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The purpose of this study is to see what obstacles and opportunities the staff on a 
residence for unaccompanied children experience when trying to integrate these 
children into the Swedish society. I was also interested in how the integration of these 
children worked. 
 
I have interviewed the staff with a qualitative method. The result was analyzed with the 
help of Diaz integration theory and Bauman´s theory "us and them", and also with the 
previous research in the subject. 
 
My conclusion is that integration is a complicated concept that is experienced and 
interpreted individually. There are both obstacles and opportunities in the work with the 
integration of unaccompanied children. The result shows me that the schools’ role and 
the legal guardians function should have been better planned and framed from the start. 
The asylumprocess takes a lot of time and energy from the children and they react in 
different ways. These children have a huge need of trust which also relate to the 
asylumprocess. Generally speaking, the treatment from the local community and the 
authorities has been good.  
 
I choose to call this study "Between two worlds" because that is where the children find 
themselves.  
 
 
 
Keywords: integration, migration, unaccompanied children 
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1. Introduktion 

 

”Varje gång jag träffar nya människor brukar jag förundras över att 

inte alla tycker som jag. Jag som är svensk, välutbildad och klok.  

När jag sedan lär känna dem bättre förundras jag över att jag inte 

tycker som dem. Jag som är svensk, välutbildad och klok.” (Herlitz, 

2007) 

 

1.1 Inledning 

Ingen människa är den andra lik. Vi är olika när det gäller utseende, personlighet, 

intressen, språkstammar, religionstillhörighet och kulturidentitet. Alla är vi unika. De 

olikheter som finns är sammankopplade med olika länder och kontinenter, men även 

inom ett land eller kontinent är olikheterna stora. Till Sverige kommer varje år många 

människor från olika delar av världen med olika erfarenheter och olika bakgrund. 

Kamali (2006) skriver i SOU-rapporten 2006:79 om hur invandringen till Sverige har 

diskuterats och vänts och vridits på i många omgångar och att politiken och arbetssätten 

har förändrats med jämna mellanrum. Tidigare förespråkades assimilation av de 

människor som kom till Sverige. Därefter har det varit integrering in i ett mångkulturellt 

samhälle som det har handlat om. Nu har regeringen i en skrivelse (Skr. 2008/09:24) 

uttryckt att det inte ska förekomma några säråtgärder för invandrare som grupp efter 

den första tiden i Sverige. Istället är det genom generella insatser till samhället i stort 

som integrationen ska uppnås. Likaså har det kommit ett förslag på en ny lag gällande 

anhöriginvandring. Det innebär i korthet att de som kommer hit som anhöriga till redan 

invandrade personer måste kunna försörjas av sina anhöriga i Sverige, vilket kan ses 

som ett led i en förändring av integrationspolitiken. (DN, 2009) 

  

Integration är centralt och det är viktigt för människors hälsa att känna sig delaktig och 

vara en del av någonting större. Att vara en del av ett sammanhang är grundläggande 

för alla människor, och kanske ännu viktigare för barn och ungdomar. (Europeiska 

Integrationsfonden, 2008) Enligt Diaz (Aytar, 1999) är integration ett ord som används 

för att belysa relationen mellan invandrare och det nya samhället. Hur fungerar då 

integrationen praktiskt sätt för de barn som kommer utan vårdnadshavare, de så kallade 

ensamkommande barnen?  
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FN beräknar att det finns omkring 20 miljoner människor på flykt i dag runt om i 

världen. Många söker skydd i närbelägna länder medan andra söker sig långt bort, som 

till t.ex. Sverige eller andra länder i västvärlden. Anledningarna till att människor drivs 

på flykt runt om i världen är desamma nu som för i tiden. Det handlar om att slippa 

fattigdom, krig och förtryck och skapa sig ett bättre och tryggare liv för sig och sina 

nära. (Migrationsverket, 2008) 

 

Under senare år har antalet barn utan medföljande vårdnadshavande som söker asyl i 

Sverige ökat. (Migrationsverket, 2008) Sedan 2004 har det varit en stadig ökning av så 

kallade ensamkommande barn. Under 2007 kom det 1264 ensamkommande barn till 

Sverige och under 2008 blev den slutliga siffran 1510 ensamkommande barn. Enligt 

statistik från Migrationsverket (2008) kommer barnen mestadels från Irak, Somalia och 

Afghanistan, men även från andra länder runt om i världen.  

 

Som ensamkommande barn räknas barn under 18 år som när de kommer till Sverige är 

skilda från båda föräldrarna eller från någon annan vuxen som kan anses ha trätt in i 

föräldrarnas ställe. (Migrationsverket, 2008) 

 

Den 1 juli 2006 infördes särskilda bestämmelser i lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. som innebär att boenden för ensamkommande barn ska ordnas av 

kommuner som slutit överenskommelser med Migrationsverket. Det övergripande 

ansvaret ligger kvar hos Migrationsverket som också ansvarar för att barnen placeras i 

en kommun samt ersätter kommunen för kostnader i och med mottagandet. Genom 

lagen blir det en tydligare uppdelning mellan kommun och stat. Det blir också tydligare 

vilken som är barnets vistelsekommun och att det är kommunen som är ansvarig för att 

barnet får den hjälp och det stöd som det har rätt till enligt Socialtjänstlagen. 

(Migrationsverket, 2008) 

 

Enligt lag ska kommunen utse god man till barnet. När det är gjort kan barnet ansöka 

om uppehållstillstånd. Barnet får ett offentligt biträde och tilldelas en speciell 

barnhandläggare som handlägger ärendet från Migrationsverkets sida. Migrationsverket 

ska i sin bedömning tänka på barnets bästa, vilket innebär att ta hänsyn till barnens 

ålder, hälsa och andra viktiga omständigheter i barnens liv. (Socialstyrelsen, 2007) 
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Många nya boenden för ensamkommande barn har öppnat under senare år runt om i 

landet. Då det ligger på kommunernas ansvar att ordna boende för ensamkommande 

barn är det länsstyrelsen som har tillsyn av boendena på samma sätt som för HVB-hem, 

oavsett om boendena drivs av privata underentreprenörer eller i kommunal regi. 

(Socialstyrelsen, 2007) 

 

Ensamkommande flyktingbarn är ett omdiskuterat ämne som upprört många. 

