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Syftet med studien var att undersöka och analysera hur yrkesprofessionella på skolor 

och HVB-hem arbetar för att främja en god integration för ensamkommande 

flyktingbarn. Vi har även undersökt hur samverkan mellan dessa två verksamheter 

fungerar eftersom de ensamkommande barnen spenderar en stor del av sin tid i dessa 

verksamheter. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där våra intervjufrågor 

var öppna, vilka tillät oss att ställa följdfrågor till respondenterna. Vi har genomfört 

totalt sju intervjuer, fyra på olika skolor och tre på olika HVB-hem. Resultatet 

analyserades med hjälp av en tematisk analys där vi delade upp resultatdelen i 

huvudteman och underteman. Vårt resultat visade att respektive verksamhet arbetar 

utifrån olika arbetssätt för att främja flyktingbarnens integration. Skolpersonalen är mer 

inriktad på att lära ut språket och att få eleverna i samspel med andra elever, medan 

personalen på HVB-hemmen arbetar för en ökad självkänsla och trygghet hos barnen 

samt att skapa en meningsfull vardag. I studien framkom det även att det fanns 

skillnader mellan skolorna i graden av samverkan med HVB-hemmen och att det finns 

brister i samverkan mellan skol- och boendepersonalen.  
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1 Inledning 
Under senare år har många människor tvingats fly från sina hemländer och antalet 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige har ökat markant. Under 2015 ansökte 35 369 

ensamkommande barn om asyl i Sverige vilket är betydligt fler än tidigare 

(Migrationsinfo, 2017). Ensamkommande flyktingbarn flyr till Sverige på egen hand 

med förhoppningar om ett bättre liv. Eftersom de anländer till Sverige utan sällskap av 

närstående, är de i stort behov av trygghet i det nya samhället (Fälldin och Strand, 

2010). Ensamkommande flyktingbarn har i jämförelse med andra barn mer 

psykologiska problem, posttraumatiska stresstörningar, depression och ångest 

(Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour, 2016). Sårbarheten hos barnen ökar när 

de blir sedda som ensamkommande flyktingbarn, därför är det av stor vikt att de blir 

bemötta som barn och att de behandlas som andra barn i samhället (Hopkins och Hills, 

2010).  

 

Ett tryggt och stödjande boende samt en god skolgång beskrivs vara viktiga 

komponenter för att ensamkommande flyktingbarn ska kunna integreras i det nya 

samhället (Newbigging och Thomas 2011; Hopkins och Hill 2010). Barnen har rätt att 

börja i skolan så snart det är lämpligt, senast en månad efter deras ankomst. Sverige har 

skrivit på Förenta Nationernas, barnkonvention. I konventionen står det att alla 

asylsökande barn har rätt att gå i skolan på samma villkor som övriga barn i Sverige 

(Migrationsverket, 2017a). Ensamkommande flyktingbarn placeras oftast på ett hem för 

vård och boende, HVB-hem. HVB-hem bedrivs av socialtjänsten och är inriktade på 

behandling, omvårdnad, stöd och fostran. Personalen på HVB-hem har i uppgift att 

integrera ensamkommande flyktingbarn i samhället och förbereda dem för ett liv på 

egen hand (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I den här studien undersöker vi hur personalen på skolor och HVB-hem arbetar och 

samverkar för att integrera ensamkommande flyktingbarn i det svenska samhället samt 

vilka insatser det finns för att integrera den här målgruppen. Vi vill även ta reda på vilka 

faktorer som är hindrande respektive främjande för en så kallad lyckad integration. Vi 

intresserar oss för ämnet för att det är ett aktuellt och omdiskuterat område i samhället. 

Dessutom är det riksdagsval år 2018 där den här målgruppen även är en viktig 

samhällsfråga. Ensamkommande flyktingbarn är inte ett nytt begrepp och har funnits 

sedan andra världskriget då många judiska barn flydde till Sverige.  

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att belysa det här ämnet för att 

integrationen innebär stora utmaningar för ensamkommande flyktingbarn, 

samhällsmedborgarna och särskilt det sociala arbetet. Eftersom barnen kommer att 

spendera mest tid på skolan och HVB-hemmen, har dessa institutioner ett större ansvar 

för att förverkliga integrationens mål. Det är nödvändigt för yrkesverksamma att 

införskaffa kunskap inom området för att kunna möta den här målgruppen på bästa sätt. 

Det handlar om att ha förståelse för integrationsprocessen och vad som fungerar samt 

inte fungerar för ensamkommande flyktingbarn för att uppnå en framgångsrik 

integration, det vill säga att bistå med resurser som krävs för att ta hand om dessa barn 

som befinner sig i en utsatt position. Det här medför en ökad medvetenhet hos de 

professionella yrkesutövarna för hur de ska förhålla sig till och hjälpa de 

ensamkommande flyktingbarnen från olika förhållanden. Vi hoppas att vår studie leder 

till att forskningsområdet växer och att den bidrar till en större förståelse för vad som är 

praktiskt bra för att integrera ensamkommande flyktingbarn.  
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1.1 Begreppsdefinition 

I det här avsnittet förklaras studiens centrala begrepp med syftet att klargöra begreppens 

definition. Följande begrepp kommer att presenteras: 

 

Integration – En process som ska leda till vissa mål till exempel att det ska vara jämlikt 

mellan människor eller att människor med en annan etnicitet och kultur ska uppleva en 

gemenskap i samhället (Leisti, 2005). Integration handlar om ”…att olika grupper i 

samhället möts och har ett utbyte med varandra.” (Informationsverige, 2016).  

 

Asylsökande – Personer som har lämnat sina hemländer av olika skäl och söker skydd i 

ett annat land men ännu inte fått beslut om uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2017b). 

Ett asylsökande barn kan vid ett senare skede anses som ensamkommande om barnet 

står utan någon ställföreträdare (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Ensamkommande flyktingbarn – Barn som är under 18 år och är skilt från båda sina 

föräldrar eller annan ställföreträdare. Många av barnen flyr till Sverige på grund av 

våldsamma och blodiga konflikter i sina hemländer. Dessutom bär de flesta barnen på 

upplevelser som till exempel, förluster av nära anhöriga, misshandel, hot och övergrepp 

av olika slag samt avsaknad av skolgång (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Samverkan – Medvetna och inriktade handlingar som utförs tillsammans med olika 

professioner med syftet att arbeta mot ett gemensamt mål. Samverkan underlättar 

arbetet för yrkesverksamma och bidrar till bättre resultat inom olika avseenden 

(Danermark, 2005).  

 

Hem för vård och boende (HVB-hem) – En verksamhet inom socialtjänsten som 

bedriver behandling eller fokuserar på omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem riktar 

sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer som har till exempel, missbruks- eller 

beroendeproblematik. Ensamkommande barn som söker asyl eller som har fått 

permanent uppehållstillstånd (PUT) kan också bli placerade på ett HVB-hem. Vistelsen 

på ett HVB-hem ska upplevas som meningsfull och vara anpassad efter varje individs 

behov och förutsättningar (Inspektionen för vård och omsorg, 2016).   

 

Skolan – Institution som syftar till att hjälpa barn och elever inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja den personliga utvecklingen och lärandet. Skolan 

i Sverige är obligatorisk för barn i årkurs 1–9. Alla barn har rätt till skolgång, även 

asylsökande barn eller barn som är i Sverige under en begränsad tid (SFS, 2010:800).  

 

1.2 Bakgrund 

Följande avsnitt består av en kortfattad beskrivning av ensamkommande flyktingbarn 

och deras rättigheter i Sverige. Avsnittet kommer även redogöra för skolans, HVB-hems 

och myndigheternas olika uppdrag.  

 
1.2.1 Ensamkommande flyktingbarn 

2014 tog Sverige emot 7049 ensamkommande barn. 35 369 ensamkommande barn 

ansökte om asyl i Sverige under 2015. Av de ensamkommande barn som sökte asyl 

under år 2015 var fler än hälften från Afghanistan, följt av Syrien, Somalia, Marocko, 

Etiopien och Albanien. De flesta ensamkommande barn är pojkar i åldrarna 13 och 17 

år. Antalet flyktingbarn minskade kraftigt 2016 då endast 2199 ensamkommande barn 

ankom till Sverige. Minskningen berodde på de stärkta gränskontrollerna mellan 
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Danmark och Sverige, men även den yttre bevakningen i Europa (Migrationsinfo, 

2017).  

 

Anledningen till att barnen kommer till Sverige kan vara på grund av oroligheter i 

hemlandet, till exempel krig eller fattigdom, vissa vill slippa militärtjänst, en del barn 

tillhör kriminella ligor som de egentligen inte vill vara en del av. Det finns även många 

barn som tvingas till trafficking, eller prostitution. En del barn används som ankarbarn 

av sina föräldrar och det betyder att de flyr till Sverige för att försöka få 

uppehållstillstånd och sedan återförenas med sina föräldrar i Sverige. Praxis i Sverige är 

att en familjeåterförening inte kan ske i Sverige utan det kan endast ske i hemlandet 

enligt denna praxis. Det är endast under speciella förhållanden som en återförening kan 

ske i Sverige (Schéele & Strandberg, 2015). Enligt 2d § förordningen (1994:361) om 

mottagande av asylsökande m.fl. så har Migrationsverket en skyldighet enligt 

bestämmelser att försöka hitta barnets vårdnadshavare under asyltiden. 
 
1.2.2 Mottagningssystem och rättigheter 

Sverige ingår i ett avtal som kallas för barnkonvention som skapades av Förenta 

Nationerna (FN). Organisationen arbetar för fred och mänskliga rättigheter. De länder 

som ingår i FN ska följa de regler som finns skrivna i barnkonventionen. 

Barnkonventionen innehåller barns olika rättigheter som till exempel, barn har rätt att 

leva och utvecklas, barn har rätt att yttra sig, barnens bästa är viktigt och ska vara i 

centrum. Ensamkommande barn har samma rättigheter som andra barn i Sverige. Det 

innebär att den målgruppen också har rätt till sjukvård, tandvård och skolundervisning 

(Migrationsverket, 2017a).  

 

De ensamkommande barn som kommer till Sverige har i första hand kontakt med 

Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar för prövningar om uppehållstillstånd i 

Sverige och kan bevilja antingen ett permanent uppehållstillstånd (PUT) eller ett 

tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) (Fälldin och Strand, 2010). Migrationsverkets 

uppdrag är också att tilldela dessa barn en kommun som tar hand om barnens boende 

och omsorg, en anvisningskommun (Migrationsverket, 2017c). Socialtjänsten ska inom 

anvisningskommunen göra en vårdplan som utreder barnets behov, ta beslut om 

insatser, ordna ett boende och se till att barnet har tillgång till skolundervisning. Syftet 

med vårdplanen är att på bästa sätt tillgodose barnets behov (Fälldin och Strand, 2010). 

 

”Ett ensamkommande utländskt eller statslöst barn som kommer till Sverige har enligt 

gällande bestämmelser rätt att få en god man” (Schéele och Strandberg 2015, s. 25), 

därför är det både migrationsverkets och socialnämndens skyldighet att erbjuda ett 

sådant stöd (Schéele och Strandberg 2015). En god man fungerar som både förmyndare 

och vårdnadshavare. Gode mannen har i uppgift att sköta barnets personliga 

förhållanden och barnets olika angelägenheter, det vill säga gode mannen ska se till att 

allt fungerar kring barnet i förhållande till den enskildes behov och intressen. Gode 

mannen har dock inget försörjningsansvar eller någon skyldighet att verka som en 

familjehemsförälder (Fälldin & Strand, 2010). 

 
1.2.3 Skolan  

I Sverige har asylsökande barn rätt att gå i skolan på samma villkor som andra barn i det 

svenska samhället. Barn som är asylsökande har ingen skyldighet att gå i skolan men 

möjligheten finns till hands när de fyller sex år (Migrationsverket, 2013). Den 

målgruppen har även rätt till så kallad allmän förskola när de fyller tre år 

(Migrationsverket, 2017d). Trots att ett barn har fyllt 18 år har barnet rätt till en avslutad 
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gymnasieutbildning. Beroende på barnets personliga förhållanden, ska ensamkommande 

barn erbjudas någon form av skola en månad efter deras ankomst (Migrationsverket, 

2013).  

 

Det krävs insatser på olika nivåer för att hjälpa nyanlända elever att fullfölja både 

grundskole- och gymnasieutbildning. I jämförelse med svenska barn är det betydligt 

svårare för nyanlända barn att uppnå skolans kunskapskrav. Kommunens och skolans 

mottagande, organisation och arbetssätt är avgörande för utvecklingen och lärandet hos 

ensamkommande barn (Sveriges kommuner och landsting, 2017). De framgångsfaktorer 

som bidrar till att skapa de bästa förutsättningar för nyanlända barn ställer stora krav på 

både huvudmän och skolan. Det krävs goda förutsättningar från staten för att respektive 

aktör kan genomföra ett gott arbete i förhållande till ensamkommande barn (Sveriges 

kommuner och landsting, 2016).  

 
1.2.3.1 Framgångsfaktorer för en lyckad skolgång  

En kartläggning av elevens kunskaper och en flexibel organisation är betydelsefulla för 

att nå goda resultat. Det handlar om göra en bedömning om elevens kunskaper och 

erfarenheter för att kunna anpassa utbildningen utifrån dem. Kartläggningen ska helst 

göras i ett så tidigt skede som möjligt och den ska även fokusera på elevens starka sidor. 

Organiseringen av undervisningen ska kunna vara flexibel, det vill säga den ska kunna 

ändras över tid beroende på elevernas olika behov. Kompetensen hos lärare och övrig 

personal är också viktiga faktorer i arbetet med ensamkommande barn. Personalen inom 

skolverksamheten saknar kunskaper om hur den kulturella mångfalden och 

flerspråkigheten ska mötas i klassrummet. Eftersom det råder stor brist på lärare i 

svenska som andraspråk och modersmålslärare, behövs det en kompetensutveckling 

inom området. Det gäller att skapa en ökad kunskap om mottagande och utbildning för 

nyanlända barn samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utöver 

kompetensen hos lärare och övrig personal, är det grundläggande att möta nyanlända 

elever med höga förväntningar. Trots att invandrade elever upplever svårigheter i att 

klara av den svenska skolan, besitter de ofta höga ambitioner att lyckas. Skolan måste 

därför utgå från att nyanlända barn kan nå höga resultat precis som andra elever 

(Sveriges kommuner och landsting, 2016).  

 

Det är utmanande för ett nyanlänt barn att lära sig ett nytt språk samtidigt som barnet 

ska anpassa sig efter en undervisning som görs på ett nytt språk. ”Ju senare en elev 

invandrar desto större utmaning innebär det att lära sig språket och komma ikapp de 

jämnåriga i årskurser där undervisningen ställer höga kognitiva krav.” (Sveriges 

kommuner och landsting 2016, s. 42–43). En betydelsefull insats för att underlätta 

lärandet hos ensamkommande barn är att erbjuda kontinuerligt språkstöd i klassrummet 

och tillåta att eleven använder sig av det egna språket som verktyg. Undervisning i ett 

barns modersmål och svenska som andraspråk är centrala förutsättningar för barnets 

lärande. Ytterligare en faktor som är avgörande är att erbjuda nyanlända elever 

förutsättningar för att vara socialt delaktiga. Det främjar språkutvecklingen och känslan 

av tillhörighet om den målgruppen ges möjligheter att bekanta sig med jämnåriga 

svenskspråkiga elever (Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

 
1.2.4 Hem för vård och boende (HVB-hem)  

Socialtjänsten ansvarar för att ensamkommande barn får ett tryggt och säkert boende. 

