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Abstract 

The paper aims to examine how well a small group unaccompanied children have 

established themselves in Swedish society. In order to determine how well they have 

established the empirical material which is primarily based on quantitative data has been 

measured with a theoretical model developed by the theorists Nancy Fraser and Alistair 

Ager and Alison Strang. Based on the theoretical framework the unaccompanied 

children establishments have been measured in example income, education, debts with 

Kronofogdemyndigheten and social network. It was found that the unaccompanied 

children had not achieved the establishment in the society that was expected from the 

theoretical framework. Their results were also generally below the national average for 

young adults in Sweden who are the same age. The empirical data indicates that the 

unaccompanied children have a delay in the Swedish school system, which also implies 

a delay in the establishment of the Swedish labor market. Furthermore, the essay 

question whether a measurement of the establishment shall be fair, consider the 

conditions the unaccompanied children are given after their arrival in Sweden and also 

what is reasonable to expect of them. 

Nyckelord: ensamkommande barn, etablering, inkomst, studier, skulder, genomsnitt, 

mottagandesystem 
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1. Inledning 
De tio senaste åren har Migrationsverket tagit emot allt fler asylansökningar från 

ensamkommande barn som befinner sig på flykt från sina hemländer, undan förföljelse, 

trakasserier, sjukdomar, krig och tvångsgiften och som alla är i hopp att finna fristad i 

Sverige.
 1

  År 2004 sökte knappt 400 ensamkommande barn asyl i Sverige.
2
 I år väntas 

4 400 barn söka asyl, det betyder en tiodubbling av asylsökande ensamkommande barn 

på tio år.
3
 Samtidigt med en ökande andel ensamkommande barn i Sverige minskar 

antalet ensamkommande barn i andra europeiska länder, vilket gör att Sverige kan 

betraktas som ett av Europas största mottagarländer för ensamkommande barn.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att komma till ett främmande land som barn ensam på flykt skapar flertalet utmaningar 

för det enskilda barnet och det mottagande samhället.  Varje ensamkommande barn bär 

på unika och varierande livsdrabbningar och bakgrundsförhållanden. Trots olikheterna 

befinner sig samtliga barn i en särskilt utsatt situation, detta dels på grund av deras ringa 

ålder med en position som minderårig samt att barnen även är flyktingar, som tvingats 

fly utan sin familj, släkt och vänner. Vidare befinner sig barnen i en svag social och 

                                                           
1
 Fälldin, Kerstin., Strand, Görel. (2010) Ensamkommande barn och ungdomar – en praktisk handbok om 

flyktingbarn, Stockholm, Natur & kultur, s. 11 
2
 Migrationsverkets nyhetsbrev ”Aktuellt om ensamkommande barn” april 2014, åtkomst 5 maj, 2014 

(http://www.migrationsverket.se/download/18.220d99db144da03853b4a62/1396959210564/Aktuellt+om

+april+2014.pdf) 
3
 Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos 30 april 2014, åtkomst 5 maj 2014 

(http://www.migrationsverket.se/download/18.220d99db144da03853b5597/1398351637692/Verksamhets

-+och+kostnadsprognos+2014-04-24.pdf) 
4
 Migrationsverket nyhetsbrev ”Aktuellt om ensamkommande barn” december 2013, åtkomst 5 maj 2014 

(http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d62/1388135859868/Aktuellt+om+d

ec+2013.pdf) 

 
Källa: Migrationsverket, se fotnot 2 
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rättslig ställning, där de tvingas bemöta en kultur som i deras ögon är helt obekant.
5
 

Barnens behov och intressen måste tas till hänsyn och tillgodoses när de påbörjar ett 

nytt liv i Sverige utan sina föräldrar och den trygghet de tidigare lämnat. Sedan en 

lagändring den första juni år 2006 (2006:177) i redan gällande lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl.
6
  omfördelades ansvaret om tillhandahållande av 

boende för ensamkommande barn till Sveriges kommuner vilket tidigare verkade i 

Migrationsverkets regi. Anledningen till omfördelningen är enligt prop.2005/06:46, om 

mottagande av barn, är att kommunernas socialtjänst har en lång erfarenhet av vård och 

av omhändertagande av barn och kan således bemöta det behov de ensamkommande 

barnen har på ett bättre sätt än Migrationsverket, vilket i sin tur ska ge barnen bättre 

förutsättningar att etablera ett liv i Sverige.
7
 

 

Trots en organisationsförändring och ökning av mottagande av ensamkommande barn i 

Sverige, visar studier i samtid på att människor som är utrikesfödda i Sverige riskerar att 

hamna i ett större utanförskap i samhället jämfört med inrikes födda.
8
 Utrikesfödda 

människor, och i detta fall ensamkommande barn, slussas senare ut i arbetslivet, de har i 

snitt en lägre utbildning och tar i mindre utsträckning körkort än inrikes födda i samma 

ålder. Detta är en problematik som kan insinuera sämre framtidsutsikter för en 

etablering i samhället av ensamkommande barn som ska slussas ut i samhället och stå 

på egna ben.
9
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

1.1.1 Problemformulering 

Problemformuleringen tar avstamp vid ordet etablering gällande ensamkommande 

flyktingbarns etablering i det svenska samhället och vad etablering egentligen innebär. 

Trots statistiken om ett ökat mottagande av ensamkommande barn i Sverige, har endast 

ett fåtal studier gjorts inom området ensamkommande barn och etablering i samhället. 

Därför är det av intresse och relevans att utröna hur de ensamkommande barnen har 

etablerat sig i det svenska samhället. Det för att också få en överblick vad som kan vara 

                                                           
5
Fälldin, Kerstin m.fl. (2010) a.a. s. 11 

6
 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 2 § andra stycket - 3 § andra stycket 

7
 Prop. 2005/06:46, mottagande om ensamkommande barn, s. 41 

8
 Statens offentliga utredningar 2005:41 – Bortom vi och dom, teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering, s, 31ff 
9
 SCB (2014) utbildningsstatistisk årsbok 2014, åtkomst 2 april 2014 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2011A01_BR_00_UF01BR1101.pdf) 
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bristande i mottagandesystemet av ensamkommande barn, för att detta i senare led kan 

förändras hos andra aktörer. 

1.1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utröna hur väl en avgränsad grupp ensamkommande barn 

har etablerat sig i det svenska samhället. För att avgöra hur de har etablerat sig kommer 

en modell om god etablering formas i det teoretiska ramverket. God etablering 

behandlar ett antal parametrar som exempelvis inkomst, studier och skuldersättning. För 

att besvara syftet och om de har etablerat sig enligt god etablering kommer data om de 

ensamkommande barnen inhämtas av både kvantitativt och kvalitativt. Dessa data 

kommer även att jämföras med data på regional och nationell nivå, det för att lättare 

avgöra hur de etablerat sig i samhället utifrån god etablering. 

 

1.1.3 Frågeställningar 

1. Vad betyder god etablering och vilka rekvisit innefattar det? 

2. Hur väl har de ensamkommande flyktingbarnen etablerats sig i Sverige utifrån vad 

god etablering innebär? 

3. Finns det genusskillnader i god etablering mellan kvinnor och män? 

1.2 Material och avgränsningar 

1.2.1 Material 

Denna uppsats har sin utgångspunkt för min avslutade praktikantuppgift hos 

Länsstyrelsen i Västerbotten. Syftet med arbetet på Länsstyrelsen var att undersöka hur 

det har gått för de ensamkommande barnen som beviljats permanent uppehållstillstånd 

av Migrationsverket och som sedan mottagits av Västerbottens kommuner och blivit 

utslussade i samhället. Detta kommer således mätas efter ett antal parametrar, vilka 

Länsstyrelsen har bestämt. För att kunna inhämta personuppgifter har Länsstyrelsen fått 

tillgång till fullständiga personnummer om berörda individer. Uppsatsens data mäts 

efter parametrar som sammanställts kvantitativt. Materialet består av olika utdrag från 

offentliga register vilket gör att uppsatsen grundar sig på olika registerdata utifrån 

undersökta individer. Parametrarna som kommer mätas i denna uppsats är nästintill 

desamma som hos Länsstyrelsen med undantag för ett antal parametrar som är enligt 

min bedömning, svår att mäta och utifrån en teoretisk utgångspunkt. Varje mätbar 
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parameter görs även utifrån ett jämförande perspektiv, där samma data redovisas hur 

samma parameter ser ut för unga vuxna i samma ålder på en nationell nivå. 

1.2.1.1 Intervjuer 

Som komplement till de kvantitativa parametrarna kommer intervjusvar från ett antal 

ensamkommande barn underbygga och delförklara det kvantitativa utfallet.  

Intervjusvaren ska inte enbart underbygga det kvantitativa utfallet, de ska även ur en 

annan utgångspunkt ge en tydligare bild gällande betydande faktorer som kan leda till 

god etablering i det svenska samhället för de ensamkommande barnen. Detta för att 

lättare kunna diskutera och analysera de empiriska data från ett djupare perspektiv.  

1.2.1.2 Primär- och sekundärmaterial 

Det primära materialet utgörs av insamlade data om målgruppen från transportstyrelsen, 

kronofogdemyndigheten, skatteverket, centrala studiestödsnämnden och från 

Västerbottens tre tingsrätter, dessa belägna i Umeå, Skellefteå och Lycksele. De 

ovanstående aktörerna tillhandahåller information och kvantitativ data till uppsatsen. 

Primärmaterialet bestå även av intervjusvar från intervjuade ensamkommande barn som 

slussats ut i samhället. Vidare kommer jag utifrån det teoretiska ramverket och med en 

operationalisering avgöra hur de empiriska data redovisar sig och förhåller sig till teori. 

Uppsatsen sekundära källor är det material som redovisas under litteraturöversikt och 

tidigare forskning, där redan gjorda undersökningar inom ämnet har tolkats och 

värderats.  De data vilken kommer användas i ett jämförande perspektiv till de 

parametrar som ska mäta de ensamkommande barnens ställning i samhället utgör även 

det en del av uppsatsens sekundära material.  

Jämförande data kommer redovisas i den mån det är möjligt till redovisade parametrar, 

den jämförande data redovisar således hur varje parameter ter sig på en nationell nivå 

eller hur samma data ser ut rörande inrikes födda i samma ålder. Detta görs för att få en 

ökad förståelse och en jämförelsepunkt gällande de ensamkommande barnens etablering 

i samhället efter utslussning samt hur parametrarna kan tolkas. 

1.2.2 Avgränsningar 

Utifrån arbetets omfång och att kartläggningen syftar främst till att följa upp vad som 

hänt med de ensamkommande barnen som slussats ut i samhället, har undersökningen 

avgränsats sig till att följa upp de ensamkommande barn som anvisats till Västerbottens 

län mellan år 2006 – 2009. Det valda tidsintervallet för undersöknings år betyder 
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således att de ensamkommande barn som anvisats till kommunerna har i dagsläget 

slussats ut i samhället och är i början av att etablera sig i samhället på egen hand. De 

kommuner som hade ett organiserat mottagande för ensamkommande barn och således 

tecknat avtal med Migrationsverket under det valda tidsspannet har inkluderas i denna 

kartläggning. Dessa kommuner är; Skellefteå, Norsjö, Storuman, Sorsele, Lycksele, 

Åsele, Nordmaling och Umeå.  Det empiriska utfallet kommer att redovisas på länsnivå, 

vilket innebär att ingen kommun ska att enskilt presenteras. Samma princip gäller de 

ensamkommande barn som omfattas av undersökningen, det främst med hänsyn till 

informationens sensitivitet och av sekretess. 

Detta arbete ämnar inte till att undersöka individernas hälsotillstånd och huruvida detta 

kan påverka deras etablering i samhället. Dock i det stora hela, kan detta vara en stor 

betydande faktor, det med tanke på vilka traumatiska upplevelser individerna kan bära 

på samtidigt som saknanden av deras respektive familj kan innebära sorg och smärta.
10

  

1.3 Källkritik 

1.3.1 Statliga källor 

Den kritik som kan riktas mot uppsatsens referenser och källor är främst de underlag 

som berör data från statliga myndigheter samt de data som kommer presenteras i 

forskningsöversiktsavsnittet. 