Sverigedemokraterna, SD, (2007) har fört flera debatter om att det inte går att kalla 

barnen barn då de flesta som kommer är i 15-17 årsåldern. Vidare har de framfört 

åsikter om att media försöker spela på känslor när de skriver om ensamkommande barn 

som i själva verket är unga män som troligen skulle kunna ta hand om sig själva. På 

SD-bloggen Skymningszonen (2007) går att läsa att familjer skickar hit sina barn som 

”ankare” för att få uppehållstillstånd och sedan kommer hela familjen och släkten hit på 

anknytning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet i min uppsats är att undersöka hur representanter för det svenska samhället i form 

av personal på ett boende för ensamkommande barn ser på och hanterar integrationen 

av dem. 

 

1.3 Frågeställningar  

� Hur upplever personal på boende för ensamkommande barn att barnen blir 

bemötta av det svenska lokalsamhället och de svenska myndigheterna som de 

kommer i kontakt med? 

� Hur jobbar personalen på boendet för ensamkommande barn med att barnen ska 

blir integrerade in i det svenska lokalsamhället? 

� Vilka hinder och möjligheter ser personalen i arbetet med att integrera barnen i 

det lokala samhället? 

 

1.4 Några deskriptiva begrepp 

Integration 

Integration är enligt Diaz (Aytar, 1999) ett socialt fenomen och ett begrepp som 

används för att belysa relationen mellan invandrare och det nya samhället. Regeringen 

har tagit fram integrationspolitiska mål (Länsstyrelserna webbplats, 2008) som innebär 

lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla människor i samhället, oavsett 
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kulturell och etnisk bakgrund. De innebär också att det ska vara en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund samt ömsesidig respekt för samhällets grundläggande 

demokratiska värderingar som alla ska vara delaktiga i och ansvariga för tillsammans, 

oavsett bakgrund.  

 

Flykting 

Angel och Hjern (2004, s.14) skriver att enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting 

en människa som befinner sig utanför sitt hemland och inte kan återvända dit på grund 

av välgrundad fruktan. En människa med flyktingstatus kan på samma gång också vara 

asylsökande i ett land.  

 

Asylsökande 

Att vara asylsökande innebär att man ansöker om tillstånd att få stanna i ett land skriver 

Angel och Hjern (2004, s.15). I Sverige innebär det att man får permanent 

uppehållstillstånd (PUT) när man får tillstånd att stanna. Det ger den som sökt och blivit 

beviljad asyl i Sverige rätt att bo och arbeta i landet. De som får avslag på sin 

asylansökan blir tvungna att lämna landet, men många väljer istället att gömma sig 

undan myndigheterna i landet menar Angel och Hjern (2004, s.15). Det finns också 

möjlighet att få tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT). Det utfärdas av 

Migrationsverket i vissa speciella situationer, som när en massflyktsituation uppstår och 

många människor flyr från ett och samma land. (Migrationsverket, 2008) Det finns även 

möjlighet att få arbetstillstånd för att arbeta i Sverige under en viss tid. För att få 

tillstånd att göra det krävs arbetserbjudande för heltidstjänst från arbetsgivaren och 

tillstånd från länsarbetsnämnden samt att Migrationsverket godkänner villkoren. 

(Migrationsverket, 2008)  

 

Invandrare 

Begreppet invandrare används för personer som är födda i ett land men som invandrar 

till ett annat skriver Angel och Hjern (2004, s.14-15). Vidare tar de upp att alla 

flyktingar är invandrare, men alla invandrare inte är flyktingar från början. En del 

människor har kommit hit via familjeanknytning till familjemedlemmar och en del som 

arbetskraftsinvandring. Invandrare är ett otydligt begrepp som kan tolkas på många 

olika sätt, även nedvärderande. Att kalla en grupp människor t.ex. invandrare är att 

generalisera och det är lätt att inte ta hänsyn till heterogeniteten i gruppen menar Aytar 

(1999, s.10). Vidare tar Aytar (1999, s.10) upp att det dock alltid kommer att finnas ett 
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ord som benämner en grupp människor med utländsk bakgrund eller någon annan grupp 

människor. Han förespråkar att ta tag i problemet med attityder som nedvärderar istället 

för att hänga upp sig på själva ordet invandrare. 

 

1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet, Introduktion, har jag tagit upp bakgrund, syfte och 

frågeställningar. Jag har också tagit upp och definierat några begrepp som jag anser 

vara relevanta i relation till studien. I det andra kapitlet, Metod, tar jag upp den 

forskningsansats som jag har valt att arbeta efter i min studie. Jag tar också upp de 

tillvägagångssätt som jag använt vid mitt materialinsamlande och min bearbetning av 

mitt material. I metodkapitlet är även validitet och reliabilitet och de etiska 

överväganden som jag gjort inför studien presenterade. I det tredje kapitlet, Teoretiska 

utgångspunkter, inleder jag med att ta upp tidigare forskning inom området. Därefter 

följer beskrivningar av de teorier som jag anser vara relevanta i min studie. I det fjärde 

kapitlet, Resultat och analys, presenterar jag det som jag kommit fram till i min studie. 

Jag analyserar också det material som jag arbetat med. I det femte och sista kapitlet, 

Sammanfattning och diskussion, sammanfattar och diskuterar jag det som jag kommit 

fram till i min studie. Därefter följer en referenslista på alla de källor jag arbetat med, 

såväl böcker som internetkällor.  

 

 2. Metod 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp den forskningsansats som jag har valt, det 

tillvägagångssätt jag använt mig av vid materialinsamlandet och bearbetningen av 

materialet, samt validitet, reliabilitet och forskningsetiska överväganden.  

 

2.1 En kvalitativ forskningsansats 

Syftet med studien ska vara grundläggande när man väljer att jobba efter en kvantitativ 

eller en kvalitativ metod. Vill man ha ett resultat som är mer generaliserbart ska man 

använda sig av en kvantitativ metod. Vill man däremot ha ett resultat som går mer på 

djupet ska man använda sig av kvalitativ metod. Jag har valt en kvalitativ 

forskningsansats då jag anser att denna metod ger mig bäst förutsättningar för att öka 

min förståelse för de ensamkommande barnens integrationsprocess. Genom att intervjua 

personalen på ett boende för ensamkommande barn får jag information om hur 

personalen ser på integrationen av barnen. Jag får också möjlighet att belysa olikheter i 
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hur personalen upplevelser att barnen bli bemötta av myndigheter och integrerade i det 

svenska lokalsamhället. (Holme och Solvang, 1997, s.78)  

 

Jag har valt att göra intervjuer då det är den metod som jag kan få ut mest av när det 

gäller människors sociala verklighet. Alvesson och Deetz (2000, s.216) menar att det är 

svårt att förstå människors uppfattningar och tankar om ett specifikt ämne om man inte 

har pratat med dem. Det är i intervjuer man kommer nära sina informanter och man kan 

läsa av olika reaktioner och känslor vid intervjutillfället. Kroppsspråk, känslor, uttryck 

