad, då de enbart berättar att den sfvh:n fyller en funktion för dem och inte tvärtom 
(Forsberg & Wallmark, 1998:48). 
 
Kontaktpersoner bland boendepersonal är vuxna som i sin professionella roll beskrivs som 
viktiga personer av de ensamkommande flyktingungdomar som bor på träningsboende. 
Mohammed berättar att hans kontaktperson hjälper honom att etablera sig i det svenska 
samhället. Detta innebär exempelvis att hon hjälper Mohammed med praktiska saker såsom 
att söka arbete. I det sammanhang Mohammed pratar som sin kontaktperson uttrycker han 
även följande: 
 

… Jag säger allt till henne vad som händer i mitt liv, vad händer idag typ en tjej jag träffade på 
bussen idag, vilka kompisar jag har ..//.. Ja men eftersom hon tar hand om mig här, om det är 
någon jag vet inte, jag vet inte vem jag ska vända mig till eller någonting, eller om jag behöver 
hjälp… 

 
Kontaktpersonen tycks således vara en person Mohammed vänder sig till för att få 
känslomässigt stöd. Det kan även tolkas som att kontaktpersonen ger Mohammed råd 
eftersom han vänder sig till henne när han inte vet hur han skall gå tillväga (Aresik-Ram & 
Elf, 1999:23). Jamal berättar att övrig boendepersonal är viktiga vuxna som han kan vända sig 
till vid behov av hjälp och om han behöver prata om problem. I citatet nedan förklarar Jamal 
varför han tycker att boendepersonalen är viktig: 
 

Har vi nånting problem vi kan prata med dom vill du ha hjälp med om du behöver hjälp med något 
dom hjälper dig om du ska lösa problem så. 



	   28 

Således berättar Mohammed och Jamal att boendepersonal, oavsett om denne är intervju-
personens kontaktperson eller inte, tillhandahåller såväl känslomässigt som praktiskt stöd. Det 
är även en uniplex och enkelriktad relation som beskrivs, då den vuxnes betydelse faller inom 
ramen för dennes professionella ansvar gentemot ungdomen (Forsberg & Wallmark, 
1998:48). Några av de ensamkommande flyktingungdomarna beskriver även lärare som 
viktiga vuxna i Sverige. Den betydelse intervjupersonerna tillskriver lärarna varierar 
emellertid. Ali och Jamal menar att lärarna ger dem praktiskt stöd, vilket kan belysas med det 
Jamal berättar om sin mentor:  
 

…allt problem du har i skolan du går till mentorn och pratar med henne. Det är hon som ska fixa 
om det finns något problem. Om du har problem med studier eller du har problem med en lärare… 
 

Utifrån citatet tolkas det som att relationen till mentorn är uniplex och enkelriktad, då det är 
Jamal som vänder sig till mentorn för att erhålla hjälp med sådant som inryms i skolans värld 
(Forsberg & Wallmark, 1998:48). Till skillnad från detta berättar Salem att han har en nära 
kontakt med två av sina lärare även utanför skolan. Dessa lärare är vuxna han kan vända sig 
till för att prata om saker som rör hans privatliv. Utöver att de hjälper honom med skolarbete 
berättar han: 

 
…dom har bjudit mig när dom åker nånstans till exempel när förra året åkte jag med dom med en 
av dom där lärarna och hennes familj till deras stuga i Skåne jag var där med dom. Jo ibland ringer 
dom och vill gå ut och fika med mig och såhär. Sen dom man pratar inte med dom bara om skolan 
och annat. Eeh om familjen och kompisar och allting… 

 
I angivet citat ger Salem intryck av att relationen till en av hans lärare är såväl formell som 
informell, vilket medför att relationen framstår vara multiplex (Forsberg & Wallmark, 
1998:48). Detta för att läraren inte enbart är en vuxen som har betydelse i skolan, Salem tycks 
ha en god kontakt med läraren även i egenskap av privatperson. Vidare beskriver både Ali och 
Salem fotbollstränare som viktiga vuxna i Sverige. Relationen till tränaren verkar för båda 
intervjupersonerna vara uniplex, då relationen inte sträcker sig utanför fotbollsplanen 
(Forsberg & Wallmark, 1998:48). 
 
5.1.2 De ensamkommande flyktingungdomarnas informella nätverk 
Enligt de ensamkommande flyktingungdomarna utgörs det informella nätverket främst av 
relationer till andra ungdomar. Några av de ensamkommande flyktingungdomarna beskriver 
även att de har informella relationer till vuxna. Dessa vuxna har tidigare haft en professionell 
roll gentemot intervjupersonerna, vilket innebär att vuxna från intervjupersonernas formella 
nätverk övergått till att ingå i det informella nätverket (Forsberg & Wallmark, 1998:46). 
Nedan behandlas vilka dessa ungdomar och vuxna är samt vilken typ av relation de 
ensamkommande flyktingungdomarna beskriver att de har till dem. 
 
Skolkamrater tas av samtliga intervjupersoner upp som ungdomar de har en betydelsefull 
relation till. Den typ av relation de ensamkommande flyktingungdomarna beskriver till sina 
skolkamrater tycks emellertid variera. Mohammed, Salem och Jamal berättar att de har 
skolkamrater de umgås med även utanför skolan och som de betraktar som nära vänner. 
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Relationerna har med andra ord mer än ett innehåll och är därmed av multiplex karaktär 
(Forsberg & Wallmark, 1998:48). Jamal beskriver två av sina klasskamrater på följande sätt: 
  

…Dom är också jätteviktiga. Vi är tillsammans nästan varje dag, även utanför i skolan också. Vi är 
tillsammans. När dom behöver någonting dom frågar mig när jag behöver någonting jag frågar 
dom. Vi jobbar tillsammans i skolan. Vi gör läxor tillsammans. Allting vi gör tillsammans..//.. Vi 
går och hälsar på varandra. Jag kan vara hos dom, dom kan vara hos mig..//..  