Vid placeringar av barn har varje socialnämnd en skyldighet att arbeta enligt en viss 

lagstiftning, nämligen socialtjänstlagen (SoL) eller lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Barnens ålder och behov av olika stöd är avgörande för vilket 
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boende de blir tilldelade. I Sverige är familjehem den vanligaste placeringsformen. Ett 

familjehem erbjuder barnet omvårdnad med fokus på fostran och en känsla av 

familjetillhörighet. Det är dock vanligare för ensamkommande barn att placeras på ett 

hem för vård och boende (HVB) (Socialstyrelsen, 2016). Ett HVB-hem är en 

verksamhet inom socialtjänsten som inriktar sig på vård i form av omvårdnad, stöd eller 

fostran. Behandling kan också tillkomma för barn som är i behov av den. Det finns olika 

typer av HVB-hem: transitboende för nyanlända barn, olika former av boenden för 

asylsökande barn och barn med ett permanent uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Ett HVB-hem ska bestå av en trygg och säker livsmiljö som anpassas efter barnens 

olika behov och förutsättningar. Vården ska bygga på förtroende och i samarbete med 

varje ensamkommande barn. Vidare ska den upplevas som meningsfull och att den 

enskildes integritet respekteras. Arbetet på ett HVB-hem består av att försöka lära 

barnen att bli självständiga och att hjälpa dem förstå hur det svenska samhället fungerar. 

Ett nära samarbete till socialtjänsten underlättar för att HVB-hem kan uppnå målet med 

verksamheten (Socialstyrelsen, 2013). Många ensamkommande barn har blivit utsatta 

för svåra händelser, därför är det viktigt för vuxna omsorgspersoner att besitta ett 

traumamedvetet bemötande. Det innebär att vara lyhörd, närvarande, skapa goda 

relationer och att fungera som en trygghet. Genom ett sådant bemötande har de flesta 

barn kunnat återhämta sig i den nuvarande vardagsmiljön (Socialstyrelsen, 2016). 

 

1.3 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi tidigare forskning inom det valda ämnesområdet genom att ta upp 

viktiga aspekter i varje studie som vi bedömer ha relevans för vår undersökning. Vi ska 

redovisa sju relativt nyskrivna artiklar varav fyra är internationella studier och tre berör 

svensk forskning.  

 

I en av de valda internationella studierna undersöktes vad som är praktiskt bra socialt 

arbete för flyktingar och asylsökande barn i England, Wales och norra Irland. De andra 

studierna redogör för vilka utmaningar flyktingbarn står inför på skolor i östra Turkiet 

och vilka behov och styrkor som finns hos flyktingbarn och ungdomar i Skottland. Den 

ena studien som är gjord i Sverige studerar hur olika aktörer samverkar när asylsökande 

flyktingbarn ska återvända till sina hemländer. Två utav studierna fokuserar på hur 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige fungerar och hur samhället 

arbetar för att främja deras integration i det svenska samhället, varav en är mer inriktad 

på en utvärdering över dessa och syftar till att undersöka barnens egna förmågor i 

relation till sin integration.  

 
1.3.1 Ensamkommande flyktingbarns behov 

Newbigging och Thomas (2011) påpekar att behoven hos ensamkommande flyktingbarn 

tenderar att vara mer synliga i jämförelse med de barn och ungdomar som har flytt med 

sin familj. Vidare förklarar Wimelius m.fl. (2016) att det är avgörande att arbeta med 

varje barn och varje enskilt behov. Det handlar om att försöka ”bygga en bro” till de 

ensamkommande flyktingbarnen och vinna deras förtroende för att kunna möta deras 

olika behov. Hopkins och Hills (2010) hävdar att behoven hos barnen varierar beroende 

på deras tidigare erfarenheter och att det därför kan vara olämpligt att arbeta utifrån 

Maslows behovstrappa, att först uppfylla basala behov före högre behov. Författarna 

tydliggör också att det är centralt att uppmärksamma barnens styrkor, det vill säga att ta 

hänsyn till både barnens behov och positiva sidor. Dessutom är det av stor vikt att 

oavsett ålder, utseende, bakgrund, uppfatta behoven hos ensamkommande flyktingbarn 

som barns behov. De bör inte behandlas utifrån deras status som ensammankommande 
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flyktingbarn utan de är barn och ska behandlas som andra barn i samhället. Statusen 

som ensamkommande flyktingbarn kan öka barnens sårbarhet och inverka negativt på 

deras självförtroende.  

 
1.3.2 Vikten av ett socialt nätverk 

Wimelius m.fl. (2016) upplyser hur viktigt det är för barnen att upprätthålla goda 

relationer till pålitliga, tillförlitliga och sällskapliga människor för att kunna utvecklas i 

den nuvarande miljön. Beirens, Hughes, Hek och Spicer (2007) förklarar att 

ensamkommande flyktingbarnens sociala nätverk är viktiga för integrationsprocessen 

för att det bidrar till både praktiskt och emotionellt stöd som behövs. Det sociala 

nätverket främjar utvecklingen av barnens identitet, självkänsla och motverkar känslor 

av isolering. Hopkins och Hills (2010) poängterar också vikten av ett stödjande nätverk. 

Trots att många av de ensamkommande flyktingbarnen är i behov av någon form av 

psykiatrisk vård, är det grundläggande för barnen att umgås med andra människor, att 

först integrera sig i samhället. Ensamkommande flyktingbarn är inte mottagliga för 

professionell hjälp förrän de har byggt upp ett stödjande nätverk. I likhet med Beirens 

m.fl. (2007), menar Newbigging och Thomas (2011) att skolan och fritidsaktiviteter är 

grundläggande för att barnen ska kunna bygga upp ett socialt nätverk, utveckla deras 

identitet och självkänsla. Vidare berättar Beirens m.fl. (2007) att begränsade 

språkfärdigheter, känslo- och beteendemässiga problem kan försvåra ett sådant 

nätverksbyggande, därför ska arbetet kring barn som har upplevt traumatiska händelser 

vara inriktade på terapeutiska åtgärder för att förbättra deras emotionella välbefinnande 

och beteende.  

 
1.3.3 Socialt stöd för ensamkommande flyktingbarn 

Newbigging och Thomas (2011) förklarar att ett bra socialt stöd inte endast innebär en 

fullföljning av olika riktlinjer kring invandringen utan det består av ett tydligt 

engagemang, en helhetssyn och ett fokus på varje individs välmående. Syftet med ett 

socialt stöd är att skapa en känsla av säkerhet, bidra till ett lämpligt boende, en 

skolundervisning och fritidsaktiviteter för ensamkommande flyktingbarn. Medan 

Hopkins och Hill (2010) framhäver praktiska tjänster som information om 

integrationsprocessen och juridiskt stöd, menar Wimelius m.fl. (2016) att det också är 

av betydelse att skapa en meningsfull vardag för barnen genom att forma förutsägbara 

mönster och rutiner i vardagen.  

 
1.3.4 Betydelsen av en god skolgång och ett lämpligt boende  

Hopkins och Hills (2010) konstaterar att majoriteten ensamkommande flyktingbarn är 

väldigt ambitiösa. Många av barnen är villiga att gå en utbildning, arbeta hårt och erfara 

nya möjligheter. Därutöver är många intelligenta och kunniga sedan innan, vilket tyder 

på att de redan besitter särskilda färdigheter och kunskaper. Skolan bör därför göra en 

fullständig bedömning över barnens kunskapsnivå och tidigare prestationer för att 

kunna anpassa utbildningen till dem på rätt sätt. Seker och Sirkeci (2015) hävdar att 

människor som utsätts tidigt för skolsvårigheter har på lång sikt större risk att utveckla 

andra problem. Eftersom ensamkommande barn redan är en riskgrupp är det viktigt att 

upprätthålla en god skolgång för dem och därav har skolan en viktig funktion för deras 

integration. Wimelius m.fl. (2016) menar att det svenska utbildningsinstitutet är 

skyldiga att integrera elever med olika bakgrunder och etnicitet i det svenska samhället. 

Seker, Sirkeci (2015) och Beirens m.fl. (2007) är överens om att integrationen påverkas 

positivt när ensamkommande flyktingbarn placeras i mångkulturella klassrum, då 

barnen upplever att de kan både identifiera sig med andra människor med liknande 

bakgrund och skapa nya relationer till svenskfödda barn. Vidare förklarar Beirens m.fl. 
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(2007) att det finns andra faktorer som har betydelse för en god skolgång hos 

ensamkommande flyktingbarn. Ett tydligt och strukturerat arbetssätt som består av hur 

skolan kan stödja nyanlända, fler tjänster som arbetar med den enskilda eller i grupp 

med nyanlända barn och stöd till både personal på skolan och verksamheten, lyfts fram 

som nödvändiga.  

 

Samtidigt som skolan är en plats för ensamkommande flyktingbarn att integrera sig i 

värdsamhället, är den också ett ställe för barnen att bli stigmatiserade som invandrare 

och diskriminerade för deras olikheter, exempelvis kultur och språk (Seker och Sirkeci, 

2015). Forskning visar att komponenter som att lära sig språket och att få tillgång till 

språkstöd är viktiga för barnens integration. Språkrelaterade problem tillför att 

ensamkommande flyktingbarn inte kan upprätthålla en god kommunikation till andra 

människor för att de har svårt att förstå och uttrycka sig ordentligt (Hopkins och Hills 

2010; Seker och Sirkeci 2015; Newbigging och Thomas 2011). Den här målgruppen har 

möjligheten att lära sig det svenska språket genom olika program som förbereder dem 

inför till exempel högstadiet, gymnasium eller högskolan (Wimelius m.fl. 2016).  

 

Ett lämpligt boende är lika viktig som en god skolgång för integrationen (Newbigging 

och Thomas 2011; Hopkins och Hill 2010). Ensamkommande flyktingbarn är en 

målgrupp som riskerar en sämre hälsa i framtiden. De har i jämförelse med andra barn 

ökade psykologiska problem, posttraumatiska stresstörningar, depression och ångest. 

Barn som är bosatta i en säker och stödjande miljö har bättre förutsättningar för att 

kunna undvika sådana problem. Dessutom har de en större chans till att kunna gå vidare 

och integrera sig i det nya samhället (Wimelius m.fl. 2016). Det är av stor vikt att 

individanpassa insatserna på HVB-hem, vilket innebär att insatserna varierar från barn 

till barn. De insatser som genomförs på HVB-hemmen har sin utgångspunkt i att främja 

barnens självständighet, att gradvis öka barnens självständighet över tid. Dock visar det 

sig att det kan vara svårt att arbeta med barnens självständighet då vissa blir kvar länge 

på det ”första steget” i boendekedjan. Boendekedjan består av tre steg och varje steg 

innebär ett större ansvar (Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson och Wimelius, 

2014). 

 
1.3.5 Samverkansmönster 

Wimelius m.fl. (2016) beskriver att en framgångsrik integration beror på ett gott 

samarbete mellan socialarbetare, advokater, vårdnadshavare, personal som arbetar på 

HVB-hem, lärare och andra yrkesverksamma på skolan. Dock finns det märkvärdiga 

brister i samverkan mellan de olika systemen och de tar sig i uttryck genom motsträviga 

intressen, det vill säga varje enhet har ett större fokus på det egna arbetsområdet än att 

arbeta tillsammans i riktning mot att främja barnens integration. Sundqvist, Ögren, 

Padyab och Ghanizour (2016) skriver också att det finns hinder i samarbetet dem 

emellan. Författarna upptäckte brister i kommunikationen, där informationsutbytet 

fungerade dåligt mellan de olika avdelningarna. Dessutom saknar yrkesutövarna 

kunskap om hur de ska hantera barnens situation vilket försvårar arbetet kring de 

ensamkommande flyktingbarnen. Det framkommer även att barnen inte får den hjälp de 

borde få, då det inte finns tydliga riktlinjer för hur arbetet kring den här målgruppen ska 

gå till. Wimelius m.fl. (2016) och Sundqvist m.fl. (2016) hävdar att det krävs att de 

ensamkommande flyktingbarnen är mer delaktiga i sin integration och att de 

professionella yrkesutövarna tar mer hänsyn till barnens perspektiv och erfarenheter för 

att kunna förbättra arbetet kring dem.  

 



  
 

8 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur skolor och HVB-hem arbetar och samverkar 

för att främja en god integration för ensamkommande barn. Vi vill även ta reda på vilka 

faktorer som främjar respektive hindrar en integration. Våra frågeställningar är:  

 

1. Hur beskriver personal på skolor och HVB-hem arbetet med ensamkommande 

barn för att integrera dem i det svenska samhället? 

2. Vilka faktorer anser de yrkesprofessionella på skolor och HVB-hem är 

hindrande respektive främjande för en framgångsrik integration? 

3. Hur uppfattar de yrkesprofessionella på skolor och HVB-hem att samverkan 

mellan verksamheterna fungerar i integrationsarbetet? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel kommer studiens olika teoretiska utgångspunkter att belysas. De valda 

teoretiska perspektiven som ligger till grund för undersökningen är symbolisk 

interaktionism och samverkansteori.   

 
1.5.1 Symbolisk interaktionism 

Vår teoretiska utgångspunkt är symbolisk interaktionism som är ett sociologiskt och 

socialpsykologiskt perspektiv. Det här perspektivet har sin början i George Herbert 

Meads (1934) och Blumers (1969) arbeten. Enligt Trost och Levin (2010) så är 

symbolisk interaktionism ett perspektiv och en utgångspunkt för analys av den sociala 

verkligheten, med hjälp av symboler och tolkningar i medvetandet så skapar vi 

samspelet mellan oss själva och omvärlden. Symbolerna står för t.ex. språket, 

kroppsspråket eller hur vi beter oss i samspelet med människor som finns i vår 

omgivning. Enligt Payne (2002) så är den grundläggande idén med symbolisk 

interaktionism hur vi människor agerar utifrån symbolerna, han menar att jaget skapas i 

samspelet men för att kunna interagera med omgivningen måste vi som individer 

samspela med oss själva genom att ha en uppfattning och kunna tänka på världen runt 

omkring oss.  

 

Vi valde symbolisk interaktionism som teoretisk utgångspunkt på grund av att vi tyckte 

att det passade vårt syfte som handlar om integration, för enligt en symbolisk 

interaktionism så formas vi människor genom samspel och kommunikation med andra 

människor. Vi skapar vår identitet genom samspelet med människor. En individ blir 

med tiden mer social och integrerad i samhället och genom socialiseringen så lär sig 

individen normer och förväntningar. Enligt Trost och Levin (2010) så försöker den 

symboliska interaktionismen att förstå fenomen och skeenden snarare än att förklara 

eller förutsäga. Den symboliska interaktionismen är lämplig när man ska studera det 

mänskliga beteendet kring grupprocesser och hur människan och grupper är delar av 

samhället.  