är sådant som man aldrig kan fånga med t.ex. enkäter. Alvesson och Deetz (2000, s.83) 

menar att det är en fördel att använda löst strukturerade intervjuer då det ger 

informanten möjlighet att själv komma med egna reflektioner och tankar. Det kan ge 

nya idéer och infallsvinklar för mig som intervjuar eftersom mitt syfte är att få en ökad 

förståelse för hur personalen på boende för ensamkommande barn upplever att barnen 

blir bemötta av myndigheter och integrerade i det lokala samhället. Denscombe (2000, 

s.134-135) förklarar att en semistrukturerad intervju bygger på en färdig intervjuguide, 

men intervjuaren är mer flexibel och tar frågorna i den ordning som de kommer. Det 

finns en öppenhet för svaren och för informantens egna tankar och reflektioner. 

 

2.2 Tillvägagångssätt  

Från första början hade jag tänkt intervjua barnen på boendet. Det fanns dock ingen 

möjlighet till det då jag hade behövt använda mig av tolk och inte hade någon 

ekonomisk möjlighet, eller tidsutrymme, till det. Istället valde jag att intervjua 

personalen på boendet för att se hur de upplever barnens integration genom bemötande 

från lokalsamhället och myndigheter som de kommer i kontakt med. 

 

Intervjuguiden är utformad efter tre olika teman utöver en inledning med några 

bakgrundsfrågor till informanten. De teman jag har valt är hur informanten ser på 

barnens behov, hur informanten ser på lokalsamhällets bemötande av ensamkommande 

barn och hur informanten anser att integreringen av barnen fungerar. Jag har valt att 

tematisera frågorna på det här sättet för att lättare kunna analysera materialet.  

 

Mitt urval är ett strategiskt urval och består av personal på ett och samma boende för 

ensamkommande barn. Jag är medveten om att de som jag intervjuat inte nödvändigtvis 

är representativa för gruppen i helhet och att de är färgade av att endast ha jobbat på ett 

boende i en specifik kommun. Boendet som de arbetar på har dessutom varit öppet 
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mindre än ett år. Dock har de en bra inblick i hur arbetet med de ensamkommande 

barnen bedrivs och de har en klar uppfattning om hur integreringen in i det svenska 

samhället går till. Jag har intervjuat sex stycken ur personalstyrkan, två kvinnor och 

fyra män, med olika erfarenhet och utbildning. I personalstyrkan på boendet finns bland 

annat behandlingspedagoger, socionomer, kriminalvårdare och fritidsledare. Jag har 

tagit kontakt med föreståndaren på boendet som i sin tur har tillfrågat personalen om att 

ställa upp på intervjuer.  

 

Jag har gjort fyra enskilda intervjuer som jag har bandat och därefter renskrivit. Jag har 

också intervjuat två av informanterna vid ett och samma tillfälle och de ville inte bli 

bandade, vilket jag fick respektera. Vid den gemensamma intervjun med de två 

informanterna har jag istället nedtecknat det som framkommit och därefter renskrivit 

materialet. Intervjuerna är gjorda på informanternas arbetsplats på arbetstid.  

 

Samspelet mellan intervjuare och respondent är viktigt och Merriam (1994, s.89) menar 

att det finns tre variabler för en intervjusituation. Det är intervjuarens personliga 

egenskaper och erfarenheter, respondentens inställning och hur parterna upplever sig 

själva och varandra i situationen. Dessa tre påverkar intervjuns utgång och resultat, 

vilket jag är medveten om.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Enligt Lundin (2008, s.165) så handlar validitet och reliabilitet om att mäta det man 

avser att mäta/undersöka och hur väl man lyckas med det. Validitet är relationen mellan 

det man teoretiskt tänker mäta/undersöka och det som man faktiskt mäter/undersöker. 

Reliabilitet är tillförlitlighet och innebär att det resultat som man får fram ska vara 

möjligt att förlita sig på. Kvale (1997, s.150) tar upp att det kan vara små företeelser 

som avgör tillförlitligheten, så som kvaliteten på inspelningen eller att man kanske hör 

fel, som då leder till att man skriver ner det man tror sig höra. I en kvalitativ studie 

definieras inte generaliserbarheten utan istället visar man upp den väg man gått och de 

fynd som gjordes vid slutet av vägen, sedan är det upp till läsaren att avgöra 

generaliserbarheten. Det är något som även Jacobsson (2008, s.166) tar upp. Jacobsson 

menar att det inte är viktigt att ta upp validitet och reliabilitet som begrepp i sig vid 

kvalitativa studier, utan anser istället att det är viktigt att ta upp metodologiska problem 

och förtjänster, vilket innebär urvalsprocess och vilka slutsatser som man kan dra av 

vilket material. Jacobsson (2008, s.168-172) menar vidare att det är viktigt att än mer 
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jobba med materialet i sig och på så sätt arbetar man indirekt med validiteten och 

reliabiliteten. Att ta hänsyn till hur pass mycket forskarens egen närvaro har påverkat 

materialinsamlandet, att ha frågeställningar som är ledande och istället lägga energi på 

att analysera fördelar och nackdelar med det samt att fundera på vad man väljer att ta 

med i anteckningar och hur det valet påverkar arbetets resultat är saker som Jacobsson 

tar upp och menar att det är viktigt att arbeta med som ett led i validitet och 

reliabilitetsdiskussionen. Inom den kvalitativa forskningen har inte reliabilitet så stort 

utrymme som den har inom den kvantitativa forskningen menar Holme och Solvang 

(1997, s.94). Själv har jag inte mätt någonting utan söker en större förståelse för hur 

integrationen av de ensamkommande barnen går till. Jag har använt mig av samma 

intervjuguide och jag har ställt samma frågor vid alla mina intervjuer för att resultatet 

ska bli tillförlitligt och lättare att analysera. Jag har spelat in mina intervjuer och 

därefter skrivit ut dem för att kunna förmedla ett så tillförlitligt resultat som möjligt. I 

en kvalitativ studie arbetar man kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten. 

Validitet och reliabilitet är grunden för den kvalitet och trovärdighet som uppsatsen 

visar, oavsett om man väljer att använda just begreppen validitet och reliabilitet. 