 
Citatet antyder att Jamal har en reciprok relation till sina klasskamrater, då de vänder sig till 
varandra när de behöver hjälp (Forsberg & Wallmark, 1998:48; Aresik-Ram & Elf, 1999:22). 
Jamal har även en skolkamrat han betraktar som sin närmsta vän. Jamal beskriver Omar som 
sin bror, då han är en person som alltid ställer upp för Jamal: 
 

…Han hjälper mig med pengar ibland han vet att jag har problem han kan ge mig pengar. Om jag 
vill ..//.. betala tillbaka han säger: nej du behöver inte. Därför han är som familj för mig, som en 
bror för mig. Han är jätteviktig för mig. Ja dom som bor här exempel, dom är också viktiga. Men 
inte som Omar. Om jag behöver nånting jag kan gå till någon av dom, dom kan säga nej… 

 
I citatet ger Jamal uttryck för att Omar är viktig utifrån hans funktion att ge Jamal materiell 
hjälp i form av pengar. Det Jamal berättar längre fram i intervjun kan tolkas som att han även 
erhåller känslomässigt stöd från Omar, eftersom det är en person han vänder sig till för att 
prata (Tolsdorf, 1975 i Aresik-Ram & Elf, 1999:23): 
 

…alltid om jag har problem jag pratar med honom… 
 
Liksom Jamal uppger Salem att han har skolkamrater han betraktar som familjemedlemmar. 
Till skillnad från Jamal beskriver Salem att relationen främst är av enkelriktad karaktär: 
 

…för det är mest så att dom kommer till mig, jag vänder mig inte så ofta till någon… 
 
Citatet är taget från ett sammanhang i intervjun där Salem konstruerar sig själv som själv-
ständig och förklarar att han därför inte känner behov av att vända sig till sina vänner, även 
om möjligheten finns. Det verkar därmed som det främst är vännerna som vänder sig till 
Salem och därav görs tolkningen att relationen är av enkelriktad karaktär. Vidare verkar 
Salem ha en multiplex relation till vännerna, då han betraktar dem som både skolkamrater och 
familjemedlemmar (Forsberg & Wallmark, 1998:48). Ali och Hakim beskriver en mindre 
närstående relation till sina skolkamrater. Om några av sina skolkamrater säger Ali att: 
 

…Jag har inte så bra relation med dom jag har inte känt dom så i många år eller jag vet inte vad 
dom gör på dagarna eller dom vet inte vad jag gör på dagarna för vi träffas bara på skolan. Så det 
är inte så bra relation jag har. 
 

Hakim menar i sin tur att han enbart träffar sina skolkamrater under skoltid. Både Ali och 
Hakim ger således uttryck för att deras relation till skolkamrater är uniplex, då det endast är i 
egenskap av att vara skolkamrater de känner varandra. Ali, Jamal och Salem berättar att de 
även har betydelsefulla vänner bland dem de utövar fritidsaktiviteter med. För Salem är dessa 
relationer uniplexa, då de endast träffas i samband med fotbollsträningar. Ali har däremot en 
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multiplex relation till några av sina fotbollskompisar, då de även är hans skolkamrater. Jamal 
beskriver också en multiplex relation till sina fotbollskompisar, de ses även när de gör andra 
aktiviteter än att spela fotboll (Forsberg & Wallmark, 1998:48): 
 

…Eftersom vi träffar fotbollen vi spelar dom är trevliga. Såna människor är trevliga dom är 
trevliga vi kan prata och skratta skoja och såhär. Så de därför är dom viktiga för mig. Så vi kan 
prata om grejer också, men inte som problem.. //.. Vi kan gå tillsammans några fester om det finns. 
Om det finns olika samlingar vi kan gå tillsammans dit… 
 

Varken Ali, Jamal eller Salem framhåller att de har en närmare relation till träningskompisar. 
Jamal beskriver i citatet ovan att han kan prata och skratta tillsammans med sina fotbolls-
kompisar, men det är inte dem han vänder sig till när han behöver prata om sina problem. 
Detta kan tolkas som att Jamal inte upplever att han kan erhålla känslomässigt stöd från dessa 
vänner. 
 
Jamal och Mohammed som bor på ett träningsboende berättar att de har betydelsefulla vänner 
bland dem de bor tillsammans med. Jamal berättar att han betraktar dem han bor med som 
familjemedlemmar. Vidare berättar Mohammed att en av dem han bor med känns som en bror 
för honom: 

 
…Jag kommer säga vad som helst som jag vet, han är jätteviktig för mig som min bror, men ibland 
lite misstag kommer emellan och vi pratar inte på en till två veckor, sen vi kommer igen och börjar 
prata eller någonting… 
 

Mohammed ger uttryck för att personen han betraktar som en bror är viktig utifrån det 
känslomässiga stöd han ger honom. 
 
Värt att notera i detta sammanhang är att samtliga intervjupersoner uppger att deras 
informella nätverk främst utgörs av vänskapsrelationer till andra ungdomar med samma 
etnicitet som dem själva, alternativt annan etnicitet än svensk. Det är även dessa 
vänskapsrelationer som beskrivs vara mest betydelsefulla, eftersom de i större omfattning 
uppges ha funktionen känslomässigt stöd. Ett exempel på detta är det som ovan nämnts om 
vännen Mohammed betraktar som en bror. Även den relation Jamal beskriver till sina 
klasskamrater som också är hans nära vänner är till ungdomar av annan etnicitet än svensk. 
De inte lika närstående relationer som beskrivs bland intervjupersonerna till skolkamrater och 
träningskompisar är till svenska ungdomar. Utifrån detta tycks ett mönster skönjas vilket 
innebär att relationer av en viss karaktär sammanhänger med etnicitet, eller ”ras”. Detta 
behandlas närmare i avsnitt 5.2 Vad som kan främja respektive försvåra upprättande av 
sociala nätverk. 
 
Som ovan nämnts berättar flera av intervjupersonerna om viktiga vuxna som tidigare har haft 
ett professionellt ansvar gentemot dem. Salem berättar att hans tidigare sfvh fortfarande är en 
viktig vuxen: 
 

…Han finns där om jag ringer till honom och vill prata om nånting behöver hjälp med nånting och 
sånt… 
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Således ger Salem uttryck för att hans tidigare sfvh är en person han fortfarande kan vända sig 
till för att erhålla såväl känslomässigt som praktiskt stöd. Salem beskriver därmed en relation 
som har kvarstått efter att den vuxnes professionella uppdrag avslutats. Relationen framstår 
vara enkelriktad på så vis att det enbart är Salem som vänder sig till den tidigare sfvh:n 
(Forsberg & Wallmark, 1998:48). Ytterligare ett exempel på en relation som har övergått från 
att vara formell till informell är den relation Ali beskriver till Kalle, en vuxen bland tidigare 
boendepersonal. Detta är en person Ali betraktar som en fadersfigur: 
 

…så alltså jag ser Kalle som min pappa nästan… 
 
Ali verkar uppleva att han kan prata med Kalle om vad som helst och även att han kan vända 
sig till honom för att få råd: 
 

…alltså fortfarande det är Kalle som jag tänker på när det är något, om det är glädje eller sorg då 
är det Kalle. Då ringer jag till han, om det händer något tjafs så ringer jag direkt till han: nu har det 
hänt vad ska jag göra?… 

 
Vidare antyder Ali att relationen till Kalle är av reciprok karaktär. Detta belyses med hjälp av 
citatet nedan där Ali beskriver att han och Kalle vänder sig till varandra för att erhålla 
praktiskt stöd (Forsberg & Wallmark, 1998:48; Aresik-Ram & Elf, 1999:22): 
 

…jo han behöver min hjälp ibland men inte med samma grejer som jag behöver. 
 