Data som tillhandahålls från statliga myndigheter framhålls både vid insamlande av data 

till presentation om de ensamkommande barnens etablering i samhället samt vid det 

sekundära data som redovisas i jämförande syfte i empiri. Kritik kan riktas mot att data 

redan har klassificeras och bearbetas av en annan aktör, där jag inte har kännedom 

huruvida det har insamlats eller tolkas.
11

  

  

                                                           
10

 Brunnberg, Ellinor., Borg, Rose-Marie., Fridström, Camilla (2011) Ensamkommande barn – en 

forskningsöversikt, Lund, Studentlitteratur, s. 19 
11

 Bryman, Alan (2013) Samhällsvetenskapliga metoder, uppl. 2. Stockholm, Liber, s. 300f 
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1.3.2 Intervjuer 

Vid intervjuer finns ofta en risk med intervjuareffekt, det vill säga att respondenterna 

svarar i enlighet med vad de tror att intervjuaren förväntar av dem.
12

 I mitt fall fanns 

både för- och nackdelar. En fördel är att respondenterna i intervjuerna är i samma ålder 

som jag själv. Fördelen med åldern är att det kan bidra till bättre förståelse och därför 

möjliggöra lättare frågeställning, då jag som utredare kan relatera till deras problem då 

jag är i samma ålder och kan stöta på samma problematik om prestationer i samhället 

för unga vuxna idag. Nackdelen är istället problemet att som utredare förhålla sig 

objektiv i relation till respondenterna, det vill säga att kunna ta distans för att inte 

komma allt för nära respondenten. Närheten kan leda till att ställa ledande frågor, lägga 

saker i mun eller övertolka deras berättelser, vilket jag har försökt att undvika. 

Intervjuerna har även strävat efter att framhäva respondenternas berättelser och hålla 

frågeställningen i intervjuerna så neutral som möjligt för inte att påverka 

respondenternas berättelser. 

 

Kvalitativ metod handlar främst om att exemplifiera till skillnad från den kvantitativa 

metoden som strävar efter att generalisera.
13

 Kvalitativa studier går ut på att försöka se 

saker ur andras ögon och försöka förstå varför de handlar så som de gör inom olika 

kontexter, därför har jag utgått från att försöka tolka och förstå varför våra respondenter 

handlar som de gör i just deras sammanhang. Sammanfattningsvis tar jag subjektiviteten 

i beaktande eftersom hänsyn tas till både varför respondenterna handlar som de gör och 

varför jag i egenskap av utredare tolkar deras handlingar såsom jag gör. Som utredare 

ställer jag mig kritisk till mina egna tolkningar då jag inser att även dessa är 

kontextberoende. För att samhällsförändringar ska kunna ske bör samhällsfenomen först 

både förklaras och förstås i flera led, således både kunna försöka tolka sina egna och 

andras handlingar.
14

 

1.4 Forskningsetiska bedömningar 

Att göra efterforskningar i offentliga register och intervjua personer om etablering och 

erfarenheter bland ensamkommande barn, som även varit asylsökande i Sverige, innebär 

ett antal forskningsetiska överväganden. De data som ska inhämtas är känslig i sin egen 

karaktär, där det är viktigt att denna information behandlas konfidentiellt och med 

                                                           
12

 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber. s. 179   
13

 Ibid. s. 363 
14

 Ibid. s. 532 
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sekretess.
15

 I och med att det är konfidentiella uppgifter innebär det även att skydda 

individer som berörs av det insamlade data, grundat utifrån datas sensitivitet. Således 

ska studien redovisas på en länsnivå, det för inte att någon ska känna sig utmålad som 

kommun eller individ. Vidare är svårt att dra slutsatser på en kommunal- och 

individnivå, då denna uppsats inte täcker ett sådant undersökningsområde. Urvalet av 

individer och intervjuade respondenter kan uppleva frågeställningar om deras bakgrund 

och liv i Sverige som känsliga. Det bidrar således att behandla alla individer och data på 

ett professionellt vis utifrån de principer som framgår i metodavsnittet nedan. 

Den information som hämtats in för denna uppsats faller under offentlighetsprincipen
16

, 

vilket innebär att både myndigheter och privatpersoner har tillgång till de uppgifter som 

uppsatsen grundar sig på samt att de själv har befogenhet att begära ut samma 

personuppgifter vid en egenkontakt hos berörda myndigheter. Den information som 

samlats in till detta arbete kommer vid färdigställandet av uppsatsen kasseras.
17

  

1.5 Begreppsdefinition 
 

Ensamkommande barn: 

 

Begreppet definieras i 1 § Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

 

”En person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda 

sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som anses ha trätt i föräldrarnas 

ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”
18

  

 

Permanent uppehållstillstånd: 

Personer som beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) har rätt att bo och arbeta i 

Sverige, precis som övriga svenska medborgare. Personer som innehar permanent 

uppehållstillstånd har rätt att rösta i landstings- och kommunalval. Ett permanent 

uppehållstillstånd kan även återkallas om den sökande bland annat uppgett falsk 

information hos Migrationsverket eller om den sökande blivit lagförd för brott. Dock är 

det viktigt att inte likställa personer som har permanent uppehållstillstånd med de 

individer som har ett svenskt medborgarskap. De som har beviljats den här formen av 

                                                           
15

 Byrman, Alan (2013) a.a. s. 157 
16

 Tryckfrihetsordning (1949:105) 2 kap. 1 § 
17

 Bryman, Alan (2013) a.a. s. 137f 
18

 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 1 § 
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uppehållstillstånd kan således ansöka om att bli svensk medborgare efter ett antal år 

som bosatt i Sverige, det beroende på vilken skyddsgrund och klassning, styrkt identitet 

samt vilket datum de beviljades permanent uppehållstillstånd.
19

  

  

                                                           
19

  Migrationsverket, åtkomst 15 april 2014 (http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-

medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Tid-i-Sverige.html)  
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2. Teori och metod 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket kommer utgå från ett flertal etablerade teorier inom etablering 

av utrikesfödda i ett främmande samhälle. Det flesta teoretiska utgångspunkter har haft 

fokus på utrikesfödda vilka flytt sina länder på grund av oroligheter, konflikt och 

fattigdom, några andra utgår från ett perspektiv på människor i samhället som befinner 

sig i ett utanförskap eller har sociala och ekonomiska svårigheter.  

Utifrån teorierna kommer jag att operationalisera de teoretiska utgångspunkterna för att 

göra dem tillämpningsbara till empiri. En operationalisering innebär att 

abstraktionsnivån mellan teori och empiri minskas för att enklare förena teori med 

empirisk data.
 20

  De teoretiska utgångspunkterna går inte att tillämpa på samtliga delar 

av empirin. Somliga utgångspunkter går att tillämpa mot de kvantitativa data medan en 

annan utgångspunkt kan vägas mot data av kvalitativ karaktär. Min ambition är att jag i 

slutänden ska kunna binda ihop de olika teoretiska utgångspunkterna, som jag 

operationaliserat, med det empiriska utfallet där de tillsammans kan utgöra ett underlag 

för en sammanbunden analys och diskussion i ämnet. 

I den första delen kommer jag presentera det övergripande målet med en etablering 

utifrån Nancy Frasers rättvisenorm participatory parity. Att notera är det inte något som 

går direkt att mäta mot det empiriska underlaget, utan detta är ett övergripande mål för 

innebörden att vara etablerad i ett samhälle. Efter Frasers presentation kommer jag 

redovisa Alistair Ager och Alison Strangs modell för en framgångsrik etablering. Det 

kommer göras med inslag från andra forskare och teoretiker inom samma område. 

Ambitionen är att Ager och Strangs modell kommer tillämpas mot empiriska data för att 

se om de individer som ingår i urvalet uppfyller modellen för att således konstatera om 

de nått målet med att vara god etablerad i ett samhälle enligt Frasers rättvisenorm för 

jämlikt deltagande i samhället. 

2.1.1 Frasers teoretiska rättvisenorm participatory parity 

Fraser betonar att ett jämlikt deltagande och erkännande för samtliga 

samhällsmedborgare ska vara allmängiltigt, dock är det många samhällen idag som har 

människor vilka är exkluderade och underordnande i samhällsstrukturer och därav 

                                                           
20

 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik., Wängnerud, Lena (2010) Metodpraktikan, 3 

uppl, Norstedts juridik, Vällingby, s. 59 
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undermineras för att delta i det samhälliga livet.
21

 Människor vilka undermineras på 

grund av sin etniska, kulturella eller rastillhörighet handlar brist på respekt av 

människors lika värde. En normalisering av institutionella inhemska kulturella normer 

och värderingar får inte skapa misserkännande av annan kultur, vidare att människor 

som ej är kulturbärare av den inhemska kulturen ska ges samma möjligheter till ett 

jämlikt deltagande i samhället.
22

 Sociala mönster vad gäller en underrepresentation av 

etnisk, kulturell och rasmässiga attribut, i både offentliga och privata forum vad gäller 

främst arbete, kan leda till ekonomisk och social marginalisering och deprivation, 

nedgången social status samt disorienterad självidentifikation hos berörda människor. 

Fraser har utgångspunkten att social orättvisa för samhällsmedborgare kräver åtgärder 

genom en omfördelning och erkännande av den (o)rättvisa som existerar i ett givet 

samhälle samt att misserkännande måste elimineras. Dock får inte ett erkännande eller 

en omfördelning av samhällelig social rättvisa skapa misserkännande eller förhindra en 

minskning av de redan fördelande resurser hos andra samhällsmedborgare. Åtgärderna 

får inte skapa ett annat förtryck en orättvis omfördelning eller erkännande. Fraser menar 

att dessa två åtgärder bör bidra till en övergripande jämlikt och delaktighets norm i 

samhället. Åtgärder av ökad jämlikhet och erkännande underbygger varandra och 

stärker varandras tillväxt i samhället.
23

    

Vidare kommer en modell från Ager och Strang redovisas, modellen innehåller olika 

avgörande faktorer som ska leda till en framgångsrik etablering för utrikesfödda. 

Modellen innehåller flertalet faktorer och nedan följer en presentation av samtliga. Dock 

kommer ett antal faktorer inrymma teoretiska utgångspunkter från andra teoretiker och 

forskare inom ämnet, det för att skapa en bredare och djupare teoretisk grund inom 

ramverket. Det teoretiska ramverket kommer behandla andra faktorer som kan tänkas 

vara avgörande för en etablering. För att kunna förankra teori med empiri har varje 

parameter operationaliserats för att underlätta förståelsen mellan teori och empiri och 

hur dessa vägs mot varandra.
24

 

                                                           
21

 Fraser, Nancy., Honneth, Axel (2003) Recognition and redistribution, Verso books, Oxfordshire, s. 26f, 

42  
22

 Ibid. s. 29ff 
23

 Ibid. s. 48ff 
24

 Esaiasson, Peter m.fl. (2010) s. 59 & Bryman, Alan (2010) a.a. s 173 
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2.1.2  Ager och Strangs modell för framgångsrik etablering 

2.1.2.1 Sysselsättning 

Arbete har i nästan all forskning alltid setts som en viktig faktor gällande etablering, 

primärt då ett arbete möjliggör ekonomisk självständighet och frihet från ett 

bidragsberoende från stat/kommun. Vidare utgör arbetsmarknaden ett verktyg i sig själv 

för att öva på mottagarlandets språkbruk ute på arbetsplaster, skapa sociala kontakter 

vilket höjer en självförsörjning men även självkänslan, självförtroendet och identiteten i 

det individuella aktörskapet i det nya mottagarlandet.
25

 Integrationsforskaren José 

Alberto Diaz skriver i Integrationsverkets rapportserie 2004:03, att en yrkesposition på 

arbetsmarknaden är fördelaktig i det avseende vad gäller avancemang på 

bostadsmarknaden och möjlighet att avsätta viss inkomst till besparingar för kommande 

utgifter och insatser.
26

. Diaz påpekar även att utrikesfödda som flyttar till 

mottagarlandet i senare ålder, påverkar dennes möjlighet i högre utsträckning negativt 

till etablering på arbetsmarknaden.
27

 

2.1.2.2 Utbildning 

En utbildning vad gäller utrikesfödda ses som en fundamental del vid etablering och i 

synnerhet vad gäller ensamkommande barn, vilka därigenom kommer i kontakt med 

inrikesfödda och sociala nätverk vidgas. Således ökar även språkkunskaperna vad gäller 

det nya språket. Utbildning bildar kompetenser för ett kommande arbetsliv och 

etablering på arbetsmarknaden. Utbildning kan betraktas som en grund för människor 

att på ett naturligt aktiveras i samhället, både vad gäller sysselsättning och engagemang 

i samhället för olika frågor. En annan aspekt är att utrikesfödda människor tvingas korsa 

kulturella gränser från ens egen kultur till mottagarlandets. Det möjliggör ett lättare 

intag av mottagarlandets normer och värderingar och därmed bli kulturbärare från båda 

kulturer.
28

 Det ska starkt noteras att jag inte gör ställningstagandet att de 

ensamkommande barnen inte ska assimileras i det svenska samhället, trots att utbildning 

ger en möjlighet att korsa kulturella gränser och förstå hur det svenska samhället är 

uppbyggt.  