Diskussionen kring validitet och reliabilitet bör ses som ett tillfälle att fundera och 

reflektera över sin forskning medan den pågår och även vara beredd och ha tänkt 

igenom eventuella invändningar som kan komma från andra mot de slutsatser som man 

som forskare dragit menar Jacobsson (2008, s.180-181). 

 

2.4 Etiska överväganden 

Jag har läst och förhållit mig till de etiska regler och rekommendationer som 

Vetenskapsrådet (1990) tagit fram. Mina informanter har blivit tillfrågade om att ställa 

upp på intervjuer och genom att de tackat ja anser jag att samtycke är inhämtat. Jag har 

informerat informanterna om syftet med studien och att all medverkan är frivillig. Jag 

har även informerat om anonymitet och att ingen utomstående kommer att ha tillgång 

till materialet och att allt material kommer att förstöras då det är bearbetat och intaget i 

uppsatsen. De bandinspelningar jag gjort under mina intervjuer har renskrivits och 

kommer, när uppsatsen är examinerad, att förstöras. Materialet är avidentifierat så att 

ingen kan förstå vem som blivit intervjuad. Trost (1997) tar upp att det är viktigt att 

materialet hanteras konfidentiellt vilket innebär att inget förs vidare och att ingen får 

veta vem som sagt vad.  
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Det var ett etiskt övervägande då jag från början var intresserad av att intervjua de 

ensamkommande barnen själva och inte personalen på boendet. Det är mycket man ska 

ta hänsyn till vid intervjuer med barn enligt Vetenskapsrådet (1990). Det är också svårt 

att avgöra hur pass mycket av informationen som jag hade fått fram i de intervjuerna 

som hade varit tillförlitlig. Kanske hade de inte vågat vara ärliga mot mig då de inte 

känner mig och inte med säkerhet vet att jag inte kommer från någon myndighet, även 

om jag förklarat det. Det går inte att komma ifrån att jag har en maktposition gentemot 

barnen som skulle kunna ha varit ett hinder i intervjusituationerna och tillförlitligheten i 

materialet. Genom att istället intervjua personalen på boendet kom jag ifrån det etiska 

övervägandet som intervjuer med barn satte mig i. I intervjuerna med personalen har jag 

inte en maktposition då det är de som sitter inne med kunskapen och jag är den som 

behöver deras kunskap. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet har jag tagit upp de teoretiska utgångspunkter som jag använder mig 

av. Det är Diaz integrationsteori och Baumans teori kring ”vi och de”. Jag har också 

sammanfattat den tidigare forskning som jag anser vara relevant när det gäller 

integration, migration och identitetsutveckling. 

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Integrationen in i det svenska samhället 

Kamali menar i sin utredning Integrationens svarta bok (SOU 2006:79) att mycket av 

den integrationspolitik som beslutades om och arbetades efter från 1990-talet och fram 

till mitten av 2000-talet har varit baserad på ”vi-och-de tänkande”. Genom att se på 

invandrare som ”de” har vi ställt oss själva, ”vi”, som högre och bättre. ”Mångfald” och 

”mångkulturellt samhälle” har blivit modeord, ord som beskriver ett tillstånd där ”andra 

kulturer” lever bland ”oss”. Det leder till att det i samhället skapas en specifik kulturell 

ordning som, enligt Kamali ”uppvisar skrämmande likheter med den gamla 

”rasordningen”.” (SOU 2006:79, s. 253) Kamali skriver vidare i sin utredning om 

kulturrasism, som innebär att människor delas in efter den kultur som hon tillhör och 

det bygger också på att alla kulturer är mycket olika i grundläggande värderingar. En 

människa ska, enligt kulturrasistisk mening, ha samma värderingar, beteenden och 

förmågor och man drar på så sätt alla människor över en och samma kam. Det innebär 

att kulturen i ett land eller i en etnisk grupp skulle vara enhetlig och oföränderlig. 
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Kamali har i utredningen dragit slutsatserna att integrationen av människor som flyttat 

till Sverige styrs av en underordning där vi placerar in invandrare och flyktingar i 

gruppen ”de” medan ”vi” kan spelreglerna i det svenska samhället och vet vad som 

gäller. Något som lätt tas för givet är att ”de” inte har kompetens, inte förstår de sociala 

strukturer som råder, inte känner till samhällets och arbetslivets normer och villkor. 

Rättigheter som för svenskar är självklara ifrågasätts för ”de”. Kamali (SOU 2006:79) 

menar vidare att det också är en fråga om makt och kontroll som gör integrationen 

problematisk. Diskrimineringen bygger på en maktobalans som till stor del är 

strukturell. Makten över språket är en faktor som gör det svårt att komma in i samhället 

och tillgodogöra sig information och orientera sig. ”Makten att diskriminera bärs upp av 

etablerade uppfattningar om det normala, överlägsna eller önskvärda, i motsats till det 

avvikande, underlägsna och problematiska” skriver Kamali (SOU 2006:79, s.247). Vad 

som är ”normalt” och en samhällig norm varierar i olika sammanhang, det som dock är 

vanligt är att godtycklighet ökar risken för diskriminering och problematiserar 

integrationen.  

 

3.1.2 Migration som normalitet 

Att lämna ett land och bilda sig en ny verklighet i ett nytt främmande land är 

komplicerat. Relationen till det gamla landet lever vidare i mångas fall, samtidigt som 

det skapas band till det nya landet. Gustafsson (2007, s.17) menar att varje människa 

förväntas tillhöra en specifik nation och identifiera sig med den, vilket innebär att de 

som migrerar och är migranter förväntas flytta över sin tillhörighet till den nya staten.  

Det är inte givet att det är så, utan istället refererar man till båda länderna och får en 

känsla av att inte tillhöra riktigt någonstans. Gustafsson (2007, s.17) tar vidare upp att 

det tidigare var det normala att vara bofast och tillhöra en nation, medan det avvikande 

och ovanliga var att vara migrant. Det var ett nationellt förhållningssätt som präglade 

sättet att se på internationell migration. Nu förespråkar man det transnationella 

synsättet, vilket innebär att man överskrider nationsgränser i dagliga aktiviteter och 

relationer. Genom det synsättet har migranter och förflyttningar blivit normalt. Med det 

transnationella perspektivet betonar man att det går att ha en befintlig och fungerande 

relation till både det nya och det gamla hemlandet. Migration ses inte längre som något 

svårt och problematiskt, utan det ses som något som är normalt och som ibland även 

kan vara positivt. 
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3.1.3 Kulturens påverkan av identiteten 