 
1.5.1.1 De fem grundläggande hörnstenarna i perspektivet 

Trost och Levin (2010) presenterar fem utgångspunkter i symbolisk interaktionism och 

de är definitionen av situationen, social interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet och 

nuet. Nedan kommer vi att bygga ut begreppen och förklara det, vi kommer även att 

lägga till andra delar i perspektivet som vi anser är viktiga för vårt arbete. 
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1.5.1.2 Definitionen av situationen 

Vi människor agerar utifrån situationen vi befinner oss i, om en individ definierar en 

situation som verklig då blir den även verklig i konsekvenserna. Det en individ 

uppfattar styr även individens beteende i situationen och nuet. Definitionen av 

situationen är en ständig process som ändras hela tiden och på så sätt ändras även vårt 

beteende. Det som påverkar en situation kan vara allting runt omkring inte bara själva 

situationen, tid och rum, väder och hälsotillstånd hos individen är faktorer som påverkar 

en situation. Ett exempel som Trost och Levin (2010) tar upp är att vi upplever världen 

individuellt, men vi bär upp den kollektivt. Det finns en kollektiv enighet vad familj 

betyder men en subjektiv uppfattning hos var och eftersom varje individ har sin egen 

syn på t.ex. vilka ens familjemedlemmar är. 

 
1.5.1.3 Social interaktion 

Interaktion är en ständig process och vi människor befinner oss i interaktion hela tiden. 

Att interagera är att samtala men inte bara genom ord och tal men även med 

kroppsspråk minspel och andra gester. När vi tänker så interagerar vi och när vi tänker 

så kan det ses som om vi pratar med oss själva vilket gör att vi interagerar. Symboler 

och ord har även betydelse här eftersom vi tänker med ord och symboler som är bekanta 

för oss, och utan språk så kan vi inte tänka eller interagera, på så vis utgör språket en 

väldigt viktig del hos människan både i interaktionen med sig själv och även andra 

människor. Det är även mycket känslor och uttryck som ingår i interaktionen mellan 

individer för utan känslor så skulle många samtal inte betyda så mycket (Trost och 

Levin, 2010).  

 

Blumer (1969) hävdar att sociala organisationer som exempelvis skolor är utifrån 

symbolisk interaktionism sociala konstruktioner där elever får möjligheten att skapa och 

utveckla sina handlingar. Strukturen i respektive organisation som till exempel dess 

kultur, sociala system och de olika rollerna, sätter villkor för de handlingar som uppstår. 

Dock har strukturen ingen inverkan på de olika handlingarna utan eleven gör själv det i 

sitt agerande. Vidare förklarar Blumer (1969) att det inte heller är gentemot kulturen, 

systemen eller rollerna i sig som eleverna agerar utifrån utan det är gentemot situationen 

och hur andra elever agerar.  

 
1.5.1.4 Symboler 

Enligt Trost och Levin (2010) så är språket de vanligaste symbolerna och vi människor 

använder symboler för att kommunicera med varandra. Symboler kan även föreställas 

som kroppsspråk, rörelser, teckningar, skyltar. För att någonting ska räknas som en 

symbol så måste det ha samma mening för oss som för andra för att inte interaktionen 

ska vara missförstådd. Även symboler är beroende av situationen en individ befinner sig 

i. Våra handlingar och beteenden kan även ses som symboler som vi uttrycker oss med 

eftersom de har betydelse i sociala sammanhang, genom våra ord och handlingar så talar 

vi om för medmänniskor hur vi gör, vad vi gör, vad vi kan, vad vi vill och hur vi beter 

oss, alla dessa symboler hjälper till att integrera människor i sociala relationer och 

sammanhang. 

 
1.5.1.5 Tonvikt på aktivitet 

Ingenting är statiskt allting är föränderligt, människan är inte, människan gör. På detta 

sätt beskrivs den fjärde hörnstenen i den symboliska interaktionismen, vi människor är 

aktiva och i förändringsfas hela tiden. Många gånger så kan vi tala om en individ och 

t.ex. säga att individen är intelligent eller att en annan individ är dominant men istället 

så är det inte utan de gör och på det sättet förklaras individen som föränderlig eftersom 
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om vi antar att en människa är någonting, så är det ett statiskt antagande (Trost och 

Levin, 2010).  

 
1.5.1.6 Nuet 

Människor och världen runtomkring de är föränderliga, vi människor befinner oss i nuet 

och interagerar med nuet. Trost och Levin (2010) tar upp exemplet med Herakleitos 

som sa att en människa inte kan gå ner i samma flod två gånger eftersom floden är 

föränderlig och på samma sätt är nuet föränderligt vi kan inte gå tillbaka till ett passerat 

nu eftersom det inte existerar längre och existerade bara en kort stund. På samma sätt 

gäller det människan eftersom en människa är i ständig process så kan vi inte säga att en 

människa är densamma nu som då. Eftersom människan är en föränderlig varelse är 

deras uppväxt inte avgörande för hur varje enskild individ väljer att forma sitt liv. Med 

förändringsprocessen genom livet så lär sig en individ nya erfarenheter och nya sätt att 

handla i nuet. Trost och Levin (2010) påpekar att en individs förändringsprocess kan 

vara så pass långsam att den kan uppfattas som stabil och oföränderlig men i själva 

verket så är den inte det. 

 
1.5.1.7 Signifikanta andra  

Signifikanta andra är människor som är viktiga i individers omgivning och som har en 

stor roll i individens liv. Mead menade på att signifikanta andra är människor som 

individen bryr sig mycket om och dessa signifikanta andra har stor påverkan på 

individens jag. Individen lyssnar väldigt mycket på dessa signifikanta andra och tar råd, 

frågar samt i vissa fall försöker leva upp till dem. Enligt Hewitt (1981) så föds inte 

människor till att vara sociala varelser det är snarare någonting som utvecklas under 

livet, från början av livet så utsätts individer för påverkan av andra och det börjar redan 

när vi är nyfödda. För det lilla barnet så är föräldrarna de första som påverkar barnet och 

sedan blir det t.ex. förskollärare, grundskollärare, vänner, grupper t.ex. om en individ 

tränar någonting så kan det vara tränaren. Våra normer värderingar och självuppfattning 

påverkas utifrån våra signifikanta andra eftersom vi ser upp till dem. 

 
1.5.1.8 Sociala identiteten och personliga identiteten 

Att skapa en identitet är inget lätt i en ung individs liv, unga människor har tendens att 

söka sin identitet på ett osäkert sätt. Identitet och identitetssökande har en central 

betydelse i en ung individs liv eftersom den sätter grunden för livet. Identiteten 

utvecklas genom interaktion med andra människor och med hjälp av sociala relationer 

så formar och utvecklar en individ sin identitet (Trost och Levin, 2010). 

 

Inom den symboliska interaktionen så nämns två typer av identiteter, den sociala 

respektive den personliga. Skillnaden mellan dessa två är att social identitet grundar sig 

i en människas identitet i olika sociala grupper och det är där den utvecklas beroende på 

vilken roll man spelar i en grupp. Vi kan se det som att den sociala identiteten är 

någonting som är föränderligt beroende på vart en individ befinner sig t.ex. en individ är 

inte likadan på jobbet som hemma med sin familj. Den personliga identiteten är den 

centrala identiteten där en människa blir unik och skiljer sig från andra människor, det 

som gör människan är den personliga identiteten. Den personliga identiteten grundar sig 

i individens erfarenheter, upplevelser och bakgrund. Den personliga identiteten är mer 

närvarande och på så vis påverkar den även hur den sociala identiteten utvecklas (Trost 

och Levin, 2010). 
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1.5.2 Samverkansteori 

Axelsson och Axelsson (2013) poängterar behovet av en samverkan inom till exempel, 

hälso- och sjukvården, omsorg och stöd till utsatta barn och ungdomar. I likhet med 

Axelsson och Axelsson (2013), menar Wimelius m.fl. (2016) att det krävs en 

fungerande samverkan mellan olika professioner för att effektivt integrera 

ensamkommande flyktingbarn i samhället. Av den anledningen att det finns påtagliga 

resultat av att det finns brister i samverkan inom olika områden, har vi valt 

samverkansteorin som teoretiskt perspektiv för att studera hur yrkesverksamma 

förhåller sig till den. Vi vill även med hjälp av samverkanteorin skapa en förståelse för 

vilka faktorer är nödvändiga för en framgångsrik samverkan i relation till hur den 

upplevs i praktiken, då den beskrivs vara en viktig del i arbetet med människor. 

 
1.5.2.1 Vad är samverkan? 

Begreppet samverkan förekommer dagligen och kan definieras på olika sätt beroende på 

vilket sammanhang den berör. Samverkan beskrivs vara oundvikligt och kan ses som 

medvetna och målinriktade handlingar som tillsammans med andra professioner arbetar 

mot ett gemensamt mål. All samverkan bygger på till exempel, ett objekt eller en 

särskild fråga. De professionella yrkesutövarna som arbetar med människor har en 

speciell form av samverkan sinsemellan. Samverkansformen inkluderar olika perspektiv 

där samtliga aspekter ska beaktas och människan ska ses som en helhet. (Danermark, 

2005). Samverkan finns till för verksamheter som inte på egen hand kan klara av att 

fullfölja sitt arbete. Trots att de professionella är utbildade inom olika områden för att 

arbeta med andra människor, är det inte tillräckligt med befintlig kunskap eller 

ekonomiska och materiella resurser. Samverkan innebär att succesivt använda 

samhällets resurser för att kunna höja kvalitén i arbetet med dem samverkan gäller 

(Lindberg, 2009). Dessutom bidrar samverkan till att tid sparas då varje profession kan 

fokusera på den egentliga arbetsuppgiften och man undviker förekomsten av så kallad 

onödigt dubbelarbete mellan organisationerna. Sammanfattningsvis handlar samverkan 

om en större tillgång av resurser, ett tidsbesparande och att förena de professionella 

yrkesutövarna (Ohlsson, 2008).   

 
1.5.2.2 Ansvaret över samverkan  

Ledningen på en verksamhet har ansvaret för hur samverkan på en arbetsplats fungerar. 

Eftersom ledningen måste vara aktiv under hela processen, måste de ha god insikt och 

vara engagerade i utvecklingen av samverkan. Medarbetarna besitter inget ansvar över 

utformningen av samverkan, dock ska de vara delaktiga i den och utföra de mål som har 

strukturerats av ledningen. Det finns risk att det uppstår problem i form av otydligheter i 

ledningsfunktionen. En orsak kan vara att ledningen drar sig undan från deras ansvar 

och lägger skulden på medarbetarna. Det kan också bero på att det är brist på tid eller en 

fråga om ledningens okunskap om vad samverkan handlar om. Det är viktigt att 

ledningsgruppen upplevs vara kunnig inom området och lojala mot den gruppen 

samverkan berör (Danermark, 2005).  

 
1.5.2.3 En fungerande samverkan 

De inblandade samverkansparterna företräder oftast olika synsätt beroende på det egna 

kunskapsområdet. För att uppnå en bra samverkan dem emellan är det viktigt att föra en 

öppen kommunikation där de olika perspektiven klargörs för att samtliga ska ha 

förståelse för de olika infallsvinklarna. Annars kan det bli en konkurrens mellan de 

inblandade om hur ett problem ska definieras, förstås och åtgärdas, vilket kan medföra 

konsekvenser i samverkan om och med individer. Till exempel, en lärare kan uppfatta 

en stökig elev som ett pedagogiskt problem medan en kurator bedömer eleven som ett 
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psykologiskt och socialt problem (Danermark, 2005). Det handlar om att skapa en 

gemensam utgångspunkt och att samverkansparterna håller sig inom de gemensamma 

ramarna för att uppnå en framgångsrik samverkan. De professionella ska besitta 

liknande metod för att kunna utveckla samverkansprocessen. Det finns både inre och 

yttre faktorer som har betydelse för samverkan. De inre faktorerna består av personalens 

inre motivation och deras upplevelser av den egna yrkesidentiteten samt vilket 

erkännande och vilken respekt de får från övriga medverkande, det vill säga 

yrkesutövarna ska uppfatta sina arbetsuppgifter som meningsfulla och känna att de är 

nöjda med sin yrkesroll för att kunna ingå i samverkan. Till de yttre faktorerna ingår en 

klarhet i frågor som rör målsättningar, regler, resurser, ansvars- och kostnadsfördelning 

(Danermark och Kullberg, 1999).  

 

2 Metod  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod för att genomföra studien. 

Vi kommer även diskutera urvalet av respondenterna, studiens tillvägagångssätt och 

tillförlitlighet, bearbetningen av data, val av analysmetod och hur vi har förhållit oss till 

de forskningsetiska övervägandena.  

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman (2011) kan hermeneutik förklaras som en metod som inte söker absoluta 

sanningar utan istället förståelse för världen. Kunskap hämtas ur individens 

uppfattningar och därmed i sättet att förstå människans syn på världen. Enligt Thurén 

(2007) så är hermeneutiken påverkad av en humanistisk syn. Sanningen är obestämd 

och föränderlig i takt med nya kunskaper. Enligt Thurén så ger det hermeneutiska 

synsättet forskarna förståelse om det behandlande ämnet i relation till tidigare forskning 

men även ny kunskap. Vi tyckte att det hermeneutiska synsättet passade oss bra för vår 

studie eftersom enligt Bryman (2011) så handlar hermeneutiken om att skapa mer djup 

än bredd. Thurén (2007) och Bryman (2011) är eniga om att det hermeneutiska synsättet 

handlar om att tolka delarna för att förstå helheten. Hermeneutiken har sina fördelar 

men även nackdelar, enligt Thurén (2007) så påverkas hermeneutiken och våra 

tolkningar av människors värderingar och förståelser vilken kan påverka slutresultatet.  

 

I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011) är 

kvalitativa metoder ett tillvägagångssätt där forskaren vill tolka och förstå den 

intervjuades upplevelser och känslor vid insamling av data. Det var viktigt för oss att 

fånga upp intervjupersonernas personliga tankar, tolkningar och uppfattningar, Bryman 

(2011) menar att genom kvalitativa studier så är det möjligt. Integration är ett 

komplicerat begrepp som kan tolkas på olika sätt och därför valde vi ett kvalitativt 

förhållningssätt, de kvalitativa metoderna tillät oss att gå mer på djupet och enligt Patel 

& Davidsson (2011) så är det bättre att använda sig av kvalitativ metod än kvantitativ 

om man vill gå på djupet samt ge intervjupersonerna mer utrymme och frihet. 