5.2 Vad som kan främja respektive försvåra upprättande av sociala nätverk 
I följande avsnitt behandlas det som enligt ensamkommande flyktingungdomar kan främja 
respektive försvåra deras möjligheter att upprätta sociala nätverk i Sverige. 
 
5.2.1 Språkets betydelse 
Språket beskrivs av de ensamkommande flyktingungdomarna som både främjande och 
försvårande för upprättande av det Putnam (2000) benämner sammanbindande socialt kapital, 
se avsnitt 3.3 Socialt kapital. Några av intervjupersonerna framhåller att språket gör det 
lättare att lära känna landsmän9. Ali från Syrien berättar att: 
 

…när en ny syriansk kille kommer till..//..och en kille som är från Tunisien till exempel då är det 
lättare att bli kompis med syrianen först. För vi brukar prata med varandra ett språk och vi brukar 
göra andra grejer hos kompisar, alltså det är lättare att bli kompis med en som kan ditt språk och 
kultur och allt. 
 

Tillika menar Hakim att språket underlättar, även om det finns annat som är av större 
betydelse: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Landsmän är personer som kommer från samma land. I detta avsnitt används begreppet med den innebörd 
intervjupersonerna tillskriver landsmän. Således räknas även som landsmän personer från länder med samma 
språk och liknande kultur som intervjupersonernas ursprungsländer. 
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…språket absolut det gör en viss skillnad men inte så stor skillnad men det är mest kultur och 
bakgrund som gör skillnad, att ha samma kultur och bakgrund..//..Språk är också viktigt, men för 
att få kontakt så är kultur och hur personen är som är viktigt. 

 
Språket verkar utifrån detta främja de ensamkommande flyktingungdomarnas möjligheter att 
upprätta ett sammanbindande socialt kapital i Sverige. I samband med att språket beskrivs 
som försvårande är det främst i relation till invandrare med annat modersmål. Till exempel 
beskriver Mohammed hur han ofrivilligt utesluts från samtal med de andra ungdomarna på 
träningsboendet, då de väljer att kommunicera på sitt modersmål: 
 

…Som okej jag sitter vid bordet med dom och det går bra men dom börjar prata dari, persiska så 
ibland jag säger: yo mannen vi pratar svenska vi är här för att lära oss! Och dom vill men om 
någon säger fel andra skrattar dom blir arg... 

 
Citatet pekar på att det kan finnas en fördel med att ha en grupp ensamkommande flykting-
ungdomar som kommer från olika länder och således talar olika språk. Detta skulle kunna 
bidra till att alla har samma förutsättningar att kommunicera med varandra och att risken för 
uteslutning på grund av språk minskar. Vidare har intervjupersonerna inte betonat att språket 
har en försvårande inverkan avseende att lära känna svenskfödda. Med andra ord tycks 
språket inte i någon större omfattning ha utgjort ett hinder för de ensamkommande flykting-
ungdomarna att etablera ett överbryggande socialt kapital i Sverige (Putnam, 2000:22; 
Eriksson, 2003:13). Ali menar att språket kan göra det svårt att lära känna svenska ungdomar, 
men inte hela tiden. När Salem i sin tur beskriver vad som har gjort det svårt att lära känna 
svenska skolkamrater verkar språket inte ha haft någon betydelse överhuvudtaget: 
 

Det var en svår fråga jag vet inte heller..//..det har inte något med språket att göra i alla fall… 
 

Att ungdomarna i föreliggande studie inte tycks betrakta språket som försvårande i relation 
till svenska ungdomar kan tänkas bero på att samtliga intervjupersoner behärskar det svenska 
språket väl. Intervjupersonerna har bott i Sverige från 2 till 4 år och har således haft tid på sig 
att lära sig svenska. Det kan antas att en ensamkommande flyktingungdom som inte har lika 
goda kunskaper i svenska i större omfattning upplever språket som ett hinder i skapandet av 
överbryggande socialt kapital. Mohammed framhåller emellertid att han klarade sig bra språk-
mässigt även då hans kunskaper i svenska var bristfälliga, eftersom han kunde kommunicera 
på engelska: 
 

…från början jag klarade mig eftersom jag kan engelska, så det är inget problem för mig. För en 
person som inte kan engelska som bara kan persiska eller dari eller något det blir svårare. 

 
5.2.2 Gemensamma intressen och aktiviteter 
Samtliga intervjupersoner uttrycker att gemensamma aktiviteter kan vara främjande för att 
utvidga det informella nätverket i Sverige. Detta avser främst möjligheterna att lära känna 
svenska ungdomar. Salem ger dock exempel på att aktiviteter bidragit till att han lärt känna 
landsmän i Sverige. Han berättar att han träffat vänner genom en förening som anordnar 
aktiviteter för dem som kommer från samma land som honom: 
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…Jag kände inte de flesta av dom och sen går man dit oftare och sen börjar man prata med folk 
och då lär man känna folk också. Det var den där föreningen som ordnade fotbollskvällar. 
 

I angivet citat beskriver Salem betydelsen av att det anordnas gemensamma aktiviteter för att 
han skall börja prata med folk och allteftersom lära känna dem. Detta är således ett sätt för 
Salem att komma i kontakt med samt lära känna landsmän. Putnam (2000:22) tar upp etniska 
sammanslutningar som exempel på sammanbindande socialt kapital, vilket är det Salem 
berättar om i detta sammanhang. Som ovan beskrivits upplever Ali att han inte har en lika 
närstående relation till sina klasskamrater som till andra vänner. Ali berättar emellertid att han 
har en bättre relation till de i klassen som han spelar fotboll med: 
 

…Jag spelar fotboll med några av dom i samma lag så det gör att jag lär känna dom bättre .. //.. För 
då brukar man prata med varandra eller då måste man det och jag har några kompisar som spelar 
fotboll med mig, vi går i samma klass. 
 