Sjögren (1993, s.18) skriver att identitetsutvecklingen är en process som pågår mer eller 

mindre under hela livet. Det är ett givande och tagande som påverkar identiteten och 

den formas av handlingar och egenskaper. Identitetsutvecklingen är också ett samspel 

med omgivningen, där även omgivningens uppfattning av personen och personens eget 

bemötande av dess respons spelar stor roll. ”Av människor som gått genom 

utvandrings- och invandringsprocessen (ännu mer om de upplevt flykt och väntan på 

uppehållstillstånd) krävs ett stort mentalt arbete och psykologiskt arbete för att bygga 

upp en säker identitet igen i det nya landet.” (Sjögren, 1993, s.19) Det finns en stor risk 

att det blir en stigmatiserande uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare” som lätt 

kan leda till ett utanförskap, vilket gör identitetsbildningen komplicerad. Den bild som 

människan har av sig själv i relation till världen omkring fungerar som grunden i 

identitetens uppbyggande och blir tidigt internaliserad in i människan. De 

samhällsvillkor som råder i miljön där man växer upp spelar också roll tillsammans 

med den egna livserfarenheten. Sjögren (1993, s.20) tar vidare upp att de kulturella 

referenserna är en del i helheten som identiteten utgör. Kulturen kan aldrig till fullo 

förklara en människas inställning och beteende, men det kan vara en del av en 

förklaringsmodell till handlingar som andra människor upplever som annorlunda och 

som skiljer sig mot vad som anses vara ett normalt beteende.  

 

3.2 Teoretisk bakgrund 

3.2.1 Integrationsteori 

Begreppet integration används för att belysa relationen mellan invandrare och det nya 

samhället. Diaz (Aytar, 1999, s.25) tar upp integration som ett socialt fenomen som 

återges i olika sociala sammanhang, så som ekonomiska och sociala relationer. Diaz 

(Aytar, 1999, s.25) menar att integrationen är en komplex process som sker på tre olika 

nivåer. På makronivån handlar det om hur samhällssystemet påverkas av integration i 

stort, ett samhälligt intresse. På mesonivå handlar det om invandrargruppens mönster, 

tillgångar och möjligheter att bli integrerade i samhället som grupp. Micronivån handlar 

om invandrarens utsikter att bli integrerad i samhället som individ på egen hand. Enligt 

Diaz (Aytar, 1999, s.26) är det social integration, politisk integration, ekonomisk 

integration, kommunikativ integration, familjeintegration, boendeintegration och 

personlig integration som ingår i begreppet integration och är viktiga för att uppnå 

delaktighet. Diaz (Aytar, 1999) definierar integration som ”en process genom vilken 

invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning äger 
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rum av eftersträvade resurser (arbete, inkomst, sociala resurser, rättigheter, 

information)”. (Aytar, 1999, s.25) 

 

3.2.2 Vi och de 

Bauman (1990, s.52) gör en indelning bland människor som han benämner ”vi och de”. 

Det står för två helt skilda typer av människor, men också för två olika typer av 

inställningar. ”Vi” är den grupp där jag tillhör. ”Vi”-gruppen känner jag mig hemma i, 

jag vet vad som gäller och i den gruppen är jag trygg. ”Vi” står för samarbete, tillit, 

trygghet och lojalitet. ”De” är den grupp som jag inte tillhör, som jag inte vill eller kan 

ingå i. Jag är misstänksam mot ”de” och känner också en eventuell rädsla för det som 

”de” symboliserar och gör. Jag tror dessutom att ”de” ogillar mig och mina åsikter lika 

mycket som jag ogillar deras, därför tror jag också att ”de” motarbetar mig och mina 

syften. ”De” står för misstro, ängslan, motvilja och stridslystnad. Dessa två grupper är 

beroende av varandra. Finns det inte en ”vi”-grupp, finns det inte heller en ”de”-grupp, 

och tvärtom. Bauman (1990) skriver att ””De” är inte ”vi”, och ”vi” är inte ”de”; ”vi” 

och ”de” kan bara förstås tillsammans, i sin ömsesidiga konflikt.” (Bauman, 1990, s.54) 

”Vi” och ”de” är en förklaringsmodell för många konflikter och relationer runt om i 

världen, både i smått och i stort. Klass, kön och nationalitet är exempel på grupper som 

bildar ”vi” och ”de”, beroende på var man själv befinner sig. När man pratar om ”oss” 

med samma klass, kön eller nationalitet använder jag mig av de likheter som finns och 

förenar ”oss”. Eftersom man omöjligt kan ha en relation till alla med samma 

nationalitet, kön eller klass så blir inte grupperna ”vi” utav sig själva. Det behövs en 

stark makt som enar ”oss” för att t.ex. kämpa mot något, ”de”, som splittrar ”oss”. 

Bauman (1990, s.62) skriver vidare att det som kännetecknar ”vi”- och ”de”-tänkande 

är att de förstärks och befästs av fördomar. Allt tolkas till det värsta, man ser inget 

positivt i det ”de” gör. Allt som är främmande är farligt och det kan, i värsta fall, leda 

till rasistiska attityder och åsikter.  

 

4. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer jag att presentera det resultat som jag kommit fram till. Jag 

analyserar också resultatet med hjälp av de teoretiska utgångspunkter och den tidigare 

forskning som jag presenterat i föregående avsnitt. Jag har delat in resultat- och 

analysdelen i fem teman; trygghet, asylprocess, bemötande, integration och skola. Två 

av mina teman fanns med i intervjuguiden, bemötande och integration. De övriga tre 

har vuxit fram ur det material som jag fick in genom mina intervjuer samt genom den 
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tidigare forskning och de teorier som jag har valt. Jag kommer i det här kapitlet, samt i 

den avslutande diskussionen, att omnämna de ensamkommande barnen, i själva verket 

tonåringar, för barnen. Det är inte ett generaliserande begrepp utan det är för 

enkelhetens skull, och det handlar om dessa sju ensamkommande barn som finns på 

boendet där jag intervjuat personalen, som här kallas för intervjupersoner. 

 

4.1 Behov av trygghet 

Barn som kommer ensamma till Sverige har ett stort behov av trygghet vilket ter sig i 

behov av vuxenstöd och kontakt, det är något som alla intervjupersonerna är överens 

om. Det är, förutom beslut från Migrationsverket, det mest centrala i barnens väntan. 

Barn behöver trygghet för att kunna utvecklas och bli självständiga vuxna. Barn som 

inte har föräldrar som har möjlighet att vara närvarande som förebilder och stöd, saknar 

ofta en trygg plats i tillvaron. Det har vid de flesta av mina intervjuer framkommit att 

det viktigaste behov barnen har är just trygghet och vuxenkontakt:  

 

”Behovet av vuxenkontakt är annorlunda för de här barnen. Jobbigt också att de 

inte vet vad som händer deras familjer i hemlandet. Oro och ångest över att inte 

veta.” 