 

Vi valde att utgå från semistrukturerade intervjuer när vi samlade kunskap eftersom det 

var den bästa metoden att använda för att ta reda på vårt syfte. Anledningen till att vi 

valde semistrukturerad intervju var för att vi hade huvudfrågor och vi ville ha 

följdfrågor som skulle bli så naturliga som möjligt och för att intervjun skulle fortskrida 

som ett naturligt samtal istället för att det skulle låta som ett förhör. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) så är det en lämplig metod när vi ska få mer utvecklade svar med 

känslor och åsikter. Den semistrukturerade intervjun utgår ifrån teman och frågor men 

är öppen till att vi som intervjuare ska vara flexibla och kunna prata fritt t.ex. med 
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följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden (se bilaga B och C). Enligt Patel & 

Davidsson (2011) så kännetecknas semistrukturerad intervju som oftast inleds med 

övergripande frågor kring det behandlande ämnet och som sedan fördjupas och blir mer 

detaljerade.  

 

2.2 Urval och genomförande  

Eftersom vi undersöker ensamkommande flyktingbarns integration på skolor och HVB-

hem, valde vi att använda oss av ett målstyrt urval. Med det menar vi att vi gjorde ett 

urval av personer som var relevanta i förhållande till vår forskningsfråga. Vi var i 

kontakt med sammanlagt 10 olika skolor och HVB-hem där vi skickade ut ett 

missivbrev (se bilaga A) som förklarade vårt syfte med intervjun. Vi fick ett snabbt svar 

av samtliga respondenter och kunde därmed boka in intervjuer i god tid. Dock upplevde 

vi att det var svårare att hitta respondenter på HVB-hem, där det var många som inte var 

villiga att delta i vår undersökning. Vårt urval av respondenter gjordes utifrån vilka 

skolor och HVB-hem som låg geografiskt närmst oss, då vi ville spara tid genom att 

undvika långa resor. Vi upplevde svårigheter när vi försökte kontakta respondenter på 

HVB-hem.  

 

Vi genomförde totalt sju intervjuer i tre olika kommuner i södra Sverige. I 

urvalsprocessen hade vi som krav att intervjua professionella yrkespersoner som 

arbetade på heltid med ensamkommande flyktingbarn. Vi har intervjuat tre 

ungdomssamordnare på tre olika HVB-hem där respondenterna hade en pedagogisk 

utbildning. Vi har också intervjuat en skolkurator som ansvarade för de 

ensamkommande barnens hälsa och två lärare som arbetade frekvent med 

ensamkommande flyktingbarn, varav en av lärarna var mentor för ett 

språkintroduktionsprogram. Vi fick även intervjua rektorn på en av skolorna som var 

ansvarig för de ensamkommande barnen. Inför intervjuerna hade vi förberett oss med en 

intervjuguide där vi hade olika frågor för HVB-hem och skola. Vi spelade in 

intervjuerna som pågick i ungefär 45–60 minuter. Vi var båda närvarande i samtliga 

intervjuer. 

 

2.3 Databearbetning och analysmetod 

Vi transkriberade de inspelade intervjumaterialet och skrev även ut det på papper för att 

få en bättre helhetsbild. Enligt Bryman (2011) så är transkribering ett krävande moment 

med krav på noggrant arbete. Vi började transkribera materialet väldigt tätt efter 

intervjutillfällena eftersom enligt Bryman (2011) så bör en transkribering göras så fort 

som möjligt efter intervjutillfället på grund av att minnet är friskt och då kommer man 

ihåg mycket från intervjun men även t.ex. ansiktsuttryck och känslor som användes i 

detta moment. 

 

Vi har använt oss utav tematisk analys när vi har analyserat den insamlade datan. Enligt 

Bryman (2011) är tematisk analys det vanligaste angreppssättet när det gäller att 

analysera kvalitativ data. Tematisk analys innebär att hitta teman, upprepningar, 

skillnader och likheter i det insamlade materialet. Bryman (2011) påminner om att man 

ska ha två begrepp i bakhuvudet vid en tematisk analys. Det ena är framework vilket 

betyder att man arbetar utifrån en matris som strukturerar upp funna teman och 

underteman i materialet. Det andra är rekommendationer rörande teknik man använder 

sig av när man söker efter dessa teman och underteman.  Dessa rekommendationer kan 

vara repetitioner, lokala typologier, metaforer, övergångar, likheter, skillnader, språkliga 

kopplingar och saknade data. 
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2.4 Forskningsetiska överväganden  

Etiska aspekter är viktiga i forskningen för att den på lång sikt har en påverkan på 

samhället. Det gäller att ständigt väga forskningskravet och individskyddskravet mot 

varandra för att kunna bedriva forskning av hög kvalité. Individskyddskravet, det vill 

säga berörda deltagares skydd mot otillbörlig insyn, kränkning, psykisk eller fysisk 

skada, är grundläggande för de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

De etiska övervägandena består av fyra krav och behandlar deltagarnas frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Det första kravet, informationskravet, 

innebär att forskare ska informera om villkoren för respondenternas deltagande. 

Dessutom ska forskare tydliggöra att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas 

närsomhelst. Samtyckeskravet omfattar deltagarnas samtycke och godkännande till 

deras medverkan samt deras rättigheter att få fullständig information om studiens syfte 

och uppläggning. Det handlar om att låta undersökspersonerna bestämma över hur de 

vill delta i undersökningen. Däremot innebär konfidentialitetskravet att forskare inte får 

avslöja respondenternas identitet eller andra känsliga uppgifter gällande dem. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, handlar om att forskare endast får använda det insamlade 

materialet för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

  

Vi valde att förhålla oss till informations- och samtyckeskravet genom att först och 

främst beskriva studiens syfte i ett missivbrev som skickades till samtliga respondenter. 

I missivbrevet framgick våra förväntningar av deras deltagande också ingå för att 

tydliggöra deras roll i undersökningen. Vid varje intervju beskrev vi muntligt studiens 

syfte och förklarade att deras medverkande var frivilligt. Eftersom vi spelade in 

intervjuerna så var vi tvungna att tala om det för respondenterna för att kunna fullfölja 

samtyckeskravet. För att kunna uppfylla konfidentialitetskravet behövde vi vid intervjun 

även klargöra att deras deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Ytterligare ett 

förhållningssätt vi använde oss av var att inte ange respondenternas namn, kön, 

arbetsplats eller stad i löpande text. Det krävdes även att vi raderar samtliga 

anteckningar och inspelningar från intervjuerna för att kunna tillgodose nyttjandekravet. 

 

2.5 Kvalitetskriterier  

Bryman (2011) beskriver att tillförlitligheten består av fyra delkriterier som har sin 

motsvarighet även i kvantitativ forskning. Trovärdighet som står för en intern validitet. 

Att skapa en trovärdighet i resultaten ingriper både att man säkerställt att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns.  Överförbarhet handlar om extern validitet, 

eftersom kvalitativ ansats ingriper djup mer än bredd så är det viktigt att se hur 

överförbart resultatet är. Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet, för att kontrollera 

huruvida en kvalitativ studie är tillförlitlig ser man om forskarna har varit slarviga eller 

gjort misstag vid insamlingen och tolkning av data samt slutresultat. Det fjärde 

delkriteriet består av en möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet. 

I korta drag betyder confirmability förmågan att vara objektiv som forskare och inte låta 

egna värderingar påverka studiens riktning. 

 

Bryman (2011) skriver även att tillförlitlighet inom kvalitativ forskning uppnås via 

extern reliabilitet och intern reliabilitet. För att uppnå extern reliabilitet så innebär det 

att en undersökning ska generera samma resultat flera gånger. Detta sätt att uppnå 

tillförlitlighet kan vara väldigt svårt då den sociala miljön i vilken undersökningen 

gjordes första gången, inte kommer vara densamma även om undersökningen görs flera 

gånger. För att öka tillförlitligheten så görs det bäst via intern reliabilitet vilket innebär 
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att de deltagande forskare i studien är eniga angående tolkning av material som har 

forskats fram. 

 

Vi anser att uppsatsens trovärdighet är relativt hög trots att det är svårt att få ett riktigt 

mått på trovärdigheten vid kvalitativa studier. Det som stärker denna studie är att 

intervjuerna har spelats in och transkriberats noggrant samt att vi har tillsammans gått 

igenom materialet. Vi har även varit överens i hur materialet har tolkats.  

 

Vi har försökt vara neutrala när vi skapade frågorna och vid intervjuerna. Ledande 

frågor har inte ställts, då vi har varit väldigt försiktiga med att inte ställa frågor utifrån 

förutfattade meningar eller egen förståelse. Vi har även tänkt på att inte konstruera 

frågorna utifrån egna uppfattningar, utan vi har konstruerat frågorna utifrån 

intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar. 

 

3 Resultat  
I den här delen presenteras resultat som har framkommit under den empiriska 

datainsamlingen. Vi genomförde sju intervjuer på sex olika platser i södra Sverige, 

nämligen tre skolor och tre HVB-hem. Inom respektive institution intervjuades personer 

som arbetade frekvent med ensamkommande flyktingbarn. Vi har med hänsyn till de 

etiska riktlinjerna och konfidentialitetskravet valt att utelämna respondenternas namn 

och avidentifiera verksamheterna genom att benämna vardera respondent från skolan för 

S1, S2, S3 och S4 samt beteckna personal från HVB-hem som H1, H2 och H3. 

Resultatdelen kommer att struktureras upp utifrån studiens problemformuleringar och 

olika teman som framkom under resultatbearbetningen. Avslutningsvis har vi en 

resultatsammanfattning.   

  

3.1 Integration av ensamkommande flyktingbarn 

I våra intervjuer ställde vi frågan om vad som är målet med integrationen och vad som 

kunde definieras som en lyckad integration. Samtliga respondenter gav liknande svar. 

H1, H2 och S3 är överens om att integration innebär någon slags självständighet hos 

ensamkommande flyktingbarn. När barnen fyller 18 år och ska klara sig på egen hand, 

ska de kunna hantera sådant som innebär att vara en samhällsmedborgare. Det handlar 

om att kunna laga mat, skaffa ett jobb, hantera olika pappersarbeten, kunna söka fram 

information på internet, vara medveten om olika samhällsinformation och så vidare.  

Nån slags självständighet för det är mycket som vi gör här går faktiskt 

ut på att vi hjälper dem att klara sig själva… Matlagning, städning, 

läxhjälp, samhällsinformation överhuvudtaget, åka tåg, läkarbesök, 

ringa vårdcentralen, ringa polisen, anmäla sig till olika saker… 

Meningen är ju att när de fyller 18 år och bor själv så ska de kunna 

liksom detta… (H2).  

Respondenten H1 poängterar också att det är viktigt för ensamkommande flyktingbarn 

att uppleva en känsla av sammanhang för att kunna tala om en lyckad integration. 

Barnen ska kunna ta del av samhället utan att vara rädd för sin omgivning och tycka att 

omvärlden är skrämmande. Andra aspekter som H3 och S2 lyfter fram är ett socialt 

nätverk och att skapa naturliga mötesplatser. Ett utav integrationens mål är att hjälpa 

barnen skaffa sig ett socialt nätverk för att undvika att barnen vänjer sig vid endast 

personal på till exempel, HVB-hemmet. Barnen ska engageras i skolan och olika 

föreningar för att de ska kunna skaffa sig kontakter utanför institutionerna. Därmed är 
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det betydelsefullt med naturliga mötesplatser där det ordnas aktiviteter för att underlätta 

för barnen att träffa andra människor.  

/…/ Ett av målen brukar vara att de ska ha ett socialt nätverk… Mot 

föreningar, fritidsgård, så vi försöker få ut de så att det inte blir den 

här lilla bubblan med oss utan ut i skolan, engagera dig i föreningar 

och, för har du, är du med i en förening så kan det leda till ganska 

mycket… När de slussas ut i samhället så finns inte vi kvar så de 

behöver ett eget nätverk… (H3).  

 
3.1.1 Integrationsarbete på skolor och HVB-hem 

Förutsättningarna för de ensamkommande flyktingbarnen skiljer sig beroende på vilken 

verksamhet de befinner sig i, det vill säga hur de integreras i olika gemenskaper och 

framförallt i det svenska samhället. Skolor och HVB-hem arbetar under olika 

omständigheter och har olika synpunkter på vad som är nödvändigt att förhålla sig till.  

 
3.1.1.1 Skolans arbetssätt 

Integration är någonting som sker från båda håll menar personalen på de skolor som vi 

har intervjuat. Personalen är eniga om att de är där för att uträtta sitt jobb och bidra med 

den kunskap som de besitter t.ex. att lära ut det svenska språket som är en viktig del av 

integrationen. Lärarna är till för att utrusta ungdomarna med de verktyg som de behöver 

för att skapa sig ett liv i det nya landet. Alla respondenter som vi intervjuade inom 

skolan är eniga om att det svenska språket är högst prioriterat för att ungdomarna ska 

kunna anpassa sig och bli integrerade. Företrädarna på de skolor som vi har intervjuat 

använde sig båda utav ett introduktionsprogram som även kallas för språkintroduktion 

där alla nyanlända börjar och där är huvudsyftet att bara lära sig det svenska språket. I 

intervjuerna framkommer det inte på vilket sätt barnen lär sig det svenska språket.  

Vårt mål är att eleverna ska lära sig språket eftersom det bidrar till 

att underlätta integrationen för dem men även för oss… (S1).  

Språket är ju en väg in i samhället och språket öppnar många dörrar 

att säga så… (S2). 

… Språket är ju alltid en viktig faktor, kan man inte språket så blir det 

svårt att kommunicera med andra människor (S3). 

Personalen var överens om att språket är en viktig del av integrationen men att även 

ungdomarna kan vara delaktiga i sin egen integration genom att använda sig av de 

resurser som skolan erbjuder. Den ena skolan arbetar väldigt mycket med samspel 

mellan elever på skolan och ansåg att detta är en viktig del av integrationsarbetet. 

Personalen på den skolan tycker att det är viktigt för svenska barn och ensamkommande 

barn att de tar kontakten med varandra och interagera. Men för att kunna samspela så 

måste eleverna använda sig av språk och där såg skolan sin möjlighet till att språket och 

integrationen utvecklas på ett naturligt sätt. 

Ungdomarna har möjligheten att ta del av språkhjälp av t.ex. andra 

elever på skolan som läser ett nationellt program, deras egna initiativ 

spelar en avgörande roll, vi kan inte tvinga en elev att t.ex. delta i 

aktiviteter som erbjuds på skolan (S3). 

En av skolorna valde att anställa en integrationssamordnare som skulle använda tips av 

de ensamkommande eleverna om vad de vill göra, skolan tyckte att dessa elever inte har 
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fått så många valmöjligheter sedan de anlände till Sverige, det är alltid någon annan 

som har bestämt vad de ska göra och hur de ska göra. Personalen på skolan tror på att en 

del av skoltiden där eleven har möjlighet att välja själv, kan främja integrationen. En 

aktivitet kan vara till exempel fotbollsträning eller språkcafé där elever med olika 

bakgrunder möts och träffas samt använder det svenska språket för att kommunicera. 

Vi har anställt en integrationssamordnare som är här några timmar i 

veckan och försöker att få förslag av ungdomarna om vad de vill 

göra, eftersom nu får de välja själva och känna att det är någonting 

jag själv valt och då kanske det får en effekt att eleven tar sig dit och 

gör det med sin egna drivkraft eftersom det är ett eget val som eleven 

har gjort… (S4). 