                                                           
25

 Ager, Alastair., Strang, Alison (2008) Understanding Intergration: A Conceptual Framework, Journal 

of Refugee Studies, Vol 21, No. 2, Oxford University Press, s 170f 
26

Integrationsverkets rapportserie 2004:03 ”Integration och indikatorer. Några teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter för användbarhet av indikatorer”, Integrationsverket, Malmö, s. 63f 
27

Diaz Alberto José (1993) Choosing integration – A theoretical and empirical study of the immigrant 

integration on Sweden, Uppsala universitet, s. 116 
28

 Starrin, Bengt (2011) Socialt kapital: i ett välfärdsperspektiv, Liber förlag, s. 172 
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2.1.2.3 Språk och kulturell kunskap 

Utrikesföddas etablering kan enligt Ager och Strang avgöras av två grundläggande 

faktorer. Det ena är språket, att lära sig att kommunicera på mottagarlandets modersmål. 

Att inte kunna tala det rådande språket utgör stora hinder för kommande etablering. Det 

är vägen för utrikesfödda att göra sig hörd och förstådd, det kan ske i samhället med 

grannarna, arbetsplasten eller vid ett läkarbesök. Således ökar möjligheterna att 

kommunicera bättre och effektivare med institutioner och andra aktörer i samhället.
29

 

Den andra grundläggande faktorn handlar om kulturell kunskap om mottagarlandet. 

Kulturell kunskap ger bredare etableringsfält, vilket också innebär att individen förstår 

mottagarsamhällets kulturella förväntningar på människor i samhället. Det innebär att 

individen är mer förberedd och påläst i ett möte med den nya kulturen.
30

  

2.1.2.4 Sociala nätverk 

Nedanstående avsnitt behandlas inte av Ager och Strang men jag finner detta av 

relevans för at ge en ökad bild vad sociala nätverk kan betyda för människor som 

befinner sig i ett visst utanförskap i samhället. Detta kommer inte i empiri undersökas 

uttömmande, utan det bör ses som eventuella påverkande faktorer övrig empiri. 

Avsnittet består primärt av data från Bengt Starrin och Bent Madsen, båda är etablerade 

forskare inom socialt arbete och social pedagogik. 

Sociala nätverk går att dela in i olika delnätverk: sociala broar, sociala band och sociala 

länkar. Samtliga av delnätverken fyller en stor betydelse gällande etablering för 

utrikesfödda. 

Sociala broar: Att bygga sociala broar över till andra nätverk i samhället såsom andra 

etniska grupperingar eller grupper samt till institutioner i samhället. Att nå ut till andra 

grupperingar eller motsvarande kan således vara positivt i att den relationen kan skapa 

ömsesidig förståelse för den andre och sedermera minska uppkomsten av konflikter.
31

 

Sociala band: Det betyder att människor delar och utvecklar relationer till människor 

som är lik en själv. Delad gemenskap med landsmän och de som har samma kulturella 

och religiösa bakgrund kan vara ett sådant exempel. Sådana kontakter kan påverka att 

individer känner sig bosatt och etablerad. Etniska grupperingar gällande utrikesfödda 

kan sedermera ses som en trygghet för individer och ge en känsla om samhörighet. Att 

                                                           
29

Ager, Alistair., Strang, Alison (2008) a.a. s. 181 
30

Ibid. s. 181f 
31

 Starrin, Bengt (2011) a.a. s. 36 
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skapa vänskapsband med människor som delar till viss del samma bakgrund och 

värderingar kan i senare led främja den egna hälsan.
32

 

Sociala länkar: Det handlar om att skapa relationer med andra aktörer i samhället som 

har en högre auktoritet och makt, exempelvis arbetsgivare. Att skapa en sådan relation 

underlättar i längden kontakter med liknande aktörer och resulterar i ett större 

kontaktskapande.
33

  

Konsekvenser av sociala närverk: Individer som har ett svagare socialt nätverk har 

högre risk att hamna i ett utanförskap i samhället och således inte vara fullt etablerad 

varken i det sociala livet eller samhället i stort.
34

  Ett bristfälligt socialt nätverk kan leda 

till marginalisering. Forskning visar även på individer som har starka sociala nätverk 

har en förmåga att bemöta arbetslöshet och sjukdomar på ett bättre sätt, därför att 

individen har en stöttande omgivning och där vederbörande kan känna trygghet och 

samhörighet till andra människor. Ett större socialt nätverk kan likaså ställa upp i högre 

utsträckning ekonomiskt.
35

 

Att vara marginaliserad i samhället behöver inte vara en frivilligt vald position, utan 

snarare att det kan ske på olika sätt. Ungdomar som inte klarar av skolan kan betraktas 

marginaliserade eftersom det inte fyller upp kraven för att etablera sig i samhället. Att 

inte fullgöra skolan gör att det bildas barriärer som gör det svårare att skapa ett socialt 

nätverk och deltagande.
36

  Detsamma gäller individer som hamnat i kriminalitet. 

Marginalisering är inte vanligtvis ett permanent tillstånd, trots att marginaliserade 

individer har en begränsad kontroll över sin egen livssituation. Marginalisering är ett 

fenomen som går att processa till ett liv med mer möjligheter, men det förutsätter att 

individen själv är bestämd att göra vissa förändringar.
37

  

Starrin nämner även att individer som har ett sammanhållet socialt nätverk minskar 

risken att hamna i kriminella kretsar. Dock behöver inte alla relationer i ett socialt 

nätverk vara bra, att umgås med personer som tenderar ha ett mindre bra inflytande kan 

                                                           
32

 Starrin, Bengt (2011) a.a. s. 36f 
33

 Ibid. s. 37 
34

 Madsen, Bent (2006) Socialpedagogik – integration och inklusion i det moderna samhället, 

Studentlitteratur, Malmö, s. 135 
35

 Madsen, Bent (2006)  a.a. s. 138 
36

 Ibid. s. 142 
37

 Ibid. & Starrin, Bengt (2011) a.a. s. 146 
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ha en skadlig inverkan, både vad gäller att föregå med gott exempel och påverkan hos 

individens psykiska välbefinnande.
38

  

2.2 Operationalisering av teori 
Operationaliseringen har gjorts utvecklats och identifierats utifrån Ager och Strangs 

modell för framgångsrik etablering samt Starrin och Madsens avsnitt om sociala 

nätverk. Min tanke var först att operationalisera teori till kvantitativa parametrar, dock 

insåg jag att det är svårt att göra ett kvantitativt mätbart ställningstagande i 

operationalisering samt att de ensamkommande barnen inte ska mätas på individnivå 

Utifrån detta har teori operationaliserats relativt generellt, då operationaliseringen syftar 

till att göra en sammantagen bedömning av de ensamkommande barnens etablering i det 

svenska samhället. De faktorer som ligger till grund för etablering enligt modellen för 

framgångsrik etablering har vid operationaliseringen slagits samman för att lättare binda 

ihop med empiri. 

 

- Sysselsättning och inkomst (Sysselsättning bidrar till ökat deltagande i ett 

samhälle) 

 

- Studienivå (Studier på gymnasieskolan utgör en primär faktor för arbete eller 

högre studier) 

 

- Skulder hos Kronofogdemyndigheten och brottsbelastning (Skulder hos 

Kronofogdemyndigheten eller brott kan missgynna etablering i ett samhälle) 

 

- De ensamkommande barnens egen syn på deras språkkunskaper och utveckling 

(Det är subjektiv data, dock ger det ökad kännedom om deras egna kunskaper i 

det svenska språket) 

 

- De ensamkommande barnens egen berättelse och upplevelser om sina sociala 

nätverk. (Det är subjektiv data, vilken inte är uttömmande och som ovan skrivits 

ses som påverkande faktorer och ger en mer kvalitativ bild vid deras etablering.)  

 

                                                           
38
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2.3 Metod 
Nedan följer registerkartläggningens metodologiska tillvägagångssätt och vilka 

avgränsningar som finns inom arbetet. Uppsatsen följer arten av ett deduktivt 

angreppssätt, där jag efter teoretiska utgångspunkter och överväganden har 

operationaliserat specifika begrepp (se ovan) och granskningsområden som det 

empiriska materialet ska mätas mot och besvara.
39

 

2.3.1 Forskningsdesign 

Utgångspunkten för forskningsdesignen är att syftet med arbetet ska bli uppfyllt. 

Forskningsdesignen består av två olika metoder och urvalshämtningar.  Det teoretiska 

ramverket och operationalisering ska representera ett sätt att förstå en avgränsad grupp i 

samhället vad gäller livsvillkor och etablering i det svenska samhället.
40

 Den 

datainsamling som görs ämnar till att finna svar på den frågeställning som presenteras 

och vidare bidra med slutsatser inom etableringen gällande ensamkommande barn.
41

 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer således metoden grunda sig på en 

kvantitativ och kvalitativ grund. De två metoderna ska således komplettera varandra, då 

det inte går att underbygga/pröva det teoretiska ramverket med enbart med kvantitativ 

eller kvalitativ data/metod. Således finns det problematiseringar med kvantitativ- och 

kvalitativmetod och den uppdelning som skapas för att hämta data och information till 

empirin, där båda metodstrategierna har en tendens att uppfatta samma fenomen på 

olika sätt när metoderna utgår från att hämta data med olika metoder. Min förhoppning 

är att de två metodstrategierna ska underbygga varandra, det tilltrots att det empiriska 

fokuset är på de kvantitativa data bedömer jag således att ett kvalitativt inslag är 

nödvändigt för att förstå underbyggda faktorer som kan påverka hur de 

ensamkommande barnen har etablerat sig gott eller inte i Sverige. Kvalitativa data kan 

tendera att vara mer subjektiv medan det kvantitativa data är mer praktiskt och beskriver 

hur det på ett enbart statistiskt sätt ser ut utifrån de parametrar som uppsatsen behandlar. 

Att samla data från båda forskningsstrategierna utgör en bredare tolkningsgrund av det 

empiriska utfallet kopplat till det teoretiska ramverket och kraven för god etablering.
42
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Utifrån forskningsdesignen har två former av data samlats in: 

 Registerdata (kvantitativ) 

 Intervjuer (kvalitativ) 

 

2.3.2 Urval och informationshämtning 

Registerkartläggningens undersökta individantal omfattas av 309 stycken unika 

individer, dessa har som tidigare förklarats, anvisats till någon av kommunerna i 

Västerbottens län mellan år 2006-2009 som hade ett organiserat mottagande av 

ensamkommande barn. 