 

”Så vad jag tror att barnen behöver när de kommer hit är att de litar på oss 

personal och det tror jag är viktigt.” 

 

Migration ses inte längre som något problematiskt och svårt som det gjorde förr menar 

Gustafsson (2007). I dagens samhälle är det inget ovanligt att ha utländsk bakgrund 

eller vara nyinflyttad till Sverige. Dock är det en konstant oro som barnen bär med sig 

för sina familjer och anhöriga i hemlandet. Gustafsson (2007) menar att det går att ha en 

fungerande relation till både det nya och det gamla hemlandet. I barnens fall är det 

komplicerat då det inte alltid är möjligt att hålla kontakten med hemlandet och oron 

över familjens hälsa och välbefinnande på så sätt blir stor. Kamali (2006) menar å sin 

sida att det fortfarande ses som annorlunda att vara migrant och inflyttad till Sverige då 

”de” inte anses ha samma kompetens som svenskar beträffande samhällets strukturer 

och normer. 

 

Vartefter barnen blir tryggare och mer hemmastadda i det svenska levnadssättet och 

kulturen, desto lättare har de att integreras och lära sig språk och komma ut i samhället 
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menar intervjupersonerna. Många av barnen har lätt att fastna i att bara vänta och inte 

göra något annat, vilket kan vara både positivt och negativt. En av intervjupersonerna 

säger: 

 

”Våra behov styr lite för mycket, behöver inte heller alltid göra så mycket. Njuter 

inte av alla aktiviteter, för mycket saker på en gång.”  

 

En annan intervjuperson menar att det blir en stor skillnad för att man är van vid att 

många svenska tonåringar har händerna fulla och att det är full rulle hela tiden.  

 

”Det värsta är väl liksom att barnen blivit så hemmastadda här så de upplever att 

det har blivit mitt hem och min borg. Det är svårt att komma ut.” 

 

Kanske är det så att personalens behov och förväntningar styr mer än barnens egna 

behov. Det kan vara ett sätt att se skillnader mellan ”vi” och ”de” genom att se att 

barnen inte är lika svenska barn vilket gör dem annorlunda och inte som ”oss”. Likaså 

kan det vara ett led i att ”försvenska” barnen, att tänka att ”svenska ungdomar brukar 

gilla eller brukar göra så här så det borde fungera”. Även om det är mer som binder oss 

samman än som skiljer oss människor åt så finns det kulturella föreställningar och 

åsikter som gör att inte allt fungerar. Sjögren (1993) menar att de kulturella referenserna 

är en del i helheten som identiteten utgör. Kulturen förklarar en del mänskliga 

inställningar och beteende, speciellt om det är annorlunda mot vad som anses vara ett 

normalt beteende i vår kulturella kontext.   

 

När det gäller tryggheten gentemot personalen är det något som har kommit efter att 

barnen har varit på boendet ett tag, det tar tid att bygga upp förtroende och tillit: 

 

”De har hunnit bo in sig här lite. Det jag ser nu är att efter så här lång tid börjar 

det här att de är ledsna, oroliga och så nu. I och med att de är trygga med oss 

personal... De törs visa sina känslor, både positiva och negativa. De är trygga 

gentemot oss personal, det är ett bevis på att vi lyckats få dem trygga här. Mycket 

trygghet, stabilitet och kontinuitet med regler och ordning tror jag är viktigt för 

dem.” 
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Ingen tjänar på att människor ”tycker synd om” barnen menar ett par av 

intervjupersonerna. Det blir varken lättare eller roligare för barnen för att några tycker 

synd om dem.  

 

”Man måste gå vidare med livet, kan inte stanna upp bara för att vänta på något 

som kanske kommer. Alla tycker synd om barnen, men det är egentligen mer synd 

om de som inte har tagit sig hit. De barn som är här har tagit sig hit och kommit 

ifrån eländet. Många familjer har skickat iväg sina barn för att ge dem ett bättre 

liv.” 

 

Diaz (Aytar, 1999) menar att det är viktigt att från samhällets sida ta emot 

invandrargruppen som en tillgång och inte ett hinder. Genom att tycka synd om barnen 

blir de inte hjälpta av samhället, det gör bara stigmatiseringen av barnen som grupp 

större. Det är lätt att barnen känner sig utanför och att det blir ”vi” mot ”dem” från både 

barnens och svenska samhällets sida. 

 

4.2 Asylprocessens påverkan 

Enligt Migrationsverket (2008) ska ärenden som rör barn handläggas skyndsamt och det 

innebär att barnet ska ha fått beslut inom tre månader. Det har vid intervjuerna 

framkommit att det inte fungerar så. Det är ingen av barnen på boendet som har fått 

beslut – varken positivt eller negativt – inom tre månader. Personalen på boendet 

poängterar flera gånger att asylprocessen och väntan på besked är väldigt krävande för 

barnen och att det är dåligt av Migrationsverket att inte kunna hantera ärendena fortare 

när det rör barn. En intervjuperson säger: 

 

”Migrationsverket sa att asylprocessen skulle ta max tre månader – i själva 

verket har det snabbaste ärendet tagit sex månader. Konstigt att beslut ska ta 

sådan tid då det är speciella barnhandläggare som handlägger ärendena.” 

 

Att vänta liknas av en intervjuperson med att leva i ett vakuum. Det är ett 

grundläggande besked som de väntar på, det gäller det mest basala i livet – var man ska 

bygga upp sitt liv och sin framtid.  

 

”Det är den slutgiltiga och viktigaste frågan. Det är först då de kan börja tänka 

framåt och planera för framtiden.” 
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Barnen blir osäkra på var de hör hemma, på vem de själva är och hur de ska leva sina 

liv. Identiteten barnen hade i hemlandet stämmer inte alltid överens med identiteten de 

får i Sverige menar en intervjuperson.  

 

Sjögren (1993) menar att identiteten påverkas av var man befinner sig och vad man har 

med sig sedan tidigare i sin ryggsäck. Om barnen känner sig utanför och stigmatiserade 

som annorlunda är det lätt att identiteten blir skadad och svår att bygga upp i ett land 

där man kanske känner sig annorlunda. Kulturen kan aldrig helt klargöra en osäker 

identitet, men kan vara en förklaring till beteende som verkar annorlunda. Sjögren 

(1993) menar vidare att de som flytt till ett nytt land har ett svårare och jobbigare 

identitetsarbete framför sig. Personalen på Migrationsverket borde vara medvetna om 

hur stor del av barnens liv besluten upptar. Genom att snabba på beslutsgången, utan att 

för den delen bortse från rättssäkerheten, skulle barnen kunna bli tryggare och inte ta så 

stor skada i sin identitetsutveckling.  