Utifrån det Ali berättar tycks anledningen till att han upplever en bättre relation till de i 
klassen som han även spelar fotboll med vara att i samband med fotbollen måste de interagera 
med varandra. Både Ali och Salem berättar att deltagande i sportsliga aktiviteter gör det 
lättare att lära känna andra ungdomar. Denna uppfattning delas även av Jamal: 

 
Ja vi spelar fotboll, vi pratar varje minut varje sekund. Så vi pratar med varandra varje minut varje 
sekund. Så det är lättare att ni lär känna varandra… 

 
Jamal och Ali framhåller betydelsen av att de måste prata med dem de spelar fotboll med. Att 
prata med andra i samband med att göra gemensamma aktiviteter framstår göra det lättare att 
lära känna andra ungdomar. De fotbollskompisar Jamal uppger att han har är även de svenska 
vänner som han känner, vilket belyser betydelsen av att göra gemensamma aktiviteter för att 
upprätta överbryggande socialt kapital (Putnam, 2000:22; Eriksson, 2003:13). Även Hakim 
berättar om betydelsen av att göra gemensamma aktiviteter för att lära känna svenska vänner. 
Hakim säger att: 
 

Ja sport till exempel, där alla ska vara blandat alltså inte uppdelat afrikaner där svenskar där och 
andra där 

 
Citatet kan tolkas som att gemensamma aktiviteter där ungdomar med olika nationaliteter 
deltar kan möjliggöra att överbryggande socialt kapital kommer till stånd. Ali påpekar dock 
att det enbart är fotbollen han har gemensamt med sina klasskamrater jämfört med sina nära 
vänner: 

 
…Vi har gjort många grejer som är kul och dåliga och därför är vi bra, alltså jag är nära med dom.. 
//.. Vi alla tycker om fotboll. Vi spelar fotboll med varandra, så vi gör grejer och har bra relation. 
Här gör vi bara lite grejer och så gör vi inget som kan stärka relationen… 
 

Ali tycks således göra gällande att det krävs mer än endast det gemensamma intresset fotboll 
för att komma nära varandra och stärka relationen. För att överhuvudtaget lära känna svenska 
vänner framstår det emellertid krävas någon form av gemensamt intresse och aktivitet. 
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Mohammed berättar att han tror att en gemensam aktivitet som att röka skulle kunna göra det 
lättare för honom att lära känna svenska vänner:  
 

…Men jag tror det ska bli lättare om nån som röker vi har kompisar som röker, okej så det blir 
lättare..//.. Men typ om jag röker, okej jag röker och ge till dom, det skulle vara lättare att lära 
känna dom eller nånting.. //.. Men ändå det är inte lätt att bara komma in 

 
5.2.3 Kontaktfrekvens och tidsaspekt 
Flera av intervjupersonerna framhåller att kontaktfrekvens kan ha en främjande inverkan vid 
upprättande av nya relationer i Sverige. Salem beskriver hur en hög kontaktfrekvens med 
fotbollskompisar kan bidra till att han per automatik knyter nya relationer: 
 

Det där blir nästan automatiskt när man tränar med någon tre till fyra gånger i veckan, då börjar 
man prata med någon. Automatiskt blir man kompisar sådär, man knyter en relation. 
 

Liknande resonemang förs av Jamal, som berättar att den höga kontaktfrekvens skolan bidrar 
till gör det lättare att lära känna andra: 
 

Om man är i skolan ni träffas varenda dag. Om ni inte går i samma klass ni kanske träffas i 
korridoren. Ni träffas varenda dag fem gånger i veckan.. //.. Det är lättare att lära känna… 
 

Som tidigare nämnts upplever Ali att hans sfvh inte lyssnar på honom i tillräcklig omfattning. 
Detta till trots verkar Ali vara av uppfattningen att den höga kontaktfrekvensen med hans sfvh 
har bidragit till ansträngningar för att skapa en fungerande relation: 
 

…Alltså man måste liksom komma överens om man träffar en person nästan varje dag, försöka 
och komma överens även om man inte vill det så måste man. 

 
Den sfvh:n är en person som ingår i Alis formella nätverk, vilket medför att Ali inte kan välja 
bort att ha kontakt med personen i fråga (Forsberg & Wallmark, 1998:46). Kontaktfrekvensen 
är således inte att betrakta som främjande för att skapa en ny relation, utan snarare något som 
ger Ali ambitionen att få en icke-valbar relation att fungera. 
 
Ytterligare ett tema som återkommer i flera av intervjuerna som beskrivs vara försvårande 
handlar om att svenska ungdomar inte sällan har känt varandra under en lång tid och bildar 
därmed tillslutna grupperingar. Salem beskriver att hans klass är indelad i tre grupper:  
 

…I klassen är det så, man kan dela klassen i två grupper, tre med vi två. Det finns två grundskolor 
här och de som kommer från den ena bildar en grupp och dom andra bildar en annan grupp, och 
man känner att dom har en grupp som är för sig själva.. //.. man känner inte att man är välkommen 
i deras cirkel om man säger så… 
 

Det bör förtydligas att Salem med ”vi två” syftar på sig själv och den enda andra invandraren 
i klassen. Detta citat är således ett tydligt exempel där elever som har gått tillsammans i 
skolan under en längre tid bildar grupperingar som exkluderar andra elever. Tidsaspekten 
med innebörden att svenska ungdomar inte sällan har känt varandra under en lång tid tycks 
därmed försvåra upprättande av överbryggande socialt kapital. 
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5.2.4 Gemensam erfarenhet, bakgrund och kultur 
Samtliga intervjupersoner tillskriver gemensam erfarenhet, bakgrund och kultur betydelse för 
relationerna i det informella nätverket. Detta avser främst intervjupersonernas vänskaps-
relationer till andra ungdomar. Ali berättar emellertid att gemensam erfarenhet och bakgrund 
gör det möjligt för honom att ha en nära informell relation till en vuxen:      
 

…För han vet hur det känns när vi inte har någon här, ingen familj. För han var som oss när han 
kom. Så han vet hur det känns. Så det är bra att ha någon som har varit med om det.. //.. För att han 
vet hur han ska prata när man är glad, när man är, han vet hur han ska göra. 
 