Lärarna på båda skolorna har angivit att de skapar ett speciellt band med gruppen 

ensamkommande barn som är elever på skolan. Lärarna har även samma åsikter när det 

kommer till att det inte bara är språket som påverkar deras arbete med integration av 

denna målgrupp, lärarna förklarar att det är viktigt att få de ensamkommande 

ungdomarna att känna självförtroende och att känna att det är någon som tror på dem 

samt att tillhörighet är en viktig del. Personalen på skolorna anser att de är de 

ensamkommandes trygga punkt  eftersom de skapar det här speciella bandet och lärarna 

medger även att det inte alltid är lätt att förhålla sig som bara lärare, ibland får de agera 

lite utanför sin yrkesroll för att stötta eleverna. 

Det är jättesvårt med balansgången och det tar ju tid, vi kommer nära 

våra elever och det är jättestor skillnad att arbeta med de 

ensamkommande eleverna gentemot elever som bott i Sverige hela sitt 

liv och haft en väldigt trygg vardag, med t.ex. föräldrar och familj 

(S1).  

En viktig del av arbetet med ensamkommande barn i skolan är att få 

dem att må bra och trivas i skolan eftersom då finns det en stadig 

grund att bygga på (S2). 

Vid vidare diskussioner angående lärarnas relation med de ensamkommande barnen och 

hur viktig den är för integrationen, så var alla våra respondenter överens om att en god 

relation med sina elever är ju alltid bra att ha och det hjälper för att höja moralen i 

klassrummet och stämningen, men det är dock ingenting som påverkar integrationen 

och lärandet i sig eftersom som tidigare nämnt så kommer integration från två håll. En 

elev kan ha ett bra band med en lärare men fortfarande ha problem med att t.ex. lära sig 

och integreras med andra människor. 

 

Att arbeta med integration är dock ingenting som lärarna måste göra. Det framkommer i 

våra intervjuer att det inte finns några riktlinjer när det kommer till arbetet kring 

integration. Det är lärarna och de andra på skolan som själva organiserar 

integrationsarbetet, det finns inga riktlinjer eller direktiv från andra myndigheter. 

Lärarnas uppdrag handlar i grund och botten om att lära ut inom de olika ämnena som 

förekommer i skolsystemet. Personalen på skolan anser ändå att integrationen är väldigt 

viktigt för att eleverna ska kunna förstå undervisningen. 

Vi måste hjälpa de med alla bitar i samhället och inte bara med 

skolan… de förstår inte riktigt samhället... de förstår inte heller 

skolsystemet… (S1). 



  
 

18 

Vidare förklarar respondenterna att det är väldigt tidskrävande att planera in 

integrationen i undervisningen och det skulle underlätta väldigt mycket om det hade 

funnits en konkret plan för arbetet. Ibland räcker inte resurserna till helt enkelt och det 

kan saknas både tid och personal för att bedriva ett så viktigt moment. Personalen på 

skolorna kände att det inte alltid är lätt att arbeta med integration eftersom de inte alltid 

vet hur de ska arbeta och på vilket sätt, de som träffar eleverna mest är lärare som i 

grund och botten har i uppgift att lära ut och de kände att de inte alltid kan göra detta då 

det inte finns tillräckligt med resurser eller tid. En av skolorna vi intervjuade valde 

därför att anställa en integrationssamordnare som skulle hjälpa till att hitta på t.ex. 

aktiviteter som främjar integration och arbeta mer på djupet med integrationen.  En av 

respondenterna tyckte på ett sätt att det är kul att kunna styra lektionerna och 

utbildningen ifrån sin egen planering men som tidigare nämnt så hade det varit mycket 

bättre och lättare om det hade funnits riktlinjer. En annan respondent tyckte att det var 

mindre bra att det inte fanns några riktlinjer eller direktioner eftersom då riskerar 

integrationen att inte ses som lika viktig överallt, hen menar på att bara för en skola 

arbetar mycket kring integration betyder det inte att alla andra gör det.  

 

Vid diskussion av hur de ensamkommande flyktingbarnens situation kan förbättras och 

vad skolan kan erbjuda för stöd som motsvarar som hjälpmedel för personal som arbetar 

med elever som behöver integreras, tycker personalen på båda skolorna att det är bra att 

ha en kurs som handlar om introduktion i samhället för att respondenterna tycker att de 

ensamkommande barnen inte riktigt förstår det svenska samhället och det svenska 

skolsystemet. Intervjupersonerna tycker att det är väldigt viktigt att lära ut och förklara 

för barnen hur det faktiskt fungerar i Sverige eftersom många av de ensamkommande 

barnen har förutfattade meningar som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. En 

av respondenterna tycker att skolan borde få mer kontakt med arbetsmarknaden och få 

ut elever lättare på praktik vilken kan leda till jobb, och hen anser att arbete även är en 

viktig faktor som främjar integration för då får man chansen att stå på egna ben vilket 

gör att en individ ganska fort förstår hur samhället fungerar i landet som hen befinner 

sig i. 

Vi är väldigt begränsade, vi kan bara hålla oss inom skolans ramar 

därför hade det varit bra med kurser som behandlar ämnen utanför 

skolans värld (S3). 

Det hade varit bra att visa ungdomarna hur det faktiskt ser ut i 

Sverige i dagens läge, hur det fungerar med jobb, utbildning, skatt 

och så vidare (S1). 

 
3.1.1.2 HVB-hems arbetssätt 

Många av respondenterna nämner att deras roll på HVB-hemmen varierar beroende på 

vad som behöver göras på boendet, formellt såväl informellt. Personalen ska vara de 

ansvarstagande vuxna som ska hålla samman barnens omgivning. Samtidigt ska 

personalen kunna umgås med ungdomarna och bland annat åka iväg och göra olika 

saker med dem. Dock är personalens främsta roll att hjälpa ensamkommande 

flyktingbarn att ta sig fram i sin tillvaro på olika sätt för att bli mer delaktigare i 

samhället. Det handlar om att erbjuda barnen verktyg för att de ska kunna klara sig på 

egen hand. Respondenterna H2 och H3 menar att det är viktigt att ständigt klargöra för 

flyktingbarnen personalens roll på institutionen för att främst undvika missförstånd men 

också att inte skapa förvirringar hos barnen. H3 förklarar vidare att:  
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Det stöd ungdomarna får av personal på HVB-hemmet är vardagligt 

stöd i hemmet exempelvis matlagning, städning, läxhjälp. Men även 

hur man beter sig i vissa situationer t.ex. normer etc. och hur det 

svenska systemet fungerar… Det kan vara svårt att komma från ett 

land där det inte finns ett fungerande skolsystem eller myndigheter 

man kan lite på och sedan anpassa sig till Sverige… (H3).  

Eftersom många av ungdomarna sedan tidigare har dåliga erfarenheter av opålitliga 

människor, kommer de till Sverige med en skeptisk inställning. H1 lyfter fram att en 

stor del av arbetet består av att försöka skapa en tillit hos ensamkommande flyktingbarn 

för att barnen ska kunna känna sig trygga till både personalen på boendet och det nya 

samhället. 

/…/ Vi har ju haft det som nånting väldigt viktigt att varje ungdom ska 

känna sig trygg, den ska känna sig sedd och bekräftad… Det har ju 

hela tiden kommit nyanlända som har kommit nyligen från en flykt 

och då handlar det ju om att ungdomen ska få landa, vilka är vi, 

liksom kan man lita på oss vet man ju inte alltid va. Man träffar på en 

massa opålitliga människor under sin flykt… De kommer från länder 

som är korrumperade, där man inte vet vem man kan lita på (H1). 

Flera av HVB-hemmen har strukturerat upp veckoscheman för att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska kunna klara av vardagen. Dessutom arbetar de utifrån barns behov i 

centrum (BBIC), vilket innebär att stärka flyktingbarnens perspektiv och med hänsyn 

till barnens olika behov forma insatser. Personalen ska genom kontinuerliga samtal 

upptäcka sådant som är av betydelse för barnens utveckling. Därmed påpekar H1 att det 

är särskilt viktigt att lyssna och bekräfta barnen samt att förhålla sig till samtalsmetoden 

motiverande samtal (MI). Samtliga respondenter förklarar att barnen på boendet blir 

tilldelad en kontaktperson som ansvarar för deras vård. Kontaktpersonerna arbetar 

utifrån en vårdplan som de får från socialtjänsten. Med hjälp av vårdplanen ska 

personalen upprätthålla en genomförandeplan där delar som en fungerande skolgång, en 

god psykisk och fysisk hälsa samt en meningsfull fritid ska ingå. Utformningen av 

genomförandeplanen ska ske tillsammans med varje enskild individ. Flyktingbarnen ska 

ständigt vara inblandade i sådant som berör dem och deras synpunkter ska beaktas. 

Respondent H3 förklarar att barnen också har ett ansvar över deras integration. Dock 

gäller det att sätta upp relevanta mål som de kan klara av.  

/…/ Genomförandeplan, det är våran uppgift med ungdomen, så vi 

kikar liksom på vårdplanen och sen sätter vi oss ner med ungdomen, 

med klienten liksom och såhär ser det ut idag, du mår såhär, hur gör 

vi? Vi har ett halvår framåt, hur gör vi liksom för att du ska må bättre 

och vad är det du behöver? (H2). 

De är delaktiga på så sätt att de väljer själva att ta kontakt med 

svenska samhället på olika sätt. Personal kan hjälpa till att hitta 

kontakter ex. fritidsgårdar och föreningar och de får själva ta initiativ 

till hur mycket de vill vara i kontakt med dessa (H3). 

I intervjuerna framkom det att det är viktigt med aktiviteter, därför har HVB-hem i 

uppgift att engagera ensamkommande flyktingbarn i olika aktiviteter. Det handlar om 

att få barnen att komma ut i föreningslivet, att utöka deras sociala nätverk. Aktiviteterna 

på respektive HVB-hem skiljer sig inte från varandra utan de består oftast av att till 

exempel åka på utflykter, utöva olika sporter och besöka andra verksamheter som är av 
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betydelse. H2 förklarar att aktiviteterna styrs av befintliga resurser, det vill säga hur 

mycket verksamheten får i aktivitetsbidrag och vilken ersättning varje ungdom får. H3 

menar att det inte alltid handlar om vilka resurser det finns utan att också fråga sig vad 

som är meningsfullt för barnen eller vad syftet är med dessa aktiviteter.  

/…/ Ett tag var det högkonjunktur liksom, när det kom så många, det 

finns ju mer pengar då i verksamheten, då var det mer att man kunde 

göra lite mer saker men nu är ju allting helt bakvänd… (H2).  

Sen ändrades även lagen för ersättningen per ungdom för det är det vi 

har att arbeta med liksom och sen så får man ju också tänka inom en 

rimlig gräns... Man kan liksom inte ha de asså väldiga aktiviteter som 

kosta jättemycket pengar för det har man inte råd med när man bor 

själv… (H3).  

Trots att samtliga respondenter tyckte att befintliga resurser var tillräckliga, menar H3 

att HVB-hem kunde bidra till fler aktiviteter om de kunde utnyttja samhällets resurser, 

sådant som inte kostar något som till exempel fritidsgårdar och bibliotek. Respondent 

H1 tydliggör att HVB-hem kan genom att använda sig av samhällets resurser erbjuda ett 

brett utbud av aktiviteter där barnen kan hitta nya intressen.  

Asså vi har ju de resurser som vi har liksom, det är ju väldigt bestämt 

just pengamässigt… När jag jobbade tidigare var vi väldigt bra på att 

använda asså samhällets resurser, man får vara lite kreativ… Se vad 

som finns just runtomkring som kan vara värdefullt för ungdomarna… 

(H3).  

 
3.1.2 Utmaningar i arbetet med ensamkommande barn 

Synen på vad som är den största utmaningen med att arbeta med flyktingbarn varierar 

från institution till institution. Respondenterna på HVB-hemmen anser att det är 

utmanande att jobba med just ensamkommande flyktingbarn för att de är tonåringar. 

Flyktingbarnen är som andra barn och har liknande beteendemönster och problem som 

vilken tonåring som helst. Fortsättningsvis nämner en av respondenterna på HVB-

hemmen att det är en vardaglig utmaning att få barnen att gå till skolan och att 

medverka i olika aktiviteter, men även att få barnen att följa rutiner.  

Asså att de är tonåringar tror jag, det är väldigt mycket 

tonårshormoner om man säger så, de tycker att det är jobbigt med 

regler, de tycker att vi är jobbiga ibland… (H3).  

/…/ Det svåra är att få de att haka på de här olika grejerna för de har 

ju liksom, de är ju barn med, barn gör inte alltid det vuxna tycker är 

det bästa så är det mycket annat i deras liv som är viktigt då, träffa 

kompisar och de har liksom skaffat sig sina vanor då. Så det tycker 

jag är nog utmaningen att de inte gör som jag tycker. Man kan ju se 

vad vissa ungdomar verkligen behöver och man kan inte riktigt tvinga 

de (H1).  

Respondenterna på skolorna lyfter fram att det är en utmaning att få ensamkommande 

barn att förstå vikten med skolan och dess olika funktioner. Eftersom barnen kommer 

från en annan kultur och har en annan syn på till exempel könsroller, moral och etik, är 

det också en utmaning att hjälpa dem öka deras förståelse för hur samhället och dess 

struktur fungerar. Sådana kunskaper förklaras vara viktiga att inneha för att barnen ska 
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kunna integreras i samhället, att ta kontakt med andra människor utan att det uppstår 

missförstånd i form av felaktiga uppfattningar om varandra.  

Att få dem att förstå det behövs utbildning och få dem att förstå att 

skolan är en plattform där man inte bara får utbildning utan även 

träffar andra människor (S3).  

Ja, det är en stor utmaning som påverkar integrationen, att förstå hur 

samhället fungerar och strukturen ser ut här i Sverige… Vi måste 

hjälpa de med alla bitar i samhället… (S2).  

 

3.2 Hindrande faktorer 

I den här delen har vi redogjort för vad respondenterna på skolan och HVB-hem anser 

är hindrande för ensamkommande flyktingbarns integration. I intervjuerna framkom det 

att den mentala hälsan hos barnen är den största faktorn som hämmar en framgångsrik 

integration.  

 

Samtliga respondenter upplever att många utav de ensamkommande flyktingbarnen har 

någon form av psykisk ohälsa. H2 förklarar att flyktingbarnens erfarenheter i samband 

med de olika kraven som ställs på dem när de kommer till Sverige påverkar deras 

psykiska välmående negativt. S1 lyfter fram att de ensamkommande barnens psykiska 

välmående har en effekt på deras frånvaro i skolan, skolresultat och deras sociala 

förmåga. Vidare belyser H1 och H3 att vissa av barnen har utvecklat posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), vilket ytterligare begränsar deras förutsättningar för att integreras 

i samhället.  

/…/ Deras psykiska hälsa, jag tycker ändå att de inte är riktigt lik 

andra ungdomar, för deras problem är annorlunda än vanliga 

ungdomar som bor här… De har fått växa upp mycket snabbare 

liksom och nu kommer de hit och så ska de vara ungdom igen på nåt 

sätt… Ungdomarna får sig en chock liksom, svårt att hantera det, 

plötsligt så får jag göra vad jag vill liksom och det har jag sett flera 

gånger leda till nån slags tvärtomeffekt… Det blir för mycket val och 

då väljer de fel och de tror helt plötsligt att den friheten de har är nån 

slags, att de har mer makt (H2).  