 

Det framkommer också vid intervjuerna att gode männen får barnens beslut på olika 

sätt. En del har fått besluten via brev medan andra har fått telefonsamtal. Det har också 

varit långt mellan beslutsdatum och till den dag då beslutet nådde fram till gode männen 

och barnen. Det upplevs som nonchalant och barnen mår inte heller bra av väntan.  

 

”Ett moln som hänger över dem hela tiden, det påverkar mer än vi – jag - kanske 

först har insett”  

 

När det gäller asylprocessen är personalen väldigt tydlig. De har ingen möjlighet att 

påverka och det lägger sig inte heller i Migrationsverkets arbete. Dock går det inte att 

sticka under stol med att processen tar lång tid – trots att det rör barn och enligt lag ska 

handläggas skyndsamt. Personalen lyssnar när barnen har varit på utredningssamtal och 

när beslut kommit, men de är tydliga med att de inte kan göra något åt det. Det är en 

viktigt bit för att orka med arbetet, att inte gå in i processer och beslut, menar flera av 

intervjupersonerna. Det tar mycket på krafter och energi.  

 

”Och då har vi som uppgift att inte gå in i själva ärendet, men stötta dem, vi 

pratar inte om själva ärendet. Men vi kan säga att jag hör vad du säger, men det 

är viktigt hålla distansen. Men visst märkts det på dem att de mår sämre både 

fysiskt och psykiskt. De går ju här och väntar.” 
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Hur barnen tar emot sina beslut är väldigt individuellt. En del mår jättedåligt vilket 

rinner över på övriga boende och personal. Andra tar det med ro. Det framkommer vid 

flera intervjuer att det är svårt att ha barn som fått uppehållstillstånd boende 

tillsammans med barn som fått avslag. Det är en miss från kommunens sida, de flesta 

andra kommuner har skilda boenden för barn efter att beslut kommit, menar 

intervjupersonerna. Det är dessutom ett mål från kommunens sida att barnen ska få 

flytta ut i familjehem när de blivit beviljade uppehållstillstånd. Dock har det enligt 

intervjupersonerna inte fungerat och hittills har kommunen knappt börjat rekrytera 

familjehem. Flera av intervjupersonerna menar att det är ett arbete som skulle ha 

påbörjats parallellt med att barnen började anlända till boendet. 

 

”När du får veta att du får stanna – den centrala frågeställningen – är det nog 

jätteskönt i en vecka eller två. Men sen kommer nya frågor och problem att ta tag 

i. Det ör nog viktigt att man markerar att det är nytt, flyttar från ett hus till ett 

annat. Nu börjar det gå i cirklar för de här killarna, de växer inte av att gå här.” 

 

Genom att vänta och bo i speciellt boende ses barnen lätt som annorlunda både på 

skolan och i samhället. Det kan bli svårt att veta om det är någon idé att satsa på barnen, 

lära känna dem och knyta an till dem. Bara genom att vara asylsökande blir barnen 

kategoriserade in i ”de”-facket, som annorlunda mot ”oss” som är svenska och som vet 

att vi får vara i Sverige och kan koder och regler i samhället menar Kamali. Om barnen 

när de får beslut kunde få flytta till familjehem skulle kanske inte stigmatiseringen och 

kategoriseringen bli lika stor. Det skulle bli en chans för barnen att bli som ”oss” och bo 

i vanliga familjer och inte bli institutionaliserade. Stämpeln ”vi” och ”de” som Kamali 

tar upp skulle kunna försvinna snabbare och det skulle vara lättare för dem att komma 

ut och bli delaktiga i samhället. 

 

Det efterlyses mer kunskap från kommunens sida innan man drar igång ett projekt som 

det här. Det finns kommuner som jobbat in sig och funnit bra modeller och metoder att 

jobba efter när det gäller boende för ensamkommande barn. Att alla ska göra sina egna 

misstag istället för att lära av varandra är något som en av intervjupersonerna förundras 

över. Det hade kostat mycket mer pengar att göra en grundlig introduktion och plan för 

arbetet, men i längden hade det lönat sig, menar intervjupersonen. 

 



21 
 

Även när det gäller kommunens kunskap och förberedande planering är det en del av 

integrationsteorin som Diaz (Aytar, 1999) förespråkar. Det ligger i samhällets intresse, 

på makronivå, att se till att barnen som kommer till kommunen får en god vistelse och 

integreras på ett bra sätt i samhället. Likaså är det viktigt att från kommunens sida ta 

reda på innan projekt startas hur det förmodas påverka samhället och dess invånare. 

 

4.3 Bemötande från det svenska lokalsamhället 

Bemötandet av de ensamkommande barnen har varit bra överlag tycker alla 

intervjupersonerna. En intervjuperson menar att det nog är bättre nu än det var förr då 

barnen fick stanna på flyktingsförläggningar och i förorter till större städer. Nu 

portioneras barnen ut i mindre grupper till olika kommuner, och det är kommunen som 

är ansvarig för barnens vistelse på boende och därefter i familjehem eller egna boenden. 

Det som saknas är mer intresse och engagemang från kommunens sida anser ett par av 

intervjupersonerna. 

 

”Integrationsenheten har varit här dagtid, men det är konstigt att de inte kommer 

när killarna är här. Bättre de hade kommit en kväll och träffat killarna. Det är ju 

ändå för deras skull vi gör det här.” 

 

”Det är ju ändå för deras skull vi gör det här”... Det är för barnen som arbetet bedrivs, 

och det är viktigt att minnas att det är barnets bästa som ska beaktas. Barnens rättigheter 

ska tas tillvara på, oavsett vilken nationalitet eller språk barnet har. Enligt 

Barnkonventionen (Mänskliga rättigheter, 2009) ska barnets bästa komma i främsta 

rummet i allt som rör barn. När det gäller bemötande av barn ska det inte finnas någon 

uppdelning mellan ”vi” och ”de”. Alla barn har samma rättigheter till skydd och god 

omsorg, oavsett vad man bär med sig i bagaget. Det är lätt att, enligt Kamali (SOU 

2006:79), räkna ut människor med annan bakgrund än sin egen och se dem som mindre 

vetande och att de har svårt att förstå det svenska samhället. Därför är det viktigt att 

tänka på för vem man arbetar och se till att man inte förlorar fokus. 