2.3.2.1 Registerdata 

Som underlag för arbetet har offentlig data inhämtas från följande myndigheter: 

 Skatteverket 

 Kronofogdemyndigheten 

 Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

 Tingsrätterna i Lycksele, Skellefteå och Umeå 

 

Parametrar som undersökts i registerdata: 

 Inkomst och studier 

 Skulder hos Kronofogdemyndigheten 

 Lagförd för brott i tingrätterna i Västerbotten 

2.3.2.2 Komparativ data och sekundär analys 

Till varje parameter som innehåller kvantitativ data redovisas, i den mån det är möjligt, 

komparativ data. Det kan ses som en form av sekundär analys, där redan färdigställd 

forskning och data återanvänds i detta arbete.
43

  De sekundära data som används 

kommer främst från officiell statistik som ska hjälpa till att tolka vad varje kvantitativ 

parameter har för värde och vad det innebär. Det kan även ses som ett riktmärke på 

vilken nivå de ensamkommande barnen har vid given parameter gentemot unga vuxna i 

samma ålder på en regional/nationell nivå samt vilken nivå som är önskvärt för de 

ensamkommande barnen. Det bör tilläggas att inte allt för långtgående slutsatser görs 

utifrån den sekundära analysen, eftersom detta arbete är begränsat och har inte fokus på 

hela mottagandesystemet och varje individs egen berättelse hur de upplever sin egen 

etablering i samhället. 

                                                           
43
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2.3.2.3 Intervjuer 

Fyra semi-strukturerade intervjuer kommer ske med ensamkommande barn som ingår i 

urvalet av undersökta individer. Valet och de fördelar som ges en semi- strukturerad 

intervju är att frågorna som ställs är allmänt formulerade och att det i sin tur ger större 

tolkning och handlingsutrymme för respondenten att svara på de ställda frågorna. När 

uppsatsen ämnar till att få personliga och reflekterande svar från respondenterna är 

denna intervjufrom att föredra. Således finns utrymme för intervjuaren att ställa 

uppföljningsfrågor till det svar som verkar oklart.
44

 Semi- strukturerade frågor är bra i 

den aspekt av den känslighet uppsatsen behandlar, strukturerade slutna frågor kan 

uppfattas för rakt på sak, stötande och att intervjuaren kan upplevas pressa individerna 

på svar som kan ingripa på individens personliga integritet.
45

 

För att få en någorlunda geografisk spridning på de ensamkommande barnens 

anvisningskommun har ett stratifierat urval skett. Respondenterna har blivit utvalda på 

grund på deras geografiska anvisning i länet. Alla kommuner har olika arbetsplaner och 

strategier för att slussa ut de ensamkommande barnen på egen hand i samhället. Två av 

respondenterna representerar kommuner från inlandet och resterande två representerar 

två kustkommuner.
46

 

För att finna respondenter hos de valda kommunerna har ett så kallat 

bekvämlighetsurval gjorts, det betyder att de respondenter som ingår i intervjudata har 

varit tillgängliga och även rekommenderade att kontakta från aktörer som 

socialsekreterare och boendepersonal.
47

 Könsfördelningen inom intervjufältet 

representeras av tre män och en kvinna. Dock var min önskan att kunna hitta fler 

respondenter till arbetet men dessvärre visade sig vara svårt att komma i kontakt med 

respondenter, dels då jag ej har namnet på individerna samt att somliga har varit svår att 

nå både mejl- och telefonledes medan andra inte har varit villiga till att ställa upp på en 

intervju.    

Två av fyra intervjuer skedde telefonledes eftersom de respondenterna bodde på annan 

ort och att de inte hade möjlighet att träffas personligen. Intervjuerna spelades in med en 

konferenstelefon, där jag ställde frågor och antecknade i syfte att memorera svaren 

bättre för att sedan ställa uppföljningsfrågor. De andra två intervjuerna skedde vid ett 
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personligt möte och spelades in med hjälp av en diktafon. Efter samtliga intervjuer 

transkriberades intervjuerna noggrant för att fånga upp korrekt svar och detaljer.
48

 

2.3.3 Etiska principer 

Vid intervjuerna var det huvudsakliga syftet att undersöka hur respondenterna upplever 

sin livssituation i Sverige och hur vägen dit sett ut vad gäller skolgång, socialt nätverk 

och arbete.  Det var det även av relevans att söka svar på hur de ser på sina egna 

möjligheter att skapa sig den framtid de önskar i livet. Avsikten med intervjuerna var 

således inte att prata om deras personliga bakgrund och tiden innan de kom till Sverige. 

Däremot har kontrollfrågor ställts till respondenterna om hemland och kontakt med 

familj. Det för att få en översikt på deras transnationella nätverk i relation till de 

kontakter respondenterna hade före flykten till Sverige. Syftet med intervjuerna var att 

underbygga de empiriska data för att få en större mättnad i materialet. De kan således ge 

delförklaringar till viss registerdata. Det ska noga poängteras att intervjuerna, dels på 

grund av få respondenter och subjektiva och icke uttömmande svar, inte svarar lika 

konkret på frågeställningarna som registerdata. Parametrar som rör kvalitativ data är 

språk och socialt nätverk. 

Vid varje intervjutillfälle upplystes samtliga respondenter både muntligen och 

skriftligen om de fyra principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
 49

 Detta gjordes för att säkerställa 

respondenternas förståelse för intervjuns ändamål, deras personliga konfidentialitet. 

Respondenterna och de övriga tillfrågade informerades om intervjuns syfte och hur 

detta skulle publiceras. Givetvis tillfrågades de om intervjuerna kunde användas i detta 

arbete. De fick frivilligt delta och deras deltagande, i detta fall, skulle ske under 

anonymitet och icke spårbarhet.
50

 Respondenterna fick själva välja att inte svara på de 

frågor som kändes obekväma eller känsliga eller avbryta intervjun om de önskade det. 

Efter intervjuerna transkriberats fick respondenterna möjlighet att ta del av 

transkriberingen för kommentarer eller tillägg om något uppfattats felaktigt. All 

personlig information om respondenterna som insamlades vid intervjuerna förvarades i 

ett låst aktskåp.
51
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Efter det att kartläggningen blev färdigställd hos Länsstyrelsen, har som redan blivit 

upplyst hos respondenterna, materialet kasserats. Detta för att spårningen till berörda 

individer inte ska vara möjlig med tanke på materialets karaktär och sensitivitet. Se även 

under forskningsetiska bedömningar.
52

 

2.3.4 Hantering och bearbetning av data 

De registerdata som samlats in har bearbetas, kategoriserats och omarbetats till staplar 

och/eller diagram i Microsoft Officeprogram Excel, alla data har manuellt registrerats i 

Excel eftersom alla personuppgifter om varje individ skickades per post till 

Länsstyrelsen. Således har alla uppgifter sparats i ett låst skåp för att skydda individerna 

för spridning av uppgifterna.
53

  

De erhållna intervjusvaren har vid varje intervjutillfälle spelats in via en diktafon och 

därefter transkriberats, för att sedan användas i empirin. Den komparativa data har 

utifrån det befintliga skiktet likväl omarbetats i Excel för att vara anpassningsbar till de 

övriga registerdata.  

2.3.5 Reliabilitet, validitet och replikation 

2.3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i de kvantitativa data som inhämtas och kategoriserats bör betraktas som 

god. Det eftersom de data som samlats in bara har sammanställts utifrån kvantitativa 

mått och de data som fanns tillgängligt att erhålla. De diagram och tabeller som 

redovisas i det empiriska kapitlet är ett konstaterande hur insamlad data, gällande 

ensamkommande barn, ser ut. Det har inte lagts in några förutfattade slutsatser eller 

uppdelning i det insamlade materialet.
54

 Dock bör det ifrågasättas huruvida den 

inhämtade data samlades in första gången av de berörda myndigheter samt att det kan 

finnas mörkertal utifrån de data som sammanställdes om de ensamkommande barnen. 

Jag anser mer att reliabiliteten snarare kan ifrågasättas när data jämförs med andra data, 

i detta fall, de sekundära data. Data till de sekundära data kan troligtvis ha samlats in 

utifrån andra frågeställningar och bortfall är säkert förekommande. Sedan har det 

teoretiska ramverket inte någon tydlig kvantitativ teoretisk grund, vilket kan göra det 

svårare att tillämpa teori och empiri. 
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Reliabiliteten i de kvalitativa data kan ges mer kritik riktas. I detta fall är de erhållna 

svaren mer subjektiva och transformeringen vad respondenterna säger till tolkning av de 

data, kan i vissa fall feltolkas.  

2.3.5.2 Validitet 

Validiteten i arbetet kan ifrågasättas utifrån olika perspektiv, bland annat utifrån 

mätningsvaliditet. Frågan här rör främst de kvantitativa data och huruvida det som 

insamlats till empirin speglar samma innebörd som teori. Eftersom teorin har 

operationaliseras bör tillämpningen vara enklare, dock finns det inga klara svar vad god 

etablering innebär i en mer vedertagen kontext. Intern validitet innebär om data har ett 

kausalt förhållande till teori, eftersom det teoretiska ramverket inte är statiskt i sig och 

det är svårt att dra klara gränser vad god etablering innebär då det innehåller ett antal 

parametrar som tillsammans visar på god etablering. Den externa validiteten är likaså 

svårt att bedöma. I och med mottagande av ensamkommande barn ser nästintill lika ut 

för alla kommuner, förkommer ändå olika arbetssätt och utslussningsmetoder. Dock bör 

det kunna finnas samband mellan alla ensamkommande barn som kommit till Sverige 

mellan 2006-2009.
55

 

2.3.5.3 Replikation 

All data som samlats in till arbetet går att reproducera, dock kan utfallet i en annan 

undersökning ta annat uttryck beroende på metodval, urval och teori. Metoden till detta 

arbete är således inte komplicerat, dock tidskrävande vid bearbetning av kvantitativ 

data. Replikation av kvalitativ data kan ses som svårare, först bör respondenterna vara 

av samma karaktär samt att de frågor som ställs är densamma som i detta arbete.
56

 

2.4 Bortfall  
Målgruppen består av individer som kommunerna lämnat personuppgifter om, i form av 

personnummer. Kommunernas och myndigheternas hantering av personuppgifterna kan 

möjligtvis renderat bortfall av antalet undersökta individer.  

Bortfallet i registerdata är varierande beroende på vilka parameter som mäts. Två 

individer, en man och en kvinna, av totalt 309 har skyddad identitet. I detta fall har det 

inte varit möjligt att tillgodose alla personuppgifter till samtliga parametrar. Sex 

personer har utvandrat, vilket även i viss mån renderat bortfall. Detta beroende på vid 
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vilken tidpunkt individerna utvandrade från Sverige. Utvandringsstatistiken kommer 

inte att mätas i empiri. 

I registerdata är det totala bortfallet mellan 4-7 stycken individer. Det totala bortfallet 

utspritt mellan länets åtta kommuner som ingår i arbetet. 
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller en lite litteraturöversikter från olika avsändare, dock saknas en 

del etablerade ansatser i detta område (förutom Marie Hessles avhandling) vad gäller 

mottagande och etablering av ensamkommande barn. Jag finner, trots saknanden av en 

del etablerade ansatser, att det är relevant att ta upp likande studier som gjorts inom 

detta ämne, det för att skapa en vidare bild i frågan och på vilket sett i dessa studier har 

bemött och besvarat snarliknande frågor.  

 Ensamkommande men inte ensamma – en tioårsuppföljning av 

ensamkommande asylsökande flyktingsbarns livsvillkor och erfarenheter som 

unga vuxna i Sverige 

Marie Hessles avhandling har fokus på att identifiera livsvillkor och vilka utmaningar 

ensamkommande barn finner i vuxen ålder i Sverige efter dem slussats ut i samhället. 

De individer som Hessle forskat om har varit bosatt i Sverige i minst tio år och 

avhandlingen är ett resultat på en uppföljning av dessa individer på en tioårsperiod. 

Presentationen av Hessles avhandling är främst koncentrerad på kvantitativ data för att 

således kunna relatera till denna registerstudie. 