Deras mående i vissa fall. PTSD kan göra att det är väldigt svårt att 

lära sig språket och det kräva mycket av ungdomarna för att själva 

jobba för att integrera sig (H3). 

Respondenterna H2 och S3 uppmärksammar att de flesta ensamkommande flyktingbarn 

är väldigt ambitiösa och är villiga att integreras i det nya samhället. S3 påpekar att 

barnens starka drivkraft är en tillgång i integrationsarbetet, därför bör deras psykiska 

ohälsa inte vara i fokus.  

Ungarna är ju ambitiösa med, de vet om att de är flyktingar liksom, 

de vet om att de har en stor chans, de får utbilda sig kostnadsfritt och 

allt det här, de vet vilken chans de har fått och alla de har ganska 

höga ambitioner, lära sig språket, jag vill bli läkare, jag vill bli 

advokat, jag vill blir ingenjör… (H2). 
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/…/ Det finns en enorm drivkraft i dem som gör att det blir en 

tillgång… Det är väldigt viktigt att förstå att den psykiska ohälsan är 

att beakta men vi ska inte göra dem mer sjuka än vad de är och inte 

bara tycka synd om dem (S3). 

3.3 Främjande faktorer  

Samtliga respondenter lyfter fram olika strategier för att motverka den psykiska ohälsan, 

vilka vi benämner som främjande faktorer. När det rör sig om flyktingbarnens psykiska 

hälsa menar samtliga respondenter att det är nödvändigt att hitta vad som är hälsosamt 

hos dem, det vill säga att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. Respondenten H1 

påstår att det gäller att försöka hitta olika strategier för att barnen ska kunna hantera det 

svåra. I likhet med H1, menar H2 att de ensamkommande flyktingbarnens mående kan 

försämras om personal inte förhåller sig till ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det handlar 

om att bygga upp barnen och hjälpa dem ta sig ur den onda cirkeln genom att försöka 

frambringa det positiva ur det negativa. Därefter gäller det att stärka det positiva med 

ungdomarnas andra behov och intressen. Fortsättningsvis förklarar respondenten H3 

betydelsen av att ständigt motivera och stötta barnen, särskilt när de inte mår psykiskt 

bra. 

/…/ En unge som inte har varit i skolan kanske i en månad, han bara 

ligger här och sover, har vänt på dygnet… Och allt verkar vara 

mörkt, efter några samtal med ungdomen så hittar man att han gillar 

växter, han gillar blommor, han gillar att vattna växterna och såhär, 

okej då hittar vi en sak som är positiv, hur kan vi göra den större 

liksom, han fick bli växtansvarig här i huset… Jag vet att han har 

börjat gå i skolan igen till exempel (H2).  

Ungdomarna har liksom berättat för mig om deras erfarenheter, vad 

de har fått uppleva liksom och hur det har påverkat de, det är ju tufft 

psykiskt. Man måste eller försöka åtminstone, motivera de hela tiden 

och finnas där som en stöttepelare. Man blir liksom som en mamma, 

en pappa, en syster eller en bror… (H3).  

Vidare berättar H2 vikten av att aktivera de ensamkommande flyktingbarnen genom att 

skapa rutiner åt dem i vardagen. Många av barnen upplever tomrum och saknar 

fritidsaktiviteter, vilket medför att de spenderar mycket tid med sig själva där även deras 

ångest uppträder. Majoriteten av respondenterna klargör att ångesten hos flyktingbarnen 

är störst på sommarlovet, därför är det nödvändigt att hjälpa ungdomarna skaffa ett 

sommarjobb eller en sommarpraktik för att kunna effektivt arbeta med deras psykiska 

välmående. En sådan insats bidrar till en rutin på sommaren men även en möjlighet för 

barnen att knyta an till andra människor. H3 förklarar att satsningar bestående av till 

exempel sommaraktiviteter, är väldigt uppskattad bland många ensamkommande 

flyktingbarn.  

/…/ Vi måste fylla tomrummet med aktiviteter, vi pratar med han, vad 

gillar du att… Vi hjälper dig att fixa det och sen går man till skolan 

så till slut har man en rutin, man vaknar på morgonen, man går till 

skolan, kommer hem, gå på aktivitet, käka med oss, gör läxar sen är 

man trött och går och lägger sig istället för att ha ångest… Alla som 

mår bäst här har en rutin (H2). 
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3.4 Samverkan 

I intervjuerna kring frågorna om samverkansprocessen hade samtliga respondenter olika 

uppfattningar om hur samverkan fungerade mellan skolan, HVB-hem och andra 

samverkansparter. Samverkan kring de ensamkommande flyktingbarnen beskrivs vara 

viktig för en lyckad integration. Det krävs att varje verksamhet är medveten om deras 

roll i integrationsarbetet för att samverkan ska fungera på ett effektivt sätt.  

 
3.4.1 Skolpersonalens syn på samverkan  

Personalen på skolorna är eniga om att det är viktigt att ha ett välfungerande och ett 

välmående samarbete med aktörer som har en betydelse för deras elever. Genom våra 

intervjuer med personal på skolorna så har vi sett att det ser väldigt olika ut för varje 

skola hur samverkan med HVB-hem fungerar. Vissa har ett bättre och tätare samarbete 

andra har det lite mer komplext. 

Det har varit väldigt länge som två läger… vi sköter vårt och de 

sköter sitt (S1). 

Respondenten på den ena skolan upplevde att samverkan föll mellan stolarna och att 

skolan ibland fick ta för mycket ansvar kring t.ex. integrationsarbetet. Vidare kände 

respondenten att skollärare har ett större ansvar över att ordna till exempel aktiviteter på 

skolloven, trots att det inte var en del av skollärarnas arbetsuppgifter. Samtliga 

respondenter på skolorna tyckte även att deras arbete blir försvårat på grund av att det 

inte finns tillräckligt med samarbete med HVB-hemmen speciellt under loven t.ex. på 

sommarlovet där eleverna är borta från skolan en längre tid så är det viktigt att någon tar 

över t.ex. integrationsarbetet och språkträningen annars riskerar eleverna att hamna på 

ruta ett igen. Personalen på skolan berättar även att det är väldigt svårt att arbeta när de 

inte får information från HVB-hem, information som kan röra sig om saker som hänt på 

HVB-hemmet som t.ex. kan ha påverkat en elev. Skolan tyckte även att deras personal 

fått agera förälder till elever ibland och de anser att det inte ligger i deras ansvar och 

istället är det gode män och HVB-hem ska ansvara för den delen av arbetet. 

Vi är ju här för att lära ut, självklart kan vi hjälpa till med att betala 

någon räkning eller förklara något brev men det blir väldigt mycket 

om man ska göra det för en klass på 30 personer det här ligger i goda 

mans ansvar inte vårt, vi ska lära ut (S3). 

Vidare berättar en respondent att ett stort problem för att samverkan mellan skolan och 

HVB-hemmen inte fungerar är för att det finns en sekretess och sekretessen hindrar 

skolan från att vara medveten om viktig information kring de ensamkommande 

flyktingbarnen. Respondenten ansåg att Migrationsverket är väldigt strikta angående 

sekretessen och att det kan ha påverkat samverkan mellan skolan och HVB-hemmen då 

skolan inte får reda på allting. 

Ibland märker vi att det är någonting som inte står rätt till med en 

elev och då vänder vi oss till HVB-hemmen och tyvärr får vi inte alltid 

ett svar då det är sekretessbelagt, så länge inte en elev själv berättar 

så får vi inte något svar (S1). 

Den andra skolan ansåg att de hade ett ganska bra samarbete med sina HVB-hem och att 

ansvaret skulle delas mellan HVB-hem, skolan och gode män, dock påpekade de att de 

inte har så bra samverkan med gode män och att de borde ta mer ansvar. 
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Ungdomarna befinner ju sig mestadels i skolan och på HVB-hemmet, 

det är väldigt viktigt att vi har ett tätt samarbete och att vi arbetar 

mot samma håll det gynnar alla parter (S2). 

Respondenterna berättade att de har en väldigt god kontakt med ”sina” HVB-hem på 

grund av att de har samma visioner och ambitioner. Personalen på båda institutionerna 

besöker varandras verksamheter för att se till att det goda arbetet fortsätter. Vidare 

förklarar en av respondenterna på skolan att en stor fördel för samverkan är att skolan 

och HVB-hemmet har goda resurser och att kommunen stöttar dem, vilken kan spela en 

stor roll till att varför de har ett fungerande samarbete.  

 

Samma respondent påpekar även att gode män arbetar lite på egen hand och därför är 

det inte alltid lätt att ha en bra samverkan med dem men det är någonting som måste 

förbättras. 

Vi måste sätta högre krav på gode män, de måste förstå att de har en 

väldigt stor roll kring sina klienter och de måste se dem som mer än 

bara klienter eftersom de är deras juridiska föräldrar i Sverige, och 

en förälder ska bry sig om sitt barns skolgång (S4). 

Trots olikheter kring samverkan på de två olika skolorna så kunde vi klart och tydligt se 

vad de har gemensamt och vad de tycker borde bli bättre. Vi uppmärksammade att de 

båda skolorna hade problem med att skapa ett bra samarbete med gode män. 

Respondenterna på båda skolorna var eniga om att de gode männen är viktiga i 

elevernas liv och att de borde finnas med mer och vara till större stöd just nu när det 

gäller skolgången. Trots att en respondent på den ena skolan hade hyfsad bra kontakt till 

barnens HVB-hem, uttryckte läraren att det var något som kunde bli bättre. Samtliga 

respondenter på skolorna ville gärna se att det bildas något slags nätverk mellan skolor 

och HVB-hem eller att det förekommer till exempel träffar mellan HVB personal och 

pedagoger som arbetar med ensamkommande. Samtliga respondenter är överens om att 

sekretess är ett problem och de känner även att den är väldigt komplex och försvårar 

samarbetet, de skulle gärna vilja se att den finns en gemensam sekretess för skola, HVB 

och gode män för att gynna samverkan. 

 
3.4.2 Boendepersonalens syn på samverkan  

Samtliga respondenter på HVB-hemmen förklarar att de arbetar med ensamkommande 

flyktingbarnens integration genom ett samarbete med skola, socialtjänst, föreningsliv 

och olika frivilligorganisationer. Dock poängterar H1 vikten av en ständig samverkan 

till barnens gode man. Den gode mannen beskrivs vara närmst till respektive barn och 

att det är den gode mannen som har kontakt till samtliga medverkande myndigheter.  

När man är på HVB-hem så samverkar man hela tiden med gode 

mannen, det är jätteviktigt att det fungerar för det är liksom sociala 

handläggaren, personal., kontaktperson och god man, det är de som 

kanske är närmst till ungdomen (H1).  

Vidare förklarar H1 att samarbetet mellan gode männen och de ensamkommande 

flyktingbarnen inte alltid är framgångsrikt. Respondenten menar att den gode mannen 

inte alltid gör sitt arbete på rätt sätt, vilket medför att personalen på HVB-hemmen får ta 

del av deras ansvar.  

Har man en god man som är mindre fungerande, då får vi ju stötta 

upp liksom. Det ska inte vara barnet som kommer i kläm för att en 
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god man inte gör allt den borde göra och ibland har de fantastiska 

god man som gör mer än vad de behöver… (H1).  

Enligt respondenten H1 har skolor och HVB-hem liknande mål gällande 

ensamkommande flyktingbarns integration. Trots att det finns gemensamma mål, är 

samtliga respondenter på HVB-hemmen överens om det inte finns någon större 

samverkan dem emellan. Samverkan med skolan kretsar främst kring de 

ensamkommande flyktingbarnens skolgång och mående. Utöver den kontakten som 

sker på barnens utvecklingssamtal och övriga skolmöten, har personalen på HVB-

hemmen ingen vidare kommunikation med skolan. En av respondenterna menar att både 

skolan och HVB-hem ibland har en tendens att arbeta åt var sitt håll. Det här medför att 

inblandade personal inte har kännedom över samtliga arbeten som sker kring de 

ensamkommande flyktingbarnen. Vidare berättar respondenten att det är önskvärt att 

sträva efter en förbättrad samverkan med skolan för att kunna effektivt arbeta med 

barnens integration. 

Både skolan och HVB-hem är med ungdomarna hela tiden och har 

ansvar över att hjälpa ungdomarna inom olika delar. Genom en viss 

kontakt till skolan hade underlättat för oss att fånga upp vad som går 

bra eller dåligt under deras skolgång. Därmed kan vi ju också hjälpa 

till med sådant ungdomen tycker är problematiskt (H3).  

Respondenten H2 påpekar att uppdelningen av arbetet kring de ensamkommande barnen 

kan bli otydlig mellan skolan och HVB-hem. Samtliga respondenter upplever att skolan 

sätter för höga krav på HVB-hem medan de själva tycker att skolan också bör göra mer i 

barnens integration. Det här skapar hinder i integrationsarbetet och att samverkan inte är 

lika effektiv som den borde vara. Vidare belyser respondenten H2 att det har funnits 

goda samarbeten med skolorna men att det har blivit sämre på senaste tiden.  

Det har ju inte varit några konstigheter i samverkan med skolan men 

jag kan liksom tycka att det har blivit sämre kommunikation på 

senaste tiden. Det blir ju också att man inte vet vad som pågår på 

andra plan (H2).  

Många av respondenterna nämner att de samverkar med till exempel utomstående 

föreningar eller aktörer. Dessa föreningar är specialiserade på nyanlända och ägnar sig 

åt särskilda ämnen eller områden som kan vara av betydelse för flyktingbarnen. Syftet 

med en sådan samverkan är att ungdomarna ska få en bredare förståelse för olika saker i 

samhället. Det kan röra sig om exempelvis information om sex och samlevnad. 

Respondenten H1 lyfter fram att samverkan med de olika aktörerna inte är detsamma 

som den samverkan som sker med myndigheterna.  

Vårt mål med våra ungdomar är att de ska bli självständiga, det är ju 

kanske inte röda korsets mål så man kan inte säga att vi jobbar under 

samma mål men att vi drar ju nytta av varandra liksom (H1).  