Ali berättar i detta sammanhang om Kalle som är den vuxen han upplever sig ha den 
närmaste relationen till i Sverige, som ovan nämnts betraktar Ali honom nästintill som sin 
pappa. Ali tycks uppleva att den gemensamma erfarenheten och bakgrunden, att komma 
ensam till Sverige, gör att Kalle har förståelse för Alis situation. Detta verkar i sin tur bidra 
till att Kalle kan ge Ali adekvat känslomässigt och praktiskt stöd. Salem framhåller i sin tur 
att gemensam erfarenhet för honom har varit betydelsefullt för att lära känna andra 
ungdomar:  
 

Dom var också i samma situation som jag. Dom har ingen familj här och dom känner dom kände 
inte så många då när dom var också nya här. Sen blir man kompis med varandra helt enkelt och sen 
fortsätter man… 

 
I angivet citat beskrivs den gemensamma erfarenheten, att komma till Sverige utan sin familj, 
återigen som främjande för att lära känna andra. Hakim berättar att ha samma kultur och 
bakgrund som andra ungdomar har en främjande inverkan för upprättande av nära vänskaps-
relationer. Han berättar dock att det inte nödvändigtvis måste vara samma kultur och bak-
grund som hans egen, betydelsefullt är att det är ungdomar från en liknande bakgrund som 
han själv samt att de har liknande kulturer. Citatet nedan är från ett sammanhang där Hakim 
pratar om betydelsen av att ha liknande kulturer: 
  

…Deras kultur är lite lika med våran kultur så det gör det lite lättare… 
 
Betydelsen av att ha samma bakgrund framhålls av fler intervjupersoner. Salem förklarar 
varför han betraktar två av sina vänner som familjemedlemmar: 
 

…Att vi har samma bakgrund också, samma typ av familj är från samma land och så.. //.. Det gör 
att man vet hur dom andra tänker, vi kommer från liknande uppväxt, familj och så sen beror på hur 
man är uppväxt, vad har man gjort och sådär. 

 
Att ha liknande bakgrund avseende typ av familj och uppväxt samt att komma från samma 
land beskrivs således som främjande på så sätt att Salem vet hur hans vänner tänker. 
Sammantaget ger de ensamkommande flyktingungdomarna uttryck för att gemensam 
erfarenhet, bakgrund och kultur främjar upprättande av sammanbindande socialt kapital. 
Vidare berättar Ali att det är lättare att veta vad som är ett acceptabelt beteende i förhållande 
till de ungdomar som kommer från samma land som han själv, jämfört med svenska 
ungdomar: 
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…Alltså där säger dom något om någons mamma och här får man inte det.. //.. Det är lättare att 
förstå varandra liksom, även om jag inte känner en ny kille då vet han att jag inte ska prata om 
hans mamma. Men här vet dom inte, det är ofta dom säger något om någons mamma.. //.. För vi 
brukar säga din mamma är min mamma.. //.. Men här det spelar ingen roll, säg vad du vill. 

 
Ali konstruerar det i intervjun som att det är kulturellt betingat huruvida det är acceptabelt att 
skämta om varandras mammor eller inte. Att ha samma kulturella bakgrund tycks enligt Ali 
främja gemensam förståelse även för det fall han inte känner personen ifråga.  
 
5.2.5 Andras förutfattade meningar 
Samtliga intervjupersoner upplever det svårt att bli vän med svenska ungdomar. Enligt några 
av intervjupersonerna tycks detta delvis bero på svenska ungdomars uppfattningar om hur 
människor från ett specifikt land är. Ali förklarar varför han tror det är svårt att bli vän med 
svenska ungdomar: 
 

…Dom ser på oss på ett sätt som. Jag menar dom ser ju på nyheter att det har hänt sådär i Syrien, 
eller bomb eller en självmordsbombare har dödat hundra stycken. Alltså dom ser på nyheter och 
sen när dom ser oss då tror dom att vi är lika som dom självmordsbombare, för vi kommer från 
samma land. Fast det är inte så, så det blir lite alltså dom har en bild på oss som alltså som vad 
nyheter, vad tv:n visar för dom… 
 

Begreppet rasifiering kan användas för att tolka vad som har en försvårande inverkan på Alis 
möjligheter att bli vän med svenska ungdomar. Ali upplever att svenska ungdomar distanserar 
sig från honom och försöker förstå vad denna distans kan bottna i. Att de svenska ungdomar 
Ali berättar om likställer honom med en självmordsbombare kan tolkas i termer av rasifiering 
(Molina, 1997:58). Ali förklarar detta ytterligare genom att vidare berätta: 
 

…Det är inte så lätt att skaffa svenska kompisar för att för det första dom brukar fråga är vart 
kommer du ifrån, och när man säger Syrien säger dom: jaha är det krig där?.. //.. Och dom tror att 
vi är samma som terrorister så dom är lite rädda, dom backar lite. Alltså om dom träffar en svensk 
då är dom helt vanliga och går fram och bara säger hej men om dom ser en invandrare blir dom lite 
rädda… 
 

Ali upplever sig bli stereotypiserad på ett negativt sätt av svenska ungdomar, som han menar 
gruppindelar honom utifrån ”rastillhörighet” när de får veta vilket land han kommer ifrån. 
Med andra ord beskriver Ali hur rasifiering är något som gör det svårt för honom att lära 
känna svenska vänner, då Ali tillskrivs egenskaper som medför att svenska ungdomar blir 
rädda för honom. Hakim drar samma slutsats om sina svårigheter att upprätta relationer med 
svenska ungdomar. Angående varför Hakim tror det är svårt att få kontakt med svenska 
ungdomar säger han: 
 

…De tänker kanske det är krig där och dom är lite farliga… 
 
Det framstår således som att Hakim anses vara en farlig människa på grund av att han 
kommer från ett land där det är krig. Detta belyser återigen hur rasifiering verkar försvårande 
för upprättande av vänskapsrelationer med svenska ungdomar.  
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5.2.6 Egenskaper 
I samband med att intervjupersonerna beskriver deras möjligheter att lära känna nya 
människor i Sverige, framhåller några av dem betydelsen av hur de själva är som personer. 
Jamal menar att hans problem är att våga gå fram till en människa han inte känner sedan 
tidigare: 
 

…Att gå direkt och prata med den människan det är lite svårare för mig..//..När man inte känner 
personen, att gå direkt till den personen och prata men att jag vill lära känna dig såhär det blir lite 
svårare för mig… 
 

Även Ali framhåller att det för honom kan vara svårt att våga gå fram till en annan person, i 
synnerhet om personen är svensk: 
 

…om jag går till henne nu hon kommer att säga dumma saker till mig, då vågar jag inte gå bara för 
att jag kanske har gått till någon annan och dom har sagt dumma grejer till mig… 

 
Ali beskriver således hur han så småningom kommit att inta en mer reserverad attityd 
gentemot svenskar på grund av tidigare avvisanden. Att inte våga är därmed något som främst 
verkar försvårande för Alis möjligheter att upprätta ett överbryggande socialt kapital. Ali 
berättar emellertid att han i relation till andra invandrarungdomar behållit sin prosociala 
attityd: 
 

…Men om jag träffar en invandrare då går jag bara direkt fram och säger: tjena! 
 