Studiens könsfördelning är 63 procent män och resterande 37 procent kvinnor.
57

 Studien 

visar på att 80 procent av individerna har en avlönad sysselsättning. En del driver egna 

företag och andra studerar eller jobbar inom andra näringsgrenar som vård och omsorg 

och handel. 47 procent är eller har varit gifta. Sju procent förekommer i polisens 

belastningsregister.
 58

 Vad gäller gynnsam etablering och livssituation i det svenska 

samhället, definierar Hessle det på, deltagare på arbetsmarknaden, studier, 

samlevnadsformer såsom äktenskap och att individerna är ekonomsikt oberoende av 

ekonomsikt bistånd. Studiens sammanfattning är att de allra flesta individer har 

etablerat sig väl i Sverige.
59

  

Avhandlingen tar även upp personer som varit av betydelse för de ensamkommande 

barnen vad gäller studiemotivation, stöd och vägledning i samhället. Exempel på dessa 
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är bland annat lärare, personal från boenden, präster, psykologer, personer som de 

träffat inom föreningslivet samt personer på arbetsplatsen.
60

 

 Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i 

Sverige.  

Forskningsrapporten är skriven av Backlund, Eriksson, von Greiff och Åkerlund vilken 

syftar till att skapa större kunskap gällande ensamkommande barns livssituation i 

Sverige men även med fokus på livet dessförinnan i barnens hemländer, detta för ökad 

förståelse för barnens egen livsvärld.  

Rapporten konstaterar både problem och möjligheter med att vara utrikesfödd i en 

etablering. Bland annat att barnen har olika förkunskaper och skolbakgrunder, somliga 

har aldrig gått i skolan tidigare annat än i Sverige.
61

 Många ensamkommande barn har 

liknande förväntningar på att leva i Sverige. Utbildning kan ses som en stor faktor, där 

barnen är tacksamma för en möjlighet att utbilda sig, således behöver inte det direkt 

innebära att samtliga kommer fullfölja eller klara av de krav skolan ställer. En del 

saknar studiemotivation och har koncentrationssvårigheter, detta kan förklaras utifrån en 

saknad till sin familj och tvivelaktigheter på att återförenas en dag. Andra 

ensamkommande barn, vilka tvingas ta studielån för studier på gymnasial eller 

eftergymnasial nivå skapar ekonomiska oroligheter, där barnen inte har anhöriga som 

kan ställa upp med ekonomiska resurser vid exempelvis återbetalning av lån.
62

 Många 

barn väljer att sända pengar till sina hemländer för försörjning av familj och släkt, det 

påverkar givetvis den egna ekonomiska situationen där barnen avslutar tidigare sina 

studier för att istället arbeta, vilket genererar mer pengar än ett studielån. Trots detta är 

barnen mycket medvetna om att utbildning är en investering i framtiden som ger större 

möjligheter och livsval i längden.
63

  

Det sociala nätverket är också viktigt enligt barnen, i början av ankomsten till Sverige 

umgicks de ensamkommande barnen med sina egna landsmän, dels för att de har en 

någorlunda gemensam bakgrund och dels att det är lättare att kommunicera och uttrycka 

sig på det egna språket. De tillfrågade känner en stor press att kunna det svenska språket 
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och att de ska passa in i samhället, där de tror att språkkunskaperna har en stor 

betydelse.
64

 Merparten av de ensamkommande barnen är positiva och har en vilja att 

umgås och träffa inrikes födda ungdomar i samma ålder. Det tror de ökar möjligheterna 

att passa bättre in i samhället och således får barnen en bekräftelse på att de inte är 

annorlunda gentemot inrikes födda. Således känner många en rädsla för att bli illa 

behandlad och förbisedd på grund av att de har ett annat ursprung som religion, kultur 

och hudfärg och att de ska tillskrivas en identitet grundat på de yttre attributen.
65

  

 Som vilket barn som helst – erfarenheter av 25 års mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn i Härnösand. 

Rapporten är skriven och utförd av Rosenberg, Bolin och Drejare. Rapporten syftar till 

att identifiera viktiga faktorer som är av relevans för ett bra mottagande på ett 

gruppboende för ensamkommande barn. Rapportens data är insamlad från de 

ensamkommande barnen som varit placerad på gruppboendet Semret i Härnösand och 

vilka idag slussats ut i samhället. Rapporten hade en könsfördelning på 28 procent 

kvinnor och resterande män, och där samtliga bott på Semret. Gällande utbildningsnivå 

hade 52 procent som högst en gymnasialutbildning, 19 procent en 

eftergymnasialutbildning, 16 procent en grundskoleutbildning och övriga 14 procent 

hade annan studiebakgrund.
66

 En annan studiebakgrund kunde exempelvis vara 

väktarutbildning, busschaufför, bilbyggare eller Komvux-utbildningar inom vården.
67

  

Angående faktorer som betraktas viktiga gällande förberedelse och utslussning i 

samhället hos gruppboende Semret anser merparten av de tillfrågade att praktiska 

sysslor är av betydelse. Att lära sig tvätta, laga mat och veta hur räkningar ska betalas är 

en viktig del för att klara av ett eget boende i framtiden. Att boendepersonalen har 

stöttat, peppat och hjälpt till i skolarbeten och läxor har också varit av stor betydelse för 

att klara av skolan och gå vidare i livet. Det är även av relevans att boendepersonalen 

talar om vilka konsekvenser som kan ske av olika handlingar, exempelvis att det är 
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förbjudet att slå kvinnor i Sverige och de kan ge stora konsekvenser i form av 

repressalier hos den som begått övergrepp.
68

 

De tillfrågade nämner även att det är viktigt att de får lära sig hur det fungerar i Sverige 

och vilka seder och normer och vilka sociala koder som finns, det för att snabbare förstå 

det svenska samhället och veta hur det är uppbyggt. Gällande den kulturella kunskapen 

om Sverige, har boendepersonalen varit den främsta kunskapskällan. Detta gäller även 

hur de tillskansat sig det svenska språket, något som i senare led ökar chanserna till att 

tala bättre svenska.
69
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4. Empiri 
Detta bakgrundskapitel syftar främst till att ge en förförståelse om hur mottagandet av 

ensamkommande barn praktiskt kan se ut i Sveriges kommuner och vilka 

förutsättningar som kan ges de ensamkommande barnen inom boende, skola och stöd. 

Det syftar även till att du som läsare kan tolka resultaten i registerdata ur en bredare 

synvinkel. 

4.1. Om mottagandesystemet 

4.1.1 Överenskommelser om mottagande 

Sedan december 2013 har samtliga femton kommuner i Västerbottens län en 

överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 

Tillsammans tillhandahåller kommunerna i länet drygt 390 boendeplatser varav 89 av 

dessa platser är endast reserverade för asylsökande barn.
70

 Länsstyrelserna har sedan 

2011 uppdraget att förhandla med kommunerna om platser för mottagande.
71

 De 

överenskommelser som förhandlas fram innehåller, förutom information om hur många 

platser kommunen ska upprätthålla, även regleringar kring kön och ålder på de barn som 

anvisas till kommunen.  

4.1.1.1 Ankomstkommun och anvisningskommun 

När ett barn ger sig till känna för myndigheterna, vanligen hos någon av 

Migrationsverkets kontor som handlägger asylansökningar, blir kommunen ytterst 

ansvarig enligt vistelsebegreppet i socialtjänstlagen och därmed en så kallad 

ankomstkommun. Ankomstkommunen ansvarar för det ensamkommande barnet i 

avvaktan på Migrationsverkets beslut om avisning till en anvisningskommun. 

Anvisningskommuner är de kommuner som fortsättningsvis ska ansvara över barnets 

omsorg och boende.
72

 Ensamkommande barn ska anvisas till en kommun inom 48 

timmar. Primärt sker anvisning till en kommun dit barnet har en anknytning, till 

exempel där denne har anhöriga. Annars anvisas barnet till en kommun som har en 
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överenskommelse med Migrationsverket om mottagande med förutsättning att 

kommunen har en ledig plats för mottagande.
73

 

Från och med den 1 januari 2014 har Migrationsverket efter en lagändring getts utökade 

möjligheter att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, det 

oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller inte. Bakgrunden 

till lagändringen är den svåra bristen på tillgängliga platser som under flera år inneburit 

stora påfrestningar för både barnen och för de största ankomstkommunerna. 

Lagändringen syftar till att sprida ansvaret för mottagande över alla kommuner i landet, 

något som ämnar till ökade och bättre förutsättningar för ett mottagande som främjar 

barnens hälsa, utveckling och etablering.
74

 

4.1.2 Kommunens ansvar 

4.1.2.1 Boende och stöd 

År 2006 övertog kommunerna ansvaret från staten avseende asylsökande 

ensamkommande barn.
75

 Den nya ansvarsfördelningen innebär att kommunerna ska 

sörja för omsorg och boende för de ensamkommande barnen, både under asyltiden och 

när barnen har beviljats uppehållstillstånd. Det finns olika boendeformer för 

ensamkommande barn. Kommunens socialtjänst ansvarar för att utreda varje barns 

individuella behov och besluta om en lämplig boendeplacering. Den vanligaste formen 

av boende för ensamkommande barn är HVB-hem (hem för vård och boende) och 

innebär att barnen bor på ett gruppboende som bemannas med personal dygnet runt. De 

barn som bor på HVB-hem slussas vanligen successivt ut till andra boenden med 

mindre personaltäthet och stöd, som vanligen benämns olika i kommunerna: 

stödboende, träningslägenhet, 18+-boende, innan de är redo för ett eget boende utan 

stöd.
76

 

Utöver HVB-hem placeras ett antal ensamkommande barn i familjehem eller hos släkt 

och anhöriga. Kommunens omsorg för barnen upphör vid 18 års ålder. För de barn som 
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har fortsatt behov av stöd och omsorg finns möjlighet för socialtjänsten att i samråd 

med den unge besluta om fortsatta vårdinsatser upp till och med 21 år.
77

 

4.1.2.2 God man 

Kommunen har ansvar för att alla asylsökande ensamkommande barn under 18 år får en 

god man förordnad så snart som möjligt. En god man träder i såväl förmyndarens som 

vårdnadshavarens ställe och fattar beslut i både ekonomiska och personliga frågor som 

rör det ensamkommande barnet. En god man ansvarar däremot inte för daglig 

omvårdnad eller boende, den gode mannen har heller inget försörjningsansvar för den 

unge. Barnet tilldelas vanligen ett offentligt biträde som stödjer barnet i juridiska frågor 

kring asylprocessen.
78

 

4.1.2.3 Skola 

Ensamkommande barn har samma rätt till skolgång som andra barn i Sverige. Denna 

rätt omfattar såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. När det gäller 

ungdomar i gymnasieålder kan nyanlända elever läsa in behörighet för ett nationellt 

gymnasieprogram på något av de så kallade introduktionsprogrammen, vanligen 

språkintroduktionsprogrammet. Utbildningen på ett nationellt gymnasieprogram 

måste senast påbörjas det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20. Om 

eleven inte hinner påbörja studier på ett nationellt program innan fyllda 20 år finns 

möjlighet att läsa in gymnasiekompetens på Komvux eller folkhögskola.
79
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4.2 Undersökning 

4.2.1 Om målgruppen 

4.2.1.1 Könsfördelning och ålder 

I urvalet ingår 309 individer, 233 (75 %) män och 76 kvinnor (25 %). När de 

ensamkommande barnen mottogs i Västerbottens läns kommuner år 2006 till 2009 var 

cirka 70 % i åldrarna 16-17 år. Individerna i urvalet är idag mellan 17-28 år, 

medianålder och medelålder är 23 respektive 22 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 ensamkommande barn i urvalsgruppen är idag mellan 18-21 år. Av dessa har 13 

individer ett beslut om fortsatta vårdinsatser från socialtjänsten. En person i urvalet är 

17 år och har därmed också fortfarande vårdinsatser. Sammanfattningsvis innebär det att 

295 personer lämnat kommunens omsorgssystem, vilket motsvarar ungefär 95 %, 

medan resterande 14 personer befinner sig fortfarande i kommunernas 

mottagandesystem. 

Till nedanstående kvantitativa data kommer respondenternas svar från intervjuerna att 

presenteras i citat närliggande till varje parameter. Målet med citaten är att de ska ge en 

ökad förståelse resultaten på en mer kvalitativ nivå. Dock ska detta inte övertolkas eller 

undanröja den fakta de kvantitativa ger. Vid socialt nätverk och språk kommer ingen 

kvantitativ data presenteras utan enbart citat från intervjuerna eftersom kvantitativ data 

inte finns tillgänglig.  