 

3.5 Sammanfattning av resultat 

I studiens resultat är det tydligt att personalen på HVB-hem i jämförelse med personalen 

på skolorna, såg integrationsarbetet kring ensamkommande flyktingbarn som sin 

främsta arbetsuppgift. Det finns skillnader mellan respektive institution i vad som bör 

prioriteras i barnens integration. Respondenterna på skolorna ansåg att det var viktigt att 

lära barnen det svenska språket för att succesivt integrera de i samhället, medan 
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personalen på HVB-hemmen betonar vikten av att arbeta med barnens trygghet och att 

skapa en meningsfull vardag åt dem. Respondenterna på båda verksamheterna var dock 

eniga om betydelsen av att låta flyktingbarnen medverka i deras egna integration, det 

vill säga att de inte utesluts i integrationsarbetet utan att de också är delaktiga genom att 

de får ta initiativ till olika saker och får bidra till egna åsikter kring vad de anser 

fungerar bra för dem. HVB-hemmen lägger också stor vikt på aktiviteter för att barnen 

ska få möjligheten att samspela med andra människor i samhället, att skapa ett socialt 

nätverk. Skolpersonalen ansåg också att det var viktigt med aktiviteter men de upplevde 

att det var viktigare för barnen att lära det svenska språket. Samtliga respondenter på 

respektive verksamhet var överens om att det är viktigt för personalen på respektive 

verksamhet att öka de ensamkommande flyktingbarnens förståelse för hur det svenska 

samhället och dess struktur fungerar. Många av respondenterna nämnde även att 

flyktingbarnens psykiska välmående var ett hinder i integrationsarbetet. Samtliga 

respondenter förklarade att flera av de ensamkommande barnen har utvecklat en psykisk 

ohälsa, vilken har en negativ inverkan på deras integration.  

 

Vi kan se att samverkan mellan skola, HVB-hem och gode män inte alltid fungerar 

såsom personal på skola och HVB-hem önskar. Genom vårt resultat kan vi dra 

slutsatserna att verksamheterna vi intervjuade känner att det borde ställas högre krav på 

gode män. Gode män har en central och avgörande roll i ensamkommande barns liv, de 

är deras vårdnadshavare i Sverige. Samtliga respondenter på både skola och HVB-hem 

var eniga om att deras personal inte ska behöva täcka upp där gode mäns ansvar och 

arbetsområde brister. Tolkningen av vårt resultat kring hur samverkan mellan HVB-hem 

och skola fungerar varierar då personalen på den ena skolan ansåg att det inte riktigt 

fanns något bra samarbete mellan de två verksamheterna, vilket försvårade deras arbete 

med de ensamkommande flyktingbarnen. Personalen på den andra skolan tyckte att de 

hade ett bra samarbete med sina HVB-hem men endast på grund av att de båda 

institutionerna strävar mot samma mål vilket är att erbjuda den bästa möjliga 

integrationen, deras samarbete är något som de byggt upp själva under längre tid. Det 

som var gemensamt för samtliga respondenter på skolorna var att de tyckte att 

sekretessen som finns på Migrationsverket var ett problem, vilket gör att skolorna inte 

får ta del av allting gällande sina elever som bor på ett HVB-hem. Även de HVB-hem 

som vi har intervjuat medger att det inte finns en stark samverkan mellan dem och 

skolorna där deras klienter läser. Det finns tendenser att verksamheterna arbetar åt olika 

håll och HVB-hemmen tycker att det borde ligga i gode mäns ansvar att stå för 

kontakten mellan dem. 

 

4 Analys 
I kommande avsnitt kommer vi att analysera resultatet från den empiriska 

datainsamlingen. Vi kommer att analysera resultatet i relation till den tidigare 

forskningen och studiens valda teorier, nämligen samverkansteori och symbolisk 

interaktionism.  

 
4.1.1 Betydelsefulla faktorer för att integreras i ett nytt samhälle 

Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det är viktigt för ensamkommande 

flyktingbarn att bygga upp ett socialt nätverk för att de ska kunna engageras i olika 

sammanhang. Det sociala nätverket bidrar till att barnen kan vara i kontakt med andra 

människor i det svenska samhället och att de inte bekantar sig med endast personalen på 

respektive institution. Enligt Beirens m.fl. (2007) är de ensamkommande flyktingbarnen 

sociala nätverk av stor vikt för barnens utveckling av identitet och självkänsla. 
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Dessutom kan det tillföra praktiskt och emotionellt stöd som kan motverka känslor av 

isolering. I linje med Hopkins och Hills (2010), menar respondenterna H2 och H3 att 

många av barnen är väldigt ambitiösa och att de är villiga att ingå i olika gemenskaper 

men att de inte alltid besitter de förutsättningar som behövs för att kunna integreras i det 

nya samhället. Vidare förklarar Beirens m.fl. (2007) att begränsade språkfärdigheter, 

känslo- och beteendemässiga problem kan försvåra barnens förmåga att bygga upp ett 

socialt nätverk. I praktiken upplever samtliga respondenter att de ensamkommande 

flyktingbarnens psykiska välmående är den främsta faktorn som inverkar negativt på till 

exempel deras sociala färdigheter. Flyktingbarnens tidigare erfarenheter och de krav 

som ställs på dem när de anländer till Sverige beskrevs vara ångestutlösande. Enligt 

Beirens m.fl. (2007) bör arbetet kring ensamkommande flyktingbarn vara inriktat på 

terapeutiska åtgärder för att förbättra deras emotionella välbefinnande. Dock förklarar 

Hopkins och Hills (2010) att barnen inte är mottagliga för professionell hjälp förrän de 

har byggt upp ett socialt nätverk. I linje med Hopkins och Hill (2010), hävdar samtliga 

respondenter att ensamkommande flyktingbarn är barn och att de bör behandlas som 

vilka barn som helst. Till skillnad från Beirens m.fl. (2007), menar samtliga 

respondenter att det handlar om att ständigt motivera och stötta barnen samt försöka 

hitta olika strategier för att de ska kunna hantera det svåra till exempel att försöka 

frambringa det positiva ur det negativa för att sedan stärka det positiva med barnens 

andra behov och intressen. Personalen på respektive verksamhet kan förvärra barnens 

mående om de fokuserar på vad flyktingbarnen upplever som problematiskt. Detta kan 

förklaras utifrån teorin symbolisk interaktionism där Trost och Levin (2010) tydliggör 

att människor befinner sig i en ständig förändringsprocess där varje individ inte är 

densamma nu som då. Utifrån symbolisk interaktionism är människans uppväxt inte 

avgörande för hur en individ väljer att forma och leva sitt liv, därför är det viktigt att 

arbetet kring ensamkommande flyktingbarn inte inriktar sig på det negativa hos dem 

utan vad de anser är meningsfullt idag. 

 

Flera av barnen kommer från andra kulturer och traditioner samt har varierande 

erfarenheter, upplevelser och bakgrunder, vilka Trost och Levin (2010) kallar för den 

personliga identiteten. Trost och Levin (2010) förklarar att människor använder sig av 

symboler för att kommunicera med varandra. Det krävs att de inblandade parterna i 

integrationen delar en gemensam förståelse kring olika saker för att undvika felaktiga 

tolkningar dem emellan, att det ska uppstå symboler i samspelet. Eftersom 

ensamkommande flyktingbarn är uppväxta på olika sätt, är det viktigt i relation till 

teorin symbolisk interaktionism för barnen att ha kunskap om hur samhället och dess 

struktur fungerar för att undvika missförstånd i samspelet med andra människor. 

Därmed betonar samtliga respondenter betydelsen av aktiviteter i form av exempelvis 

idrott och utflykter. Detta ligger i linje med det Beirens m.fl. (2007), Newbigging och 

Thomas (2011) lyfter fram, att fritidsaktiviteter är grundläggande för utvecklingen av 

barnens identitet och självkänsla. Aktiviteter skapar tillfällen för barnen att möta nya 

människor, lära sig språket och att bli delaktiga i samhället, vilka också erbjuder barnen 

ett sätt att lära känna samhällets olika funktioner. Deltagandet inom olika aktiviteter är 

också avgörande för barnens välmående.  

 

Det är tydligt att personalen på de skolorna som vi intervjuade anser att språket är en 

avgörande faktor när det kommer till integrationsarbetet av ensamkommande barn. 

Sambandet mellan skolorna som vi har intervjuat är att båda använder sig utav ett 

introduktionsprogram som har till uppgift att introducera de nyanlända eleverna till det 

svenska språket. Det är viktigt för ensamkommande flyktingbarn att lära sig språket 

men det krävs också att barnen befinner i ett socialt sammanhang för att de ska snabbt 
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kunna lära sig språket och att integreras i samhället. Om skolorna fokuserar på endast 

introduktionsprogram, kan barnen ytterligare bli segregerade. Det vore bättre om 

skolpersonal arbetar i riktning mot att skapa blandade klasser för att ensamkommande 

flyktingbarn kan uppleva en gemenskap och dela erfarenheter och kunskaper med andra 

barn i samhället. 

 

Intervjupersonerna var eniga om att integration är någonting som ska komma från båda 

hållen, det är både en elev som måste ta sitt initiativ att bidra för en utveckling men 

även lärarna som ska vara till för stöd, stöd kan vara t.ex. att lära ut det svenska språket 

och hjälpa till att förklara hur det svenska samhället fungerar. Genom vårt resultat kan 

vi se att det är en svårighet för de ensamkommande barnen att interagera med andra 

svenska ungdomar, de ensamkommande barnen går i samma klass och när de befinner 

sig på sitt HVB-hem så umgås de med varandra och använder sitt modersmål till att 

kommunicera. Våra intervjupersoner lyfter fram vikten av att använda det svenska 

språket i praktiken och påpekar att det är någonting de ensamkommande barnen själva 

måste ta initiativ till, de kan inte tvinga dem till att använda det svenska språket och ta 

kontakt med andra svenska ungdomar. Möjligheterna finns genom de aktiviteterna som 

skolorna erbjuder t.ex. läxhjälp. 

 

S2 berättar att en lyckad integration är när en nyanländ elev lär sig språket och med sina 

kunskaper möter andra elever som barnet kan lära sig utav och kommunicera med för att 

naturligt integreras. Detta ligger i linje med Trost och Levin (2010) som förklarar att 

språket är en symbol och att vi människor använder oss utav symboler för att 

kommunicera med varandra. Inom den symboliska interaktionismen är symboler viktiga 

och för att förstå varandra och situationer så är det viktigt att symbolerna fyller samma 

funktion för alla parter. Detta kan kopplas till vikten av att lära sig det svenska språket 

för att förstå andra människor och på så sätt utvecklas och integreras i landet. Symboler 

har även en viktig inverkan på identitetsskapandet och för att en ung människa ska 

kunna skapa sin identitet så utvecklas den genom interaktionen med andra människor 

och med hjälp av sociala relationer. Utan att kunna ett språk så blir det svårt att förstå 

andra och det blir även svårt för andra att förstå en själv vilket leder till missförstånd. 

 
4.1.2 Skolpersonal som signifikanta andra 

Samtliga intervjupersoner på skolorna är överens om att det är skillnad på att vara lärare 

för elever som bott i Sverige hela sitt liv och haft en trygg uppväxt gentemot de 

nyanlända eleverna. Lärarna skapar ett starkt band med de nyanlända eleverna då de 

eleverna känner att de kan lita på lärarna efter ett tag i skolan. Eftersom de flesta 

nyanlända spenderar mest tid i sin vardag på skolan så blir skolan och lärarna en viktig 

del av deras liv. Detta kan dras paralleller till den symboliska interaktionismen som tar 

upp begreppet signifikanta andra. Signifikanta andra är människor som en individ bryr 

sig om och värderar högt, för ett barn är signifikanta andra oftast föräldrar. De flesta av 

de nyanlända eleverna är ensamkommande barn vilket gör att de inte har några 

biologiska vårdnadshavare i Sverige, på så vis så fylls den här rollen av t.ex. andra 

människor i omgivningen. Enligt Trost & Levin (2010) så är Meads teori om 

signifikanta andra att en signifikant andre har en viktigare och större del av en individs 

liv, den signifikanta andre har genom en god relation möjlighet att ha en inverkan på 

den personliga utvecklingen av en individ. 

 

S3 berättar att personalen på HVB-hemmet byts ut, vilket kan göra att det blir svårt en 

ungdom att skapa ett band med någon där, men på skolan så kommer de varje dag och 

möts av samma personer eftersom de personerna även är deras mentorer vilket gör att de 
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inte bara känner sig som en i mängden, mötet blir mer personligt och där kan de få lite 

struktur i vardagen men även någon som de kan lita på. 

 

Vidare kan vi utläsa genom intervjuerna att det inte alltid blir så att lärarna är den här 

trygga punkten och den betydelsefulla personen i de nyanländas liv. Vissa elever kan 

vara för sig själva och ha svårt att öppna upp tilliten till andra människor. Men lärarna 

är i många fall en signifikant andre i en ensamkommandes liv. 

 
4.1.3 Brister i samverkan 

Enligt Wimelius m.fl. (2016) och Sundqvist m.fl. (2016) finns det brister i samverkan 

kring ensamkommande flyktingbarn. Bristerna rör sig om att samverkansparterna har ett 

större fokus på det egna arbetsområdet, att informationsutbytet mellan olika 

verksamheter fungerar dåligt och att det inte finns tydliga riktlinjer kring hur arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn ska ske. Detta ligger i linje med hur samtliga 

respondenter upplever samverkan i praktiken. Begränsningarna i samverkan mellan 

skolan och HVB-hem kan förklaras utifrån Danermarks (2005) tolkningar kring vad 

som hindrar en lyckad samverkan. Danermark (2005) hävdar att olika professioner 

företräder olika synsätt beroende på det egna kunskapsområdet. För att uppnå en bra 

samverkan handlar det inte endast om att arbeta i riktning mot ett gemensamt mål, utan 

att det är också betydelsefullt för samverkansparterna att föra en öppen kommunikation 

med varandra där bland annat olika perspektiv, målsättningar och ansvarsfördelningen 

klargörs. Om det inte finns en god kommunikation mellan de medverkande 

professionerna, kan det leda till att de konkurrerar mot varandra. Eftersom personalen 

på skolan och HVB-hem saknar en viss kontakt till varandra, krävs det att de förbättrar 

deras kommunikation för att deras samverkan ska fungera. Dock förklarade en 

respondent från skolan att hinder i samverkan med HVB-hemmen består inte endast av 

en bristfällig kontakt, utan sekretessen på HVB-hemmen begränsar ytterligare 

informationsutbytet dem emellan. Skolan går ibland miste om viktig information kring 

de ensamkommande flyktingbarnen som kan underlätta för deras integration. Vidare 

belyser Danermark (2005) att det är ledningen på en verksamhet som har ansvaret över 

samverkan. Om det uppstår problem i form av otydligheter i ledningsfunktionen, kan 

det påverka den övriga samverkan. I resultatet framkommer det inte vem som ansvarar 

för hur integrationsarbetet kring ensamkommande flyktingbarn ska gå tillväga, därav en 

tänkbar anledning till varför samverkan mellan skolan och HVB-hem inte är så effektiv.  

 

5 Diskussion 
I den här delen kommer vi att diskutera kring den valda metoden, det vill säga hur vi 

gick tillväga, vad vi ansåg var bra respektive mindre bra. Vi kommer även att lyfta fram 

vad vi hade kunnat göra annorlunda under studiens gång. En resultatdiskussion kommer 

också att belysas där vi utifrån det insamlade materialet diskuterar de mest väsentliga 

perspektiven i relation till vårt syfte. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på fortsatt 

forskning inom det valda ämnesområdet.  