Mohammed har i sin tur inte explicit uttryckt att hans sätt att vara har betydelse för hans 
möjligheter att upprätta ett socialt nätverk i Sverige. Det kan dock tolkas som att han är en 
utåtriktad person, vilket har gjort det lättare för honom att lära känna nya människor: 
 

…Vi träffades i stan bara, jag frågade honom vilket land kommer du ifrån och han berättade. Sen 
vi blev ihop som kompisar, ibland han bjuder mig på fika vi går runt i stan lite… 
 

I citatet tycks Mohammed ge uttryck för hur han genom eget initiativ och prosocialt agerande 
utökar sitt sociala nätverk. Utifrån att det är andra invandrarungdomar Mohammed berättar att 
han har lärt känna på detta sätt är hans utåtriktade personlighet att betrakta som främjande, 
avseende att upprätta ett sammanbindande socialt kapital (Putnam, 2000:22). 

 
Det som hittills behandlats gällande egenskaper som försvårar respektive främjar upprättande 
av sociala nätverk, är egenskaper de ensamkommande flyktingungdomarna tillskriver sig 
själva. Intervjupersonerna har emellertid även framhållit försvårande egenskaper som de 
tillskriver svenska ungdomar. Några av intervjupersonerna beskriver svenska ungdomar som 
tysta och försiktiga, vilket gör det svårt att få kontakt med dem. Hakim berättar om sina 
erfarenheter av att etablera kontakt med svenska ungdomar på följande sätt:  
 

…dom är helt enkelt försiktiga, man måste gå själv och prata hela tiden..//..Man kontaktar först sen 
det är lite svårt att få kontakt helt enkelt..//..man måste verkligen kämpa. 
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Hakim tycks därmed betrakta svenska ungdomar som tillbakadragna, vilket gör det svårt att 
lära känna dem trots hans aktiva initiativtagande. Egenskaper som intervjupersonerna till-
skriver svenska ungdomar tycks således försvåra upprättande av överbryggande socialt 
kapital. 
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6. Avslutande diskussion 
Detta avsnitt inleds med att som hastigast blicka tillbaka på uppsatsens frågeställningar. Dessa 
är i korthet vilken typ av viktiga relationer som ingår i ensamkommande flyktingungdomars 
sociala nätverk, samt vad som kan främja respektive försvåra upprättande av sociala nätverk i 
Sverige. I följande avsnitt sammanfattas och diskuteras det väsentliga från resultatavsnittet i 
förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras resultatets implikationer för 
praktik och forskning. 
 
6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
De ensamkommande flyktingungdomarna beskriver att de har viktiga vuxna i sitt sociala 
nätverk i Sverige. Relationen till vuxna anges främst vara av formell karaktär, vilket överens-
stämmer med resultat från tidigare forskning (se Eriksson et al, 2010). Intervjupersonernas 
informella relationer till viktiga vuxna är, med vissa undantag, relationer som tidigare har 
varit formella. Detta innebär att professionella vuxna efter avslutat uppdrag har kommit att 
kvarstå som viktiga vuxna för de ensamkommande flyktingungdomarna. Vilken funktion de 
ensamkommande flyktingungdomarna tillskriver viktiga vuxna verkar variera. Några av dem 
beskriver att de vänder sig till viktiga vuxna för att tillgodose behov av såväl känslomässigt 
som praktiskt stöd, medan andra antyder att det är antingen eller. Undantagsvis antyds även 
att viktiga vuxna kan fylla funktionen råd respektive feedback. I likhet med tidigare forskning 
förefaller vuxna vara av betydelse för de ensamkommande flyktingungdomarnas integrering 
och etablering i Sverige, då de bland annat erhåller hjälp vid arbetssökande (se Beirens et al, 
2007; Wigg, 2008; Hessle, 2009). Intervjupersonerna ger vidare uttryck för att relationer till 
viktiga vuxna inte sällan är enkelriktade. Detta för att det främst är intervjupersonerna som 
vänder sig till de vuxna vid behov av stöd snarare än vice versa (Aresik-Ram & Elf, 1999:22). 
Därutöver framstår relationer till viktiga vuxna främst vara av uniplex karaktär, även om det 
förekommer exempel på multiplexa relationer. 
 
Enligt intervjupersonerna utgörs det informella nätverket i Sverige främst av andra ungdomar. 
Typen av relation intervjupersonerna beskriver till dessa ungdomar varierar mellan att ha 
funktionerna känslomässigt och praktiskt stöd, alternativt känslomässigt eller praktiskt stöd. 
Till skillnad från relationer till vuxna beskrivs relationer till ungdomar främst som reciproka 
och multiplexa. Detta för att vänskapsrelationerna inte sällan framställs som ömsesidiga samt 
tillskrivs mer än en betydelse (Forsberg & Wallmark, 1998:48). I detta sammanhang bör det 
återigen lyftas fram att de ensamkommande flyktingungdomarnas informella nätverk främst 
utgörs av vänskapsrelationer till ungdomar med samma etnicitet som dem själva, alternativt 
annan etnicitet än svensk. Liknande mönster har även uppdagats i tidigare forskning. Wallin 
och Ahlström (2006) har i sin uppföljningsstudie dragit slutsatsen att de ensamkommande 
flyktingbarnens sociala nätverk främst utgjordes av vänner med samma etniska ursprung som 
dem själva (se även Mels et al, 2008; Stretmo & Melander, 2013). Intervjupersonerna i 
föreliggande undersökning antyder därutöver att de har en närmare relation till ungdomar som 
ingår i det sammanbindande nätverket i jämförelse med dem som ingår i det överbryggande 
nätverket. Tolkningen görs på grundval av att det sammanbindande sociala kapitalet framhålls 
vara det nätverk de ensamkommande flyktingungdomarna vänder sig till vid behov av 
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känslomässigt stöd. Därtill beskrivs relationerna i det sammanbindande nätverket inte sällan 
som multiplexa. 
 
Överbryggande socialt kapital är det intervjupersonerna beskriver som svårast att upprätta i 
Sverige, vilket överensstämmer med resultat från tidigare forskning (se Mels et al, 2008; 
Stretmo & Melander, 2013). Tidsaspekten, kulturella skillnader, rasifiering och egenskaper 
uppges ha en försvårande inverkan avseende detta. Tidsaspekten är försvårande på så vis att 
svenska ungdomar inte sällan har känt varandra under en lång tid. Detta tycks medföra att de 
sinsemellan bildar ett sammanbindande socialt kapital, vilket i sin tur får effekten av att vara 
exkluderande gentemot ungdomar de inte har vuxit upp med. Putnam (2002:22) tar upp att 
kännetecknande för sammanbindande socialt kapital är att det kan ha effekten av att vara 
exkluderande samt förstärkande av homogena grupper, vilket överensstämmer med det 
intervjupersonerna i denna studie beskriver. Olika kulturella preferenser kan ha en 
försvårande inverkan avseende att veta vad som är socialt acceptabelt i en kulturell kontext 
jämfört med en annan. Med andra ord förefaller samvaro med svenska ungdomar försvåras i 
och med bristande kunskap om underförstådda sociala normer. Rasifiering innebär som 
tidigare nämnts en process där sociala relationer struktureras genom kulturella och biologiska 
egenskaper som är socialt konstruerade (Carter, Green & Halpern i Molina, 1997:54; Miles 
1989 i Molina, 1997:56-57). Utifrån det ungdomarna i föreliggande studie berättar förefaller 
svenska ungdomar tillskriva dem negativa egenskaper som att exempelvis vara farlig. Således 
framstår rasifiering försvåra upprättande av överbryggande socialt kapital. Liknande 
resonemang förs av Stretmo och Melander (2013:89) som framhåller vikten av att motverka 
stereotypa uppfattningar bland svenska ungdomar. En försvårande egenskap som beskrivs av 
intervjupersonerna är att själv inte våga ta initiativet till kontakt med svenska ungdomar. 
Vidare beskrivs egenskaper hos svenska ungdomar i form av att vara tyst och försiktig som 
något som gör det svårt att bli vän med dem. 
 