Mottagningsår och födelseår vid mottagandet* 
 

Födelseår År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Totalt  
1986 - 1 - - 1 
1887 - - - - 0 
1988 3 - - - 3 
1989 20 11 - - 31 
1990 19 43 6 - 68 
1991 12 25 21 1 59 
1992 3 8 30 32 73 
1993 1 3 12 30 46 
1994 - 1 7 14 22 
1995 - - 1 3 4 
1996 1 - - - 1 
1997 - - - 1 1 
Totalt 59 92 77 81 309 

*Mottagande i 

detta fall avser när 

personen beviljades 

uppehållstillstånd 

och folkbokfördes. 
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4.3 Inkomst och studier 

4.3.1 Inkomst och studier 2012 

Nedan redovisas inkomst och studieförhållanden för de ensamkommande barnen i 

urvalsgruppen år 2012
80

, den grundar sig på analys av taxerad inkomst
81

, respektive 

studiestöd.
82

 

 

 

Sammantaget studerade 65 % av individerna i urvalsgruppen år 2012, varav en 

betydande andel hade taxerad inkomst. 12 % var varken studerande eller hade en 

taxerad inkomst.  

  

                                                           
80

 Senast tillgängliga uppgifter om taxerad inkomst är från 2012. 
81

 I den taxerade inkomsten inräknas inkomst från förvärvsarbete, a-kassaersättning, sjukpenning, 

föräldrapenning och aktivitetsersättning. I den taxerade inkomsten räknas inte bidrag/ lån från CSN eller 

försörjningsstöd in. 
82

 Uppgifterna om studier bygger på de som registrerats för studiemedel (bidrag/lån) hos CSN. Det kan 

inte uteslutas att bland de som taxerade inkomst även fanns personer som studerade parallellt men inte 

erhöll studiestöd. 

12%

40%

25%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ingen taxerad inkomst eller studerande

Enbart studerande

Studerade med taxerad inkomst

Taxerad inkomst

År 2012

Källa: Skatteverket och CSN
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20%
26%

47%

7%

23% 25%

38%

14%

Inkomst och studier 2012

Taxerad inkomst
Studerade med taxerad inkomst
Enbart studerande
Ingen taxerad inkomst eller studerande

Kvinnor Män

Källa: Skatteverket och CSN

4.3.2 Hur ser fördelningen mellan män och kvinnor avseende studier och 

inkomst? 

Figuren nedan visar på marginella skillnader i sysselsättning mellan män och kvinnor. 

En större andel av kvinnorna studerade år 2012, procentuellt studerade 73 % av samtliga 

kvinnor, motsvarande siffror för männen var 63 % . Nästan lika stor andel kvinnor och 

män hade enbart en taxerad inkomst. Männen visade sig i större utsträckning tillhöra 

gruppen inte hade en taxerad inkomst eller var studerande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag pluggar och jobbar, livet är hårt men jag är glad att jag bor i Sverige. Jobbar på helger mest 

och det är bra för då har jag fått kontakter på jobbet också, kanske för ehh annat jobb sen. Jag 

tar snart examen och hmm jag kanske får ett nytt jobb men jag gillar att arbeta när jag pluggar, 

jag får mer pengar och lär mig jobb” 

     (Kvinna, 23 år) 

4.3.3 Taxerad inkomst 

Knappt hälften av alla i urvalsgruppen hade en taxerad inkomst år 2012. Data från 

Skatteverket visar att den sammanräknade (genomsnittet) förvärvsinkomsten för de i 

urvalsgruppen som var mellan 20-24 år var 89 744 kronor, eller cirka 90 000 kronor.  

Motsvarande siffra för ungdomar i Västerbotten och i riket mellan 20-24  år var under 

2012 omkring 125 000 kronor.
83

 Den sammanräknade förvärvsinkomsten för de 

ensamkommande barnen var således cirka 35 000 kronor lägre än genomsnittet i landet 

och Västerbotten. 

 

 

 

                                                           
83

 SCB – statistikdatabasen, åtkomst 4 mars 2014 

(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0701) 
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105 000 kr 

167 000 kr 

82 000 kr 70 000 kr 

Sammanräknad förvärvsinkomst för taxeringsår 2012

Kvinnor Män Kvinnor Män

Taxerad inkomst Studerande med taxerad inkomst

Källa: Skatteverket

90 000 kr 

125 000 kr 

Ensamkommande barn  20-24 år Unga vuxna i Västerbotten  20-24 år

Sammanräknad förvärvsinkomst år 2012

Källa: Skatteverket och SCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1 Hur skiljer sig den taxerade inkomsten mellan kvinnor och män? 

Den genomsnittliga inkomsten för de totalt 48 % i urvalsgruppen som hade en taxerad 

inkomst 2012 är ungefär 120 000 kronor. Det finns dock inkomstskillnader mellan män 

och kvinnor, kvinnor hade i snitt cirka 40 % lägre inkomst än männen. I fördelningen 

för de som studerade parallellt med arbete framgår det att kvinnorna hade en 

snittinkomst som var cirka 14 % högre än männen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Inkomstskillnader 

Bland de som hade en taxerad inkomst fanns ett stort inkomstspann mellan individerna. 

30 % av de totalt 146 individer som taxerade inkomst taxerade för mer än 150 000 

kronor. Övriga 70 % taxerade inkomster mellan 1000-150 000 kronor, med stora 

variationer däremellan. 
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16%

70%

14%

Grundskolenivå Gymnasial nivå Eftergymnasial nivå

Studienivå för studerande 2014

Källa: CSN

4.3.4 Studienivå 

6 % av i urvalsgruppen har påbörjat en eftergymnasial utbildning, oavsett startår på de 

eftergymnasiala studierna. Samtliga studerande på eftergymnasial nivå är idag mellan 

20-24 år. Totalt har 9 % av kvinnorna och 5 % av männen gått vidare för studier på 

högre nivå. Siffror från 2012 visar att 24 % av alla unga i Sverige mellan 20-24 år 

studerade på en eftergymnasial utbildning, 30 % av kvinnorna och 21 % av männen.
84

 

”Skolan i Sverige är väldigt bra och här är lärarna bättre på att hjälpa. Det ehh, inte så från mitt 

land xxx… jag började gymnasiet efter två år… mm det var svårt, i början när jag kom till 

Sverige kunde jag inte ens säga hej eller hej då. Det tar tid att lära sig. Mitt mål är att ja…sen 

kunna gå på universitetet, det är bra att läsa på universitetet” 

     (Man, 21 år) 

4.3.4.1 Studerande år 2014 

Vid ett nedslag 2014 har antalet studerande med studiestöd i urvalsgruppen nästintill 

halverats jämfört med 2012. År 2012 studerade 65 % av samtliga individer, år 2014 var 

samma siffra på 32 %. Figuren nedan visar studienivå hos de studerande år 2014 

(vårtermin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen studerande med studiestöd på eftergymnasial nivå har fördubblats från år 2012. 
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 SCB (2014) utbildningsstatistisk årsbok 2014, åtkomst 2 april 2014 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2011A01_BR_00_UF01BR1101.pdf) s. 19 
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72%

3% 6%
15%

4%

Enbart bidrag Lån grundskola Lån grundskola 
och gymnasiet

Lån gymnasiet Lån 
eftergymnasial 

utbildning

Bidrag och studielån från CSN
samtliga som studerar eller har studerat 

Källa: CSN

12%

4%

Ensamkommande barn Unga vuxna i Sverige 18-25 år

Skuldsättning hos Kronofogdemyndigheten

Källa: Kronofogdemyndigheten och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor

4.3.5 Bidrag och studielån från CSN 

Figuren nedan visar en bild av studielån för urvalsgruppen. Majoriteten av de 

studerande har enbart studiebidrag från CSN. 28 % har även studielån för olika 

utbildningsnivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är snällt att det finns pengar för att gå i skolan i Sverige, det är bra med CSN, tror jag att 

det heter. Man behöver inte fundera på pengar på samma sätt…eh jag kan studera i lugn och ro. 

Jag lånade för att läsa på gymnasiet också, många som har svenska föräldrar behöver inte 

det…hmm men jag är glad att jag kan studera och nu är jag på universitet och får pengar från 

CSN” 

     (Man, 24 år) 

4.4 Skuldsättning 
Enligt Kronofogdemyndigheten återfinns 12 % av samtliga individer i myndighetens 

register över skuldindrivning. Motsvarande siffra för nationellt för individer mellan 18-

25 år är 4 %.
85
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2013) Ung idag 2013, en beskrivning av 

ungdomars villkor 2013, s. 162  
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”När jag flyttade ut ensam hade jag inte den kunskapen om pengar, jag kunde inte betala en 

räkning eller vet hur man kontaktar sjukvården. Man måste ge info utifrån ja exempel att man 

inte hamnar hos Kronofogden eller att man hamnar i negativa kretsar. Att personal varnade om 

konsekvenser av de handlingar man gör. Jag visste inte hur man skulle betala. Det dök upp 

papper från Kronofogden, jag visste inte vad det var. En vän sa till mig att jag måste betala, det 

blev eh en stor summa på grund av ränta och att jag inte betalt i tid. Han hjälpte mig att skaffa 

en internetdosa så jag kunde betala räkningar. Man ser att personalen missar de här detaljerna. 

Kan inte få medborgarskap eller hyra en lägenhet” 

     (Man 25 år) 

4.4.1 Fordringarnas omfattning 

Tabellen nedan visar omfattningen på de ackumulerade skulderna hos 

Kronofogdemyndigheten. Majoriteten av de skuldsatta har skulder under 20 000 kronor.  

Ackumulerade skulder Antal individer 

0- 5 000 kr 10 

5 000- 10 000 kr 6  

10 000- 20 000 kr 9 

20 000- 50 000 kr 8 

50 000- 80 000 kr 3 

 36  

 

Uppgifterna från Kronofogdemyndigheten visar även att flertalet av de skuldsatta har 

mellan 2- 10 fordringar hos olika fordringsägare. De mest förekommande fordringarna 

är till staten (allmänna medel). Bland dem förekommer TV-avgifter, obetald skatt 

obetalda studieskulder hos CSN, felparkeringsböter och skulder till Brottsofferfonden. 

Ett antal av de skuldsatta har även fordringar till enskilda fordringsägare, såväl 

privatpersoner som företag. Här handlar det främst om brottsrelaterade skulder såsom 

skadestånd, skulder till Brottsoffermyndigheten, men även skulder till inkassobolag och 

obetalda hyresavgifter. Skuldmönstret ser liknande ut för skuldsatta på en nationell nivå 

i Sverige för de samma ålder.
86
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 Kronofogdemyndigheten (2008) KFM rapport 2008:03, överskuldsättning och ekonomiska problem 

bland ungdomar, s. 49ff  



37 
 

5%
13%

Kvinnor Män

Kvinnor och män med skulder hos Kronofogdemyndigheten

Total andel

Andelen som är skuldsatta Källa: Kronofogdemyndigheten

4.4.2 Skuldsättning hos kvinnor och män 

5 % av kvinnorna och 13 % av männen skulder idag hos Kronofogdemyndigheten. 

Detta mönster motsvarar resultatet statistiken på nationell nivå i Sverige för individer i 

samma ålder.
87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5 Brottsbelastning 
12 % av urvalsgruppen är lagförda för brott i någon av tingsrätterna i Västerbottens län. 

Samtliga lagförda är män, vilket innebär att 15 % av alla män i urvalsgruppen är dömda 

för någon form av brottslig handling. En tredjedel av de dömda har lagförts flera gånger. 

De vanligaste brotten som begåtts är skadegörelse, snatteri, olovlig körning, rattfylleri, 

narkotikabrott och ringa misshandel. Ett fåtal i gruppen har dömts för grövre brottlighet 

som grovt narkotikabrott, rån och övergrepp i rättssak. Flera av de som lagförts för brott 

förekommer även som målsägande i olika brottmål, det vill säga har själva blivit utsatta 

för brott. 