 
5.1.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt så använde vi oss utav en kvalitativ ansats eftersom vi ville få en 

djupare förståelse för det valda ämnet. Syftet med vår uppsats var att undersöka hur 

skolor och HVB-hem arbetar för att främja en god integration för ensamkommande 

barn. Vi ville även ta reda på vilka faktorer som främjar respektive hindrar en 

integration, och eftersom vi valde att undersöka skolor och HVB-hem så tyckte vi att 

det var passande att undersöka samverkan mellan de två verksamheterna. Den 
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kvalitativa ansatsen lät oss gå på djupet med det undersökta ämnet och den 

hermeneutiska utgångspunkten tillät oss att tolka och förstå det insamlade materialet. Vi 

anser att hermeneutiken var lämplig för vår studie för att den gav oss tillgång till 

informanternas känslor och egna upplevelser kring det undersökta ämnet. Vi använde 

oss även av semistrukturerade intervjuer och det var passande då vi ville att våra 

intervjuer skulle fortlöpa som naturliga samtal samt att vi kunde ställa passande 

följdfrågor till intervjupersonerna. Nackdelarna med att använda semistrukturerade 

intervjuer kan vara att följdfrågorna inte är genomtänkta som de formulerade frågorna. 

 

Valet att intervjua professionella yrkesmänniskor som arbetar på HVB-hem och skola, 

anser vi var ett bra val och om vi hade kunnat välja igen så hade vi gärna intervjuat gode 

män. Genom vår studie så märkte vi att personal på både HVB-hem och skola hade 

uppfattningar om gode män. Vi anser att vi fick en bra omfattning på vår studie då vi 

intervjuade två skolor och tre HVB-hem på olika platser i landet. Vi skickade 

missivbrev till de verksamheterna som vi skulle intervjua, missivbreven innehöll 

information om oss och vad vi studerar samt varför vi vill göra studien och vilka frågor 

vi ville ha svar på. Vi anser att det var bra för att då fick verksamheterna tid på sig att 

tänka över frågorna och förbereda sina svar så att det inte skulle bli kortfattade svar.  Vi 

tycker att det gick relativt smidigt att få intervjupersoner, det vi upplevde var att HVB-

hem var lite svårare och vi fick bredda vårt sökområde, vilket gjorde att vi förlorade en 

del tid med att leta efter HVB-hem som ville ställa upp på intervju. Eftersom vi var ute i 

god tid anser vi inte att det påverkade oss på ett negativt sätt. 

 

Vi har använt oss av tematisk analys för att analysera resultatet, den tematiska analysen 

har gett oss fördelen att hitta passande teman utifrån de båda undersökta 

verksamheterna. Enligt Bryman (2011) så är den tematiska analysen passande för att 

strukturera upp funna teman och underteman i materialet. Vi har sökt efter teman som 

upprepar sig, likheter, skillnader eller aktuella teman som passar våra frågeställningar. I 

arbetet har vi följande teman: Integration av ensamkommande flyktingbarn, hindrande 

faktorer, främjande faktorer och samverkan. Under varje tema har vi även underteman 

som har skapats under transkriberingen. Först och främst var det tänkt att vi skulle 

använda oss av grounded theory för att analysera det insamlade materialet. Vi tyckte att 

vår kunskap inom grounded theory inte var tillräcklig och att tiden inte fanns till för att 

lära sig. Vi valde därför tematisk analys vilken enligt Bryman (2011) är vanligt vid 

kvalitativa studier. 

 
5.1.2 Resultatdiskussion 

Genom vår studie kom vi fram till att integration innebär någon slags självständighet 

hos ensamkommande flyktingbarn. Flyktingbarnen ska kunna ingå i olika gemenskaper 

och känna sig delaktiga i samhället utan att uppleva omvärlden som skrämmande. 

Skolan och HVB-hem ligger som grund för att skapa en god integration. Respektive 

verksamhet ska erbjuda barnen olika verktyg för att de ska kunna hantera sådant som 

innebär att vara en samhällsmedborgare, att kunna klara sig själva i det nya samhället. 

Samtliga respondenter uppmärksammar att flera av de ensamkommande flyktingbarnen 

är väldigt ambitiösa och motiverade till att integreras i samhället. Beirens m.fl. (2007) 

visar på att till exempel känslo- och beteendemässiga problem kan utgöra hinder i 

integrationsarbetet. Utifrån vårt resultat uppmärksammas barnens psykiska välmående 

som den främsta faktorn som skapar svårigheter i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. Samtliga respondenter förklarar att många av flyktingbarnen bär med sig 

problematiska bakgrunder som de har blivit traumatiserade av. Enligt Hopkins och Hills 

(2010) är behoven hos ensamkommande flyktingbarn desamma som barns behov. Det 
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är viktigt att de uppfattas som barn och inte behandlas utifrån deras status som 

ensamkommande flyktingbarn. I likhet med Hopkins och Hills (2010), framkommer det 

i studien att det är viktigt att fokusera på det positiva hos barnen, att arbeta utifrån deras 

önskemål och intressen samt vad de anser är meningsfullt. Eftersom barnen också har 

ett ansvar över sin integration, är det betydelsefullt om barnen är delaktiga i 

integrationsarbetet för att ytterligare arbeta i riktning mot deras självständighet.  

 

Vårt resultat visar att skolan i jämförelse med HVB-hem, har en stor del i 

ensamkommande flyktingbarns integration. Barnen besitter andra förutsättningar när de 

befinner sig på skolan då de har en större möjlighet att möta andra människor. Studiens 

tidigare forskning upplyser vikten av att barnen lär sig språket och har tillgång till 

språkstöd. Språkrelaterade problem medför svårigheter för barnen att kommunicera och 

förstå andra människor (Hopkins och Hills 2010; Seker och Sirkeci 2015; Newbigging 

och Thomas 2011). Samtliga respondenter på skolorna lägger stor vikt vid att hjälpa 

barnen lära sig det svenska språket. Flyktingbarnen får ta del av ett så kallat 

språkprogram där de får möjligheten att förbättra deras språkfärdigheter. Självklart är 

det viktigt med undervisning i det svenska språket, men det kanske också är 

grundläggande för skolan att satsa mer på att försöka få ensamkommande flyktingbarn i 

olika gemenskaper. Många av respondenterna anser att integration är viktigt men de 

menar att integration inte är deras kunskapsområde. De har inte heller någon konkret 

plan för hur de ska arbeta med dessa barn, därav fokuserar de på kärnämnena som 

förekommer i skolsystemet.  

 

Eftersom flera av de ensamkommande flyktingbarnen anländer till Sverige utan sällskap 

av närstående, visar studiens resultat att det är viktigt att arbeta med barnens trygghet. 

Respondenterna på HVB-hemmen lägger stor vikt vid att skapa en tillit hos barnen för 

att de ska kunna känna sig trygga med sin omgivning. Dessutom betonar de hur viktigt 

det är att arbeta efter varje individs behov. Enligt Hopkins och Hills (2010) är behoven 

hos barnen olika beroende på deras tidigare erfarenheter, nuvarande tillstånd och deras 

intressen. För boendepersonalen handlar det om att fånga upp sådant som kan vara av 

betydelse för barnens utveckling, att arbeta utifrån vad barnen tycker är nödvändigt för 

att kunna uppnå en lyckad integration. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att aktiviteter 

spelar en avgörande roll i barnens integration. Barnen kan genom att delta i olika 

aktiviteter skapa ett större nätverk, få en känsla av sammanhang och må psykiskt bättre.  

 

Trots att skolan och HVB-hem spelar en stor roll i integrationsprocessen, är det tydligt 

att det inte finns någon större samverkan dem emellan. Vårt resultat belyser att den 

samverkan som sker mellan skolan och HVB-hem rör sig oftast kring barnens skolgång 

och mående. Wimelius m.fl. (2016) hävdar att det krävs ett gott samarbete mellan de 

medverkande professionerna för att uppnå en framgångsrik integration. Eftersom båda 

institutionerna upplever otydligheter i deras samverkan, kan det skapa hinder i barnens 

integration. Det är nödvändigt för respektive verksamhet att vara medveten om deras 

roll i integrationsarbetet och att de ständigt håller en viss kontakt till varandra för att 

kunna bidra till den hjälp barnen behöver. Oavsett om skolan och HVB-hem har ett 

gemensamt mål eller inte, kan de dra nytta varandra till exempel boendepersonalen kan 

hjälpa barnen upprätthålla en god skolgång, medan skolan också utbildar barnen i 

viktiga samhällsfrågor som HVB-hemmen försöker lära ut.  

 
5.1.3 Förslag till fortsatt forskning  

Vi har under studiens gång uppmärksammat att det inte finns så mycket forskning kring 

de ensamkommande barnens situation. Vi ser att det finns möjligheter för vidare 
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forskning inom området som är väldigt brett. Vi har under våra intervjuer märkt att 

intervjupersonerna har mycket att förmedla inom området och att det finns mycket 

material att hämta in från olika skolor och HVB-hem runt om i landet. 

 

Det hade varit intressant att se mer forskning som berör de gode männens roll i de 

ensamkommande flyktingbarnens liv, eftersom deras roll lyftes fram som oklar ibland. 

Vidare förslag på forskning skulle vara att undersöka varför det inte finns några klara 

riktlinjer angående integrationsarbete i skolan för att det är någonting som våra 

informanter påpekade. Integrationsarbetet i skolan är inte något som ingår i läroplanen, 

utan lärarna arbetar med integration av egen vilja. 

 

6 Slutsatser  
Vår studie visar att viktiga delar för en fungerande integration är att det finns ett 

välmående hos de ensamkommande flyktingbarnen, det vill säga att de ska kunna känna 

sig trygga och välkomnade i skolan, på HVB-hemmen och i samhället. En annan viktig 

aspekt är att de ska kunna vara sysselsatta i form av olika aktiviteter för att de ska kunna 

lära sig språket, samspela med andra människor och öka deras förståelse för det svenska 

samhället. I vår studie framkommer det även att det är av stor vikt för aktörerna som 

arbetar med integration att de har ett bra samarbete med varandra. En god samverkan 

bidrar till bland annat ett effektivare arbete och är tidsbesparande, därför krävs det att 

samverkan mellan skolan och HVB-hem förbättras för att kunna erbjuda 

ensamkommande flyktingbarn den hjälp de behöver. En bra samverkan innebär också 

att båda verksamheterna kan sträva mot ett gemensamt mål där de kan arbeta i samma 

riktning istället för att motarbeta varandra.  

 

Det är betydelsefullt att bemöta de ensamkommande barnen med ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Det är viktigt att få de ensamkommande barnen att känna en 

gemenskap och tillhörighet i samhället för att de ska kunna integreras på ett bra och 

naturligt sätt. Alla människor har olika bakgrunder och olikheter, därav är det viktigt att 

acceptera människors olikheter och att vi lär oss av varandra. Integration är en 

samhällsfråga som berör alla människor, i skolan, på jobbet, på fritiden och mycket mer. 

En stor del av integrationen handlar om att skapa en gemenskap och delaktighet hos 

ensamkommande flyktingbarn, därför är det viktigt för oss att vi bemöter nyanlända 

människor med respekt och empati samt att få dem att känna sig välkomna.  
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Våra namn är Adi och Fatima och vi studerar Socialpedagogik med inriktning 

ungdoms- och missbruksvård på Linneuniversitet i Växjö. Vi läser för tillfället sista 

terminen och ska nu skriva examensarbete. Vi är intresserade av att undersöka hur 

skolan och HVB-hem arbetar med ensamkommande flyktingbarn och hur 

verksamheterna integrerar den målgruppen i det svenska samhället. 

 

Vi har tänkt anordna en intervju med personal som arbetar med ensamkommande barn 

och vi undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss hitta personer som kan medverka i vår 

studie. Intervjun kommer att hålla på i cirka 45 minuter beroende på hur mycket tid ni 

kan avvara. Intervjun kommer att spelas in men kommer att enbart användas till vår 

studie, vilket innebär att ljudfilerna kommer att raderas så fort vår uppsats blir godkänd. 

De inspelade diskussionerna kommer att behandlas omsorgsfullt och det inspelade 

materialet kommer enbart vara synligt för oss samt eventuellt vår handledare och 

examinator. Intervjun kommer att vara anonym och inga namn eller verksamheten 

kommer att anges i examensarbetet. Om ni har fler frågor och skulle vilja ha ytterligare 

information angående vår studie så får ni gärna höra av er.  

 

Med vänlig hälsning, 

 

Adi Suljevic   Fatima Petersson 

0708260680   0739808725  

As223ye@student.lnu.se  Fp222dt@student.lnu.se 
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Bilaga B Intervjuguide – skola  

 

Hur arbetar skolan kring ensamkommande barn? 

1. Hur många ensamkommande barn tar ni emot årligen och vart kommer 

majoriteten ifrån? 

2. Hur ser upplägget ut när ensamkommande barn kommer till skolan? (Vart 

placeras de, vilka resurser finns det och vilka resurser behövs) 

Om det saknas resurser, hur får skolan hjälp med det? Är andra myndigheter 

inblandade vid sådana situationer? 

3. Vad definierar du som en lyckad integration och hur arbetar skolan för att 

integrera barnen i samhället? (Vilket stöd och hjälp kan barnen få?, Arbetar 

skolan utifrån särskilda bestämmelser eller direktioner från andra myndigheter?) 

4. Vad anses vara den huvudsakliga uppgiften i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn? 

5. Vad är den största utmaningen med att jobba med dessa barn? 

6. Har barnen möjligheten att vara delaktiga i sin integration? I sådana fall, på 

vilket sätt kan de vara delaktiga? 

 

Hur ser samverkan ut? 

1. Arbetar man med andra aktörer utanför HVB-hemmet värld, med det menar vi 

aktörer som främjar integration och t.ex. välmående? 

2. Hur fungerar samverkan mellan skolan och de ensamkommande barnens HVB-

hem? Vad finns det för tillgångar och hinder?  
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Bilaga C Intervjuguide – HVB-hem  

 

Hur arbetar HVB-hem kring ensamkommande barn? 

1. Hur många ensamkommande barn tar ni emot årligen och vart kommer 

majoriteten ifrån? 

2. Hur ser upplägget ut när ensamkommande barn kommer till HVB-hemmet? 

(Vilka resurser finns det och vilka resurser behövs) 

Om det saknas resurser, hur får HVB-hem hjälp med det? Är andra myndigheter 

inblandade vid sådana situationer?  

3. Vad är målet med integrationen och vad definierar du som en lyckad 

integration? 

4. Hur arbetar HVB-hemmet för att integrera barnen i samhället? (Vilket stöd och 

hjälp kan barnen få? Arbetar HVB-hemmet utifrån särskilda bestämmelser eller 

direktioner från andra myndigheter?) 

5. Hur tycker du att barnens integration i det svenska samhället lyckas? (Vilka 

särskilda insatser finns för att underlätta integration?) 

6. Vad anses vara den huvudsakliga uppgiften i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn? 

7. Vad är den största utmaningen med att jobba med dessa barn? 

 

Vilken påverkan har barnen? 

1. Har ungdomarna möjligheten att vara delaktiga i sin integration? I sådana fall, 

på vilket sätt kan de vara delaktiga? 

 

Hur ser samverkan ut?  

1. Hur samverkar ni med skolan och andra myndigheter för att kunna främja 

ungdomarnas integration? 

2. Hur fungerar samverkan? Vad finns det för tillgångar och hinder?  

 

 