Enligt de ensamkommande flyktingungdomarna kan gemensamma aktiviteter främja upp-
rättande av både överbryggande och sammanbindande socialt kapital. Att samlas för att delta i 
gemensamma aktiviteter där interaktion krävs av deltagarna, verkar skapa förutsättningar att 
lära känna såväl landsmän som svenska ungdomar. För att ett överbryggande socialt kapital 
skall komma till stånd framhålls dessutom att aktivitetsdeltagarna bör ha blandade 
nationaliteter. Även kontaktfrekvens uppges främja upprättande av sociala nätverk. En tät 
kontaktfrekvens tycks möjliggöra samt automatisera upprättandet av relationer, till såväl 
svenskar som de med annan etnicitet. Även om skolan innebär en tät kontaktfrekvens 
föreligger dock tvetydighet bland intervjupersonerna huruvida detta bidrar till upprättande av 
överbryggande socialt kapital. Detta kan förstås i ljuset av Mels’ et al (2008) studie där det 
framgår att skolan inte med självklarhet är en miljö som främjar kontakt med majoritets-
populationen. Mels et al (2008) menar att detta kan vara en följd av homogena skolklasser. 
Liknande resonemang kan appliceras på vår studie, då de ensamkommande flyktingungdomar 
som läser svenska för invandrare (SFI) respektive förberedande klass inte uppger att de har 
relationer till svenska skolkamrater.  
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I förhållande till sammanbindande socialt kapital beskrivs gemensam kultur, bakgrund och 
erfarenhet som främjande. Att dela bakgrund och erfarenhet samt att ha liknande kulturer 
främjar gemensam förståelse och möjliggör således nära vänskapsrelationer, enligt de ensam-
kommande flyktingungdomarna. I Wells (2011) studie tolkas det intervjupersonerna berättar 
som att liknande kulturer främjar upprättandet av sociala nätverk, vilket överensstämmer med 
det som framhålls av ungdomarna i föreliggande undersökning. Att vara utåtriktad beskrivs 
som främjande för att lära känna nya människor och intervjupersonerna ger uttryck för att de 
är utåtriktade gentemot andra invandrare. Följaktligen är egenskapen att vara utåtriktad att 
betrakta som främjande för upprättande av sammanbindande socialt kapital.  
 
Avslutningsvis beskrivs språk som både främjande och försvårande vid upprättande av 
sammanbindande socialt kapital. Detta för att språket underlättar kontakten till landsmän 
medan det försvårar relationen till invandrare med annat modersmål, enligt de ensam-
kommande flyktingungdomarna. Detta överensstämmer delvis med tidigare forskning, 
Stretmo och Melander (2013) samt Eriksson et al (2010) framhåller att det är lättare för 
ensamkommande flyktingbarn att få kontakt med dem som talar deras modersmål. Tidigare 
forskning presenterar även resultat som pekar på att språket försvårar flyktingbarns möjlig-
heter att lära känna svenska barn (se Wigg, 2008). Således är detta en skillnad mot resultatet i 
vår undersökning där språket inte framhålls försvåra upprättande av överbryggande socialt 
kapital. Skillnaden kan möjligen få sin förklaring genom att intervjupersonerna i denna 
undersökning främst resonerar kring språkets betydelse i dagsläget. Vid tiden för intervjuerna 
hade de ensamkommande flyktingungdomarna bott i Sverige under minst två års tid och 
därför haft tid på sig att lära sig det svenska språket. Undersökningsdeltagaren i Wiggs studie 
blickar i sin tur bakåt på sin erfarenhet av att vara ny i Sverige i samband med att språket 
beskrivs som försvårande för att lära känna svenska barn. 
 
Sammanfattningsvis pekar ovan förda diskussion på att resultatet i föreliggande undersökning 
till viss del bekräftar tidigare forskning. Att vår studie till viss del även har resultat som mot-
säger tidigare forskning antyder i sin tur att det torde finnas intresse för vidare undersökning 
av området. 
 
6.2 Implikationer för praktik och forskning 
Som ovan nämnts pekar tidigare forskning på betydelsen av sociala nätverk för ensam-
kommande flyktingbarns livssituation och välmående (se Hessle, 2009:39-40; Brendler-
Lindqvist & Larsson, 2004:36; Mels et al, 2008). Således förefaller det angeläget att inom 
socialt arbete stödja upprättande av sociala nätverk bland ensamkommande flyktingbarn och 
ungdomar. Det är i detta sammanhang vår undersökning gör sig relevant, då intervju-
personerna resonerar kring sina erfarenheter av vad som kan främja respektive försvåra 
upprättande av sociala nätverk. Kunskap om detta inom socialt arbete kan tänkas bidra till 
utformning av adekvata insatser. Uppmärksammas bör emellertid att resultaten i föreliggande 
undersökning skall förstås i förhållande till metod- och teorival. 
 
En kvalitativ intervjustudie har i detta fall medfört att endast ett fåtal individers perspektiv har 
belysts. I ljuset av detta framstår det motiverat att genomföra en kvalitativ studie som 



	   42 

omfattar ett större antal individer. Det bör även beaktas att urvalet i vår undersökning endast 
utgörs av killar. Således föreslår vi en studie som även inkluderar tjejer i urvalet, för att på så 
vis belysa vad som kan främja respektive försvåra upprättande av sociala nätverk ur ett 
genusperspektiv. Liksom metodval har även teorival betydelse för resultatet, närmare bestämt 
för hur resultatet tolkas och analyseras. Det kan tänkas att ett annorlunda teorival bidragit till 
att fokus förlagts på annat vid utformning av intervjuguide samt analys av intervjumaterialet. 
 