Kartläggningen har endast inhämtat data från länets tingsrätter, vilket begränsar 

resultatet. Det kan inte uteslutas att personer som dömts i tingsrätten senare frikänts i 

högre instans. På motsvarande sätt kan även frikända personer dömts i hovrätt eller 

högsta domstolen. Hälften av urvalsgruppen bor idag utanför länet, vilket också innebär 

att de kan ha blivit lagförda för brott i andra domstolar i Sverige. 
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 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2013) a.a. s. 162  
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12%

8%
6,7%

Ensamkommande barn Ungdomar i Västerbotten 15-
19 år

Ungdomar i riket 15-19 år

Lagförda för brott

Källa: Tingsrätterna i Västerbotten och SVT

25%
22%

28%
25%

28%

Individer som lagförts för brott
Taxerad inkomst, studier och skulder

Taxerad inkomst
Studerade med taxerad inkomst
Enbart studerande
Ingen taxerad inkomst eller  studernade
Skulder hos Kronofogdemyndigheten

 

Jämförelsestatistiken för ungdomar i riket och Västerbotten som lagförts för brott är 

hämtad från Sveriges television kartläggning om ungdomsbrottlighet.88 Den officiella 

brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisar endast antal brott och 

inte antal individer, vilket gör att den inte är jämförbar. 

4.5.1 Brottsbelastning och sysselsättning 

Diagrammet nedan visar sysselsättning och skulder i relation till brottsbelastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 studerade hälften av de som dömts för brott och flertalet av de som studerade och 

hade en taxerad inkomst. 28 % av de dömda har skulder hos Kronofogdemyndigheten. 

Med fordringar som främst rör skadestånd, böter och fordran till Brottsofferfonden. De 

                                                           
88

Svt.se, kartläggning av ungdomsbrottligheten, 9 jan 2013, åtkomst 31 mars 2014 

(http://www.svt.se/nyheter/sverige/antal-domda-unga-omrade-for-omrade) 

Källa: CSN, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 
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brottsbelastade individerna utgör en tredjedel av samtliga i urvalsgruppen som idag har 

skulder hos Kronofogdemyndigheten. 

4.6 Språk     
Språket är enligt Ager och Strangs modell för framgångsrik etablering en viktig del i 

ledet att etablera sig i det svenska samhället. Nedanstående citat syftar till att undersöka 

hur de ensamkommande barnen (respondenterna) själv upplever deras kunskaper i det 

svenska språket, vikten av att kommunicera på svenska och hur de upplever sin egen 

utveckling från det att de kom till Sverige. 

”Från början gick det ganska fort, sex månader att tolka och göra sig förstådd. Efter det tog det 

stopp, lätt från början och sen svårare och svårare. Jag hade tur som hade ett jobb där jag kunde 

träffa kunder att lära sig svenska. Så fort man bor i ett land är det viktigt att kunna språket så att 

jag kan prata med människor.” 

     (Man, 24 år) 

”Jag lärde mig andra språk i mitt hemland, arabiska och engelska var det, jag har inte svårt för 

det. Det är lite jobbigt i början men inte så stora hinder. (…) I sex månader var det kämpigt, 

man förstår språket men i vissa uttryck blir det svårt. Men sedan började jag gymnasiet har jag 

fått bra start i svenska språket. Det är inte samma sak som att gå SFI eller komvux. Att gå i 

vanlig skola med svenska elever, men fick mycket hjälp med det.” 

     (Man, 25 år) 

”Jag tycker att jag lär mig svenska varje dag. Men jag kan säga att det tar mer än ett år för att 

kunna uttrycka sig på bra sätt. (…) Personalen på boendet hjälpe mig mycket genom att 

uppmuntra mig att våga prata det jag lärt mig i skolan och läsa böcker” 

     (Kvinna, 23 år) 

4.7 Socialt nätverk 
Likväl som språk förespråkar det teoretiska ramverket och den gjorda 

operationaliseringen vikten att ha ett fungerade socialt nätverk i ett främmande land 

samt vilken betydelse detta kan ha för individer. Alla respondenter uppger olika 

erfarenheter om nära socialt nätverk. 
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”Som sagt det är svårt att skaffa kompisar där, svenska kompisar. Kompisen jag hade var en 

kompis från samma land, vi träffades i Stockholm och blev till samma kommun. Han var min 

kompis som jag hängde med. Eh den enda…Idag har jag skaffat fler kompisar, de är typ mina 

bästa kompisar (…) Det var svårt att integreras. Jag kände att man såg ner på oss som bodde på 

hemmet och jag har stött på, vad heter det, rasism. Det är tråkigt, men jag har bra kompisar som 

jag kan prata med. Mina kompisar eh dom förstår mig”   

     (Man, 24 år) 

Två respondenter anförtrodde sig även till en landsman vid ankomsten till Sverige men 

har idag ett utökat socialt nätverk. 

”Landsmän har aldrig varit någon problem men svenska ungdomar ja det var inte så mycket 

kompisar från Sverige den tiden, även om man gått i samma klass. Man sågs sällan, det hände 

att vi fikade ibland (…) Idag är har jag mycket vänner, det är väldigt brett. Jag har svenska 

kompisar och kompisar från andra länder. Det är olika nationaliteter. Men främst av allt saknar 

jag min familj i mitt hemland. Det går inte att återvända dit idag, men eh någon dag kanske” 

     (Man, 25 år) 

”Jag har aldrig haft svårt att hitta vänner, när jag kom till Sverige kunde jag snabbt hitta 

människor att vara med, jag träffade dom där jag bodde, men eh ja i kyrkan och i skolan (…) 

Men jag har mest vänner från mitt eget land. Mina kompisar från mitt eget land och de jag 

bodde med betyder jätte jätte mycket för mig. Vi hade nästan samma situation och vi stödde 

mycket varandra” 

     (Kvinna, 23 år) 

Den sista respondenten uppger även han att han har ett tryggt socialt nätverk i Sverige. 

”Vänner hittade jag i Sverige, det tog inte så lång tid men problemet var att vi inte kunde 

språket. Svårt när man är ny med kultur och hur saker fungerar. Dom hade en ungdomsgård, det 

var trevligt. Där var de flesta svenskar. Jag kunde engelska, det hjälpte mig i början (…) Idag 

har jag alla typer av vänner, svenskar och från flera länder. Det är stor skillnad när jag kom hit 

och idag. Mina vänner betyder väldigt väldigt mycket. Utan vänner blir livet väldigt tråkigt, har 

man inget annat än vänner.” 

     (Man, 21 år) 
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5. Analys  
Analysen kommer ske i flera steg, den första analysen kommer utröna varje parameter. 

Efter detta kommer en sammanfattande analys ta vid för att enklare och på ett 

sammanfattande vis peka ut de viktigaste punkterna för god etablering och hur de 

ensamkommande barnen står sig mot god etablering. I övrigt kommer ett litet inslag om 

det finns skillnader mellan kvinnor och mäns etablering samhället och jämförande med 

forskningsöversikt. 

Inkomst och studier 

Empirins resultat visar tydligt att det finns relativt stora inkomstskillnader mellan de 

ensamkommande barnen. Det gäller även studienivå och för de som inte hade en taxerad 

inkomst år 2012 och kan tolkas står utanför arbetsmarknaden. 

Data från empiri visar att 65 % av samtliga studerande år 2012, varav flertalet 

kombinerade arbete med studier. Medelåldern för de ensamkommande barnen var år 

2012 20 år. Utöver den studerade gruppen går det tydligt att utläsa att lite mindre än en 

fjärdedel enbart var förvärvsarbetande. Bland samtliga som taxerade inkomst år 2012 

fanns det stora inkomstvariationer, där mer än hälften hade en inkomst lägre än 150 000 

kronor. Dock ska det inte glömmas bort att många som studerar och erhåller studiestöd 

från CSN räknas inte som taxerad inkomst. De ensamkommande barnens 

sammanräknade förvärvsinkomst visade sig ligga under det nationella och regionala 

snittet för unga vuxna i samma ålder. 

Utifrån de ensamkommande barnens studienivå går det att konstatera att de har en 

förskjutning i skolgången i jämförelse med barn som vuxit upp i Sverige. En del i 

urvalsgruppen studerar fortfarande på grundskolenivå, medan en del befinner sig på 

gymnasialnivå och ett fåtal på eftergymnasial nivå. Data visar även att antalet 

studerande individer har minskat markant till år 2014, eftersom data inte finns för 

taxeringsår 2014 kan orsaken till en minskning av antalet studerande endast spekuleras. 

Minskningen kan bero på att flertalet har avslutat sina studier och tagit klivet ut på den 

arbetsmarknaden, det eftersom de ensamkommande barnen blir äldre och fått den grund 

de behöver, likt många andra unga vuxna i samma ålder, för att starta ett liv utifrån ett 

arbetsmarknadsrelaterat perspektiv. 

Dock vid en närmare analys bör förskjutningen i skolan kunna tillämpas de 

ensamkommande barnens situation inom inkomst, där de ligger under det nationella 
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genomsnittet. Främst har flertalet i urvalsgruppen, trots minskning av antalet 

studerande, ännu inte studerat klart. Vilket givetvis bidrar i senare led till en 

förskjutning av inkomst och arbete. Sysselsättning bör enligt det teoretiska ramverket 

bidra till ekonomisk självständighet och frihet, något som de flesta av de 

ensamkommande barnen ännu inte uppnått eftersom flertalet studerar. För individer som 

varken hade en taxerad inkomst eller var studerande år 2012, kan det inte uteslutas att 

de möjligtvis erhöll någon form av ekonomiskt bistånd. Vidare kan en mindre 

ekonomisk självständighet minska förutsättningarna till valfrihet av boendeform och 

vistelseort. En respondent ansåg att dennes arbete idag skapar möjligheter till större 

kontaktnät med andra potentiella arbetsgivare. Något som det teoretiska ramverket även 

poängterade och vilket bör betraktas som ett led i större självständighet och ökad 

delaktighet i samhället.   

Skuldsättning och brottsbelastning 

Förekomsten av fordringar hos Kronofogdemyndigheten för de ensamkommande 

barnen är tre gånger så hög än unga vuxna i Sverige, trots att deras inkomst är generellt 

lägre. 

En delförklaring till detta kan vara de ensamkommande barnens okunskap kring 

räkningar och konsekvenser av att inte betala räkningar. En respondent hade själv 

hamnat hos Kronofogdemyndigheten och hade ingen aning om hur det kunde komma 

sig, respondenten erkände att han inte hade kännedom vilka konsekvenser det kunde 

föra med sig och såg det i efterhand som onödiga skulder som bara växte. Skulder hos 

Kronofogdemyndigheten kan medföra att individer inte kan ta lån för köp av bostad 

eller möjligheten till ägande av att hyresrätt. En annan förklaring kan vara att de 

ensamkommande barnen saknar det ekonomiska skyddsnätet i form av föräldrar eller 

annan nära anhörig. Medan de övriga unga vuxna i Sverige möjligtvis har föräldrar de 

kan be om ekonomisk hjälp har de ensamkommande barnen vanligen inget skyddsnät 

som de kan vända sig till. Vilket kan göra att skuldbördan är större än snittet i Sverige.  

Vad gäller brottsbelastning ligger likaså de ensamkommande barnen högre än det 

nationella och regionala genomsnittet. Enligt det teoretiska ramverket kan detta 

förklaras utifrån yttre faktorer som svagt socialt nätverk och trygghet. Dock går det inte 

enbart att luta sig på svaga sociala nätverk, eftersom empirin visar inget större samband 

att de brottsbelastade individerna står utanför arbetsmarknaden eller har studerat i lägre 
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utsträckning. Det som dock är överrepresenterat för de som lagförts för brott är 

fordringar hos Kronofogdemyndigheten, där de lagförda individerna står för en tredjedel 

av alla skulder i hela urvalet. Brottsbelastning kan minska delaktigheten i samhället och 

leda till marginalisering. Individernas frihet kan berövas och möjligheten till 

förvärvsarbete kan minska.  

Språk 

I det teoretiska ramverket påpekar Ager och Strang att språket är en primär förutsättning 

för att etableras. Enligt respondenternas egen uppfattning om deras kunskaper i det 

svenska språket så anser de själva att de känner sig trygg med det. Samtliga ansåg att 

det var svårt i början och att de stötte på motgångar. I och med att respondenterna kom 

till Sverige i relativt tidig ålder, bör även de ha lättare att anamma det svenska språket 

än de som kommer till Sverige i vuxen ålder. Således bör även respondenternas samt 

övriga i urvalsgruppen vardagliga samtal med boendepersonal och studiekamrater som 

pratat svenska påskynda inlärningsprocessen.  

Socialt nätverk 

Vid jämförande av de sociala närverkens uppdelning, broar, band och länkar går det att 

utläsa att respondenterna har ett visst nätverk med samtliga uppdelningar. Många 

umgicks till en början med landsmän, dels för att det ingav en trygghet och 

samhörighet. En del har idag kontakter utöver den egna nationaliteten, något som 

dessutom ökar den kulturella förståelsen mellan individer från olika kulturer. En del är i 

dag även yrkesverksam, vilket skapar kontaktnät på ett mer professionellt sätt, 

tillexempel med arbetsgivare. Det kan gynna en fortsatt etablering inom yrkeslivet. 

Några respondenter framhöll att deras vänner var bland de viktigaste de hade i Sverige.  

5. 1 Sammanfattande analys 
God etablering innehåller ett antal parametrar, vilka tillsammans kan vara svårt att 

uppnå för varje individ. Frasers jämlikhetsprincip participatory parity, menar att jämlikt 

deltagande och erkännande av underminerade grupperingar i samhället bidrar till ett mer 

jämlikt samhälle. För de ensamkommande barnen går det utifrån deras förutsättningar 

att konstatera att de inte har uppnått alla de av faktorer i Ager och Strangs modell för 

framgångsrik etablering som krävs för att uppnå jämlikhet och deltagande i samhället 

enligt Fraser. Dock kan det inte uteslutas att några individer uppfyller samtliga 

parametrar och därmed även Frasers princip om participatory parity, dessvärre täcker 
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inte det empiriska underlaget någon bedömning på individnivå, vilket förklaras i 

ovanstående metodavsnitt. 

Jag vill dock hävda att somliga parametrar kan de ensamkommande barnen påverka 

utifrån deras egna handlingar och andra är mer komplexa och mångfacetterade. Som 

redan konstaterats har de ensamkommande barnen anlänt till Sverige i relativt sena 

tonåren och på några få år ställs krav att de ska läsa in den svenska 

grundskolekompetensen och fullgjort gymnasieskolan. Detta ställer höga krav på varje 

individ.  Utbildning är starten för de ensamkommande barnens etablering i Sverige, om 

det sker en förskjutning i skolan är det inte så förvånande att deras inkomster (än så 

länge) är lägre än genomsnittet i Sverige.  

Flertalet har skulder hos Kronofogdemyndigheten och vad det beror på kan till syntes 

vara okunskap och möjligen brist på ett socialt och ekonomiskt skyddsnät som kan 

ställa upp vid behov. Brottsbelastning kan även ses som en handling som försvårar en 

kommande etablering, konsekvenser av brott kan förhindra ett jämlikt deltagande i 

samhället för att den individuella friheten att vara självstädig och fri i ett samhälle 

kränks samt eventuella svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Vad gäller språk och socialt nätverk besvarar inte respondenterna hela urvalets 

representativitet.  Men det kan ändock tolkas att språkkunskaper och sociala nätverk har 

gått upp och ner. Det har tagit tid för samtliga respondenter att lära sig språket och en 

gemenskapskrets där de känner sig trygga. 

5.2 Genusskillnader 
Det empiriska utfallet har inte genomsyrats av några stora genusskillnader mellan 

kvinnor och mäns etablering. Männen som förvärvsarbetade hade en högre inkomst än 

de förvärvsarbetande kvinnorna, eftersom empirin inte visar vad varje individ hade för 

arbete eller hur många procent de tjänstgjorde, går det inte at dra några större slutsatser 

än att konstatera att skillnad i inkomst förekommer. Den största genusskillnaden gäller 

brottsbelastning, där samtliga som lagförts var män. Kring detta finns det heller ingen 

riktig förklaring utan tolkas i denna kontext som ett hinder för delaktighet i samhället.  

5.3 Jämförande med forskningsöversikt 
Data i forskningsöversikt tar upp snarliknande problematik med etablering som arbetets 

empiri. Det går att dra paralleller till studier, respondenternas efterfrågan om 

information av exempelvis kulturella skillnader som annars kan skapa långtgående 
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konsekvenser. Dock var studierna i forskningsöversikten bredare och innehöll mer 

kvalitativa ansatser än detta arbete.  

5. 4 Diskussion 
Efter analysen har det ytterligare visat sig att etablering, och en mindre, god etablering 

har många gråskalor. Dels vad som är rimligt att mäta när det kommer till 

ensamkommande barns etablering i samhället och hur de ska göras. Jag försöker inte 

med denna uppsats att göra en korrekt avvägning eller försöka påvisa hur en god 

etablering egentligen bör vara i en vedertagen kontext. Efter denna studie ställer jag mig 

frågan, för det första vad är rimliga krav att ställa efter ett par år i Sverige? Och vad är 

rimligt att förvänta sig av de ensamkommande barnen? Människor som kommer till 

Sverige kommer troligtvis alltid att stöta på normalitetsförväntningar från det 

mottagande samhället, detsamma gäller även teorin god etablering. Samtidigt som de 

empiriska data innehåller jämförande statistik hur det ser ut på nationell nivå för unga 

vuxna Sverige. Det kanske inte rätt att mäta relativt nyanlända ensamkommande barn 

till den målgruppen. Det kanske inte går att förvänta sig att de ska vara på samma nivå. 

Dock anser jag att det kan vara ett mål för de ensamkommande barnen. Att ha nationella 

siffror på olika parametrar kan istället användas som riktlinjer eller mål för de 

ensamkommande barnen.  Om de ska vara fullt etablerade bör deras prestationer 

rimligen vara på samma nivå som resterande unga vuxna i Sverige. Dock är det givetvis 

för tidigt att förvänta sig dessa resultat redan efter ett antal år i Sverige, dels på grund av 

den förskjutna skolgången i Sverige och att deras sena och men ändå snabba utslussning 

i samhället. De ensamkommande barnens resultat kan givetvis variera och vissa resultat 

går säkerligen att förhindra, så som skulder hos Kronofogdemyndigheten. Trots min 

egen kritik till studien kan resultatet likväl indikera hur väl de ensamkommande barnen 

klarar av att leva i det svenska samhället, det utifrån de normer som finns i samhället 

samt hur resultatet kan peka mot vilka förbättringar som kan göras i 

mottagandesystemet av ensamkommande barn, som bland annat information och 

utbildning inom privat ekonomi. Vilket i senare led kan skapa bättre förutsättningar för 

ett vidare självständigt liv i det svenska samhället. 
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6. Sammanfattning 
Arbetets syfte var att utröna hur väl de ensamkommande barnen som anvisats till 

Västerbottens län mellan år 2006-2009 etablerat sig i det svenska samhället utifrån en 

modell som kallas god etablering. De parametrar som de ensamkommande barnen mäts 

mot är inkomst och studier, skuldsättning hos Kronofogdemyndigheten, 

brottsbelastning, språk och socialt nätverk. 

I empirin visade det sig att merparten fortfarande studerar på grundskolenivå, 

eftergymnasial nivå men främst på gymnasial nivå. De ensamkommande barnen har 

även lägre inkomster jämfört med unga vuxna i samma ålder. De ensamkommande 

barnen har en förskjuten svensk skolgång, vilket i senare led bidrar till att de har lägre 

inkomster än genomsnittet på nationell nivå. Eftersom de inte har hunnit bli 

yrkesverksam på den svenska arbetsmarknaden i samma utsträckning som unga vuxna i 

samma ålder. De förekommer mer i Kronofogdemyndighetens register om skulder 

jämfört med andra i samma ålder i Sverige. Vad gäller brottsbelastning förekommer de 

ensamkommande barnen också i högre utsträckning än de nationella data. Att hamna 

hos Kronofogdemyndigheten samt lagföras för brott, inskränker ett jämlikt deltagande i 

samhället. Skulder kan hindra individer från att både köpa och hyra boende, 

brottsbelastning kan således förhindra fysisk frihet och hindra möjligheter till 

sysselsättning. 

Språk och sociala nätverk är den enda data som inhämtas kvalitativt, respondenterna 

uppger att de hade svårt med både vänner och språk till en början i Sverige, men med 

tiden har de lärt sig språket och hittat en trygg gemenskapskrets.  

Vid ett jämförande med det teoretiska ramverket går det inte att utläsa att de 

ensamkommande barnen har, än så länge, inte nått god etablering i Sverige. Vilket 

innebär att de inte heller har uppnått Frasers övergripande teori om jämlikt deltagande i 

det svenska samhället som grundar sig på god etablering. 

Arbetes diskussion tar upp funderingar kring mätning av etablering av utrikesfödda och 

vad kan vara rimligt att mäta samt vilka förväntningar som kan eller bör finnas för 

denna urvalsgrupp. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Informationsbrev 

2014-03-04 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Ida Andersson och jag gör för närvarande studiepraktik hos 

Länsstyrelsen i Västerbottens integrationsenhet. 

Integrationsenheten på Länsstyrelsen i Västerbottens län genomför just nu en 

registerkartläggning om ensamkommande barn som anvisats till länet mellan år 

2006-2009. Studien handlar om att undersöka hur det har gått för de barn som 

idag har slussats ut från kommunernas omsorg. 

Studien baseras i första hand på registerutdrag från svenska myndigheter, som ska 

sammanställas med hjälp av diagram och staplar. Syftet med studien är att följa 

upp hur det gått för de barn som mottogas av länets kommuner. Dels för att 

undersöka hur det har gått för barnen efter det att de har lämnat kommunernas 

omsorg, studien ämnar också till att se om det finns brister i mottagandesystemet. 

 För att bredda studien önskar Länsstyrelsen kunna intervjua dig för att höra hur 

du upplevde ditt mottagande i den kommun du placerades i och hur du upplever 

din livssituation idag. Intervjuerna kommer vid publicering redovisas anonyma 

och du kan själv välja att inte svara på alla frågor som ställs. Du kan avbryta 

intervjun om du känner dig obekväm eller av någon annan anledning inte vill 

fullfölja den.  

Resultatet i studien kommer att publiceras i rapportform hos Länsstyrelsen i 

Västerbotten. Min önskan är även att resultatet i denna studie kan användas till 

avslutande studier vid Uppsala universitet. Jag arbetar i skrivande stund med en 

uppsats som till viss del kommer grunda sig på Länsstyrelsens studie. Jag ber 

därför om din tillåtelse att använda intervjuerna i min uppsats. Din anonymitet 

kommer givetvis också att omfattas i min uppsats. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig via mejl eller telefon. 

Vänliga hälsningar, 

Ida Andersson, 
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Ida.a.andersson@lansstyrelsen.se 

010-225 XX XX 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Berätta om dig själv? (var kommer du ifrån och ålder) 

När kom du till Sverige? 

Vilken kommun blev du anvisad till? 

Var och hur bor du idag? 

Vad gör du idag? 

Boende 

Hur var det att bo på ett HVB-hem? Hur lång tid bodde du där? 

Hur var det att flytta från HVB till eget boende?  

Var flyttade du då?  

Vad var lätt/svårt med att flytta till eget boende? 

Socialt nätverk 

När du kom till kommunen, hur lång tid tog det för dig att hitta vänner? Vilka var de? 

Hur ser din umgängeskrets ut idag? Vilka är de? 

Språk 

Hur var det att lära sig svenska? 

Hur lång tid tog det att lära sig språket? Lätt/svårt 

Skola 

Innan du kom till Sverige, hade du gått i skolan i ditt hemland? 

Hur har skolgången i Sverige sett ut? 

Hur upplever du att det var/är att studera i Sverige? Lätt/svårt 

Framtid 

Hur ser du på framtiden? Vad vill du göra och vad önskar du att kommer göra i framtiden? 

 