Utöver ovan förda resonemang kan det även vara av intresse att närmare studera 
professionellas erfarenheter och arbete med upprättande av nätverk kring ensamkommande 
flyktingbarn och ungdomar. Detta föreslås utifrån att vi vid litteraturgenomgången stötte på 
en kunskapslucka inom området (se Heidi Nilsson i Wimelius et al, 2005:25). Avslutningsvis 
vill vi dock betona vikten av att framtida forskning inriktas på flyktingbarns och ungdomars 
egna perspektiv då bland annat Wernesjö (2012) menar att det föreligger en brist på sådana 
studier. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
• Hur gammal är du? 
 
• Hur gammal var du när du kom till Sverige? 
 
• Hur länge har du bott i Sverige? 
 
• Vilket land kommer du från? 
 
• Var har du bott sen du kom till Sverige? 
 
• Går du i skolan och/eller arbetar? 
 
Socialt nätverk 
 
• Vilka personer i Sverige är betydelsefulla för dig? (Personerna fylls i på nätverkskartan) 

 
På vilket sätt är dessa personer betydelsefulla för dig? 
 
 Kan någon av dem hjälpa dig med saker som att flytta, göra läxor, fylla 
 i ansökningar (exempelvis CSN) och liknande? Vilka? 

 
 Kan du vända dig till någon av dem om det är något du behöver prata 
 om? Exempelvis om något har hänt, om det är någonting du tänker på, 
 något du är ledsen över eller liknande? Vilka? 

 
 Är relationerna ömsesidiga – Om det är någon du vänder dig till när du 
 behöver prata, vänder sig samma person till dig när den behöver prata? 

 
 På vilket sätt? (Praktiskt och/eller känslomässigt?) 

 
Vilka länder kommer personerna ifrån? (Är de svenskar eller av annan etnicitet?) 

 
 Finns det något som gör det svårt att lära känna svenska personer? 

 
 Finns det något som gör det lätt att lära känna svenska personer? 
 
 Finns det något som gör det svårt att lära känna personer av annan 
 etnicitet än svensk? 
 
 Finns det något som gör det lätt att lära känna personer av annan 
 etnicitet än svensk? 

 
 
 Hur har du träffat personerna? (Till exempel genom andra vänner eller internet) 
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 Har detta varit bra eller dåliga sätt att lära känna nya människor i Sverige? 
 
 På vilket sätt har det varit bra eller dåligt? 
 
 Var har du träffat personerna? (Till exempel på skolan, fritidsaktiviteter, 
 socialtjänsten o.s.v.) 
  
 Har detta varit bra eller dåliga platser att lära känna nya människor i 
 Sverige? 
 
 På vilket sätt har det varit bra eller dåligt? 
 
 
• Är det någon sorts relation eller kontakt du känner att du saknar i Sverige, som skulle 

vara betydelsefull för dig? (Till exempel fler vänner med gemensamma intressen eller 
personer som kan hjälpa dig med bland annat läxor, eller någon att prata med) 
 
 Hur tänker du att detta kan bli möjligt? 
 

Är det något särskilt som du tänker kan försvåra detta? Vad? 
 

• Tycker du att det finns något som försvårar möjligheterna att lära känna nya människor i 
Sverige? 
 

 På vilket sätt? 
 

• Tycker du att det finns något som underlättar möjligheterna att lära känna nya människor 
i Sverige? 
 

 På vilket sätt? 
 

Avslutande fråga 
 

• Är det något som du tycker vi har glömt att fråga om som du vill berätta? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar till socionomer på Uppsala universitet och vi har precis 
påbörjat vår c-uppsats. Vi skriver om ensamkommande flyktingungdomar och deras 
erfarenheter av att lära känna nya människor i Sverige. Därför vill vi gärna träffa dig för att 
prata om vilka personer du känner och hur du har lärt känna dem, till exempel hur du har lärt 
känna nya vänner. 
 
Om det är okej vill vi gärna spela in intervjun med ljudupptagning för att vi ska kunna 
koncentrera oss på att prata med dig istället för att behöva anteckna under samtalet. Vi vill 
även kunna gå tillbaka för att lyssna på det du har sagt, så att vi i uppsatsen kan återge dina 
svar korrekt. Om du vill kommer du att få läsa igenom en utskrift av intervjun vi har gjort 
med dig. När uppsatsen är klar får du även läsa den om du vill. I uppsatsen kommer du att 
vara anonym. 
 
Vi hoppas att du är intresserad av att ställa upp på en intervju med oss eftersom dina 
erfarenheter är betydelsefulla för vår uppsats. Ditt deltagande är frivilligt. 
 
Vår förhoppning är att vi kan ses för en intervju i början av vecka 47 (18:e-20:e november). 
Vi bestämmer dag och tid tillsammans med dig. Vi kommer att bjuda på fika under intervjun.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Julia Gammelgård och Cecilia Egerström 
 
 
Om du har några frågor får du gärna kontakta oss på:   
 
Julia Gammelgård   Cecilia Egerström 
***-*** ** **   ***-*** ** ** 
*****@*****   *****@***** 
 
 
 
 
 
Har du frågor till vår handledare kan du kontakta henne på: 
 
Handledare: Linnéa Bruno 
***-*** ** ** 
*****@***** 
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Bilaga 3 – Nätverkskarta 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 Nätverkskarta (Forsberg & Wallmark, 1998) 
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys 
 
Tema  Kategori Citat 
Funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd ”Jag var hemma typ en vecka 
jag gick inte i skolan, sen 
kom Maria och pratade med 
mig och sa: att allt kommer 
att bli bra glöm henne.” 
 
”…han hjälper mig med 
pengar ibland han vet att jag 
har problem han kan ge mig 
pengar…” 
 
”…När dom behöver nånting 
dom frågar mig när jag 
behöver nånting jag frågar 
dom…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råd 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ja hon ger mig råd, hur ska 
man komma in. För det är 
inte lätt, vi som 
ensamkommande att få eller 
skaffa svenska kompisar det 
är inte lätt faktiskt.” 
 
”Ja hon är min 
kontaktperson, hon är 
jätteviktig för mig, var ska 
man vända sig i Sverige, vad 
ska man göra i Sverige, bråka 
inte, respektera varandra. Om 
någon gör något dumt gå 
därifrån eller säg till lärare i 
skolan eller någon vakt, så 
bara.” 
 
”Då ringer jag till han, om 
det händer något tjafs så 
ringer jag direkt till han: nu 
har det hänt vad ska jag 
göra?…” 
 

 
 
 
 
 

Feedback ”…alltså jag menar när det 
händer något då kommer han 
direkt på mig och säger: vad 
fan har du gjort nu?!” 

 