 

En intervjuperson saknar att inte någon från kommunens sida var ute i samhället och 

informerade om boendet när det skulle öppna. Det har väckts en del frågor om boendet 

och barnen som bor där. En information och öppenhet om boendet hade inte skadat, 

menar en av intervjupersonerna. Det hade varit ett bra bemötande från kommunens och 

samhällets sida. Många frågar vad det är för barn, hurdana de är. 
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”Det är jättetrevliga killar. De är inte hemma ändå, man tackar lite mer när man 

inte är hemma. De är nog lite mer artiga än vad jag kan tänka mig att de flesta 

tonåringar är.” 

 

En information till samhället och en förklaring kring vad det är för barn som kommer 

hade kunnat underlätta integrationen, som Diaz (Aytar, 1999) menar är en komplex och 

ömsesidig process. Diaz (Aytar, 1999) menar att det är samhällets intresse att de som 

kommer till Sverige integreras på ett bra sätt för att underlätta integrationen. 

 

Alla barnen som kommer utan vårdnadshavare har rätt till en god man som är 

ställföreträdande vårdnadshavare. Det är gode männen som ska ha kontakt med 

myndigheter åt barnens sida, få alla papper och beslut som kommer till barnen och vara 

ett stöd och en hjälp i vardagen. Personalen på boendet menar att det också till viss del 

ligger på gode männen att få ut barnen i samhället på aktiviteter och föreningsliv. En 

intervjuperson säger så här om barnens gode män: 

 

”De är väldigt viktiga, det är de som företräder dem i asylprocessen och är med 

på utredningssamtal och kan göra det lilla extra. Öppna lite dörrar, socialt och 

aktivitetsmässigt. Det gör vi ju också, men det blir mer på ett privat plan.” 

 

Uppfattningen bland intervjupersonerna går isär när det gäller barnens relationer och 

hjälp av gode männen. En intervjuperson säger så här:  

 

”Det har blåst en hel del kring en del killar i perioder, även om det nog har 

varit ganska lugnt ändå mot vad det kan vara. Men det har varit en del saker 

där de gode männen har fått gå in och agera, och det har de gjort mycket bra. 

På olika sätt, så klart.” 

 

En annan intervjuperson uttrycker sig så här: 

 

”Gode männen ska sköta kontakten med myndigheter. Ska vara 

vårdnadshavare, men en del gode män gör bara det roliga, som att komma med 

presenter och hitta på roliga aktiviteter. Alla papper kommer hit, även att de 

borde gå till gode män som är ställföreträdande föräldrar. Det är brist i gode 
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männens uppdrag, det var nytt för kommunen. Barnen borde ha t.ex. en helg i 

månaden som de får bo hos sina gode män för att känna på svenskt familjeliv.” 

 

En tredje intervjuperson uttrycker det så här angående gode männen: 

 

”Killarna tar ganska mycket hjälp av dem. De har behövt hjälp för att söka 

vinterkläder nu från Migrationsverket. De har också fått följa med till Malmö på 

asylutredningen. Och där ser man verkligen att behovet finns. De är 

ställföreträdande förälder. Det har fungerat mer eller mindre bra med olika 

personer. Vad jag har förstått så har inte Överförmyndarenheten heller vetat 

vad som ska ingå i uppdraget eftersom det skiljer sig från andra uppdrag inom 

LSS eller nåt. Det har varit svårt att specificera det, annars brukar de få ett 

papper där det står vad som ingår. De här killarna är verkligen ett pilotfall för 

kommunen på många sätt. Nu ser man alla missar som skett.” 

 

“Nu ser man alla missar som skett”... Det gäller människor, ensamkommande barn, 

som är i redan utsatta situationer och inte vet sina egna rättigheter i det svenska 

samhället som får lida av de ”missar” som kommunen gör. Det är inte okej att, som 

Kamali (SOU 2006:79) skriver, integrationen och samhället på ett förbestämt sätt 

placerar in invandrare i facket ”de” medan ”vi” vet vilka rättigheter och skyldigheter vi 

har. Precis som Bauman (1990) tar upp relationen mellan ”vi” och ”de” så är det lätt att 

se mellan fingrarna när det gäller invandrare. ”De” vet ändå inte sina rättigheter, det är 

lättare att fuska med ”dem”. Därför är gode männens uppdrag viktigt. Även då 

kommunens intentioner med alla säkerhet är goda så är det lätt att det blir fel, och det är 

viktigt att tidigt uppmärksamma det så att man slipper att hamna i ”vi” och ”de”-tänk 

där det finns en över- och underordning. Gode männen har som uppgift att ta tillvara på 

barnens intresse, vilket måste vara det viktigaste.  

 

4.4 Komplexiteten kring integration  

Det som kommer fram vid intervjuerna är att personalen ser integration som något 

komplext och svårt. Ordet integration är tvetydigt och kan betyda flera saker beroende 

på hur man tolkar det. En intervjuperson säger: 

 

”Vi försöker lära dem att i Sverige är det si eller så. Brukar säga att ”Du kan inte 

vara i Sverige och bo i hemlandet”. De lever ofta kvar i hemlandet i vissa saker. 
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Lära vad som gäller här. Följa svenska lagar och regler. Ska man bo i Sverige är 

det Sverige som gäller fullt ut.” 

 

En annan definition på integration, som en av intervjupersonerna gör, är: 

 

 ”Integration… få människor att komma på plats i Sverige på ett vettigt sätt.” 

 

En intervjuperson förklarar hur han ser på sitt arbete med integration av barnen: 

 

”Det är en utmaning att jobba med nya människor från andra länder och 

kulturer. Och att jobba med unga människor. Vi är deras första kontakt med 

svenska samhället som inte har myndighetsansvar. Vill visa på att svenskar inte 

är tillknäppta, att det inte är en tillknäppthet. Man får ett öppet sinne av att jobba 

med människor, det ger en annan syn på det mesta kring en. Spelar ingen roll om 

människan är svart, vit, grå eller beige. Verksamheten sticker ut här på orten, 

vilket både är en fördel och en nackdel.”  

 

Relationen till tiden är en del som kommer upp under diskussionen kring integration. 

De flesta av intervjupersonerna anser att tiden är viktig att lära barnen, att det inte går 

att strunta i att passa tider och vad klockan är. I Sverige är klockan och tiden viktig, 

oavsett vad man anser om det, menar en av intervjupersonerna. Det är en del av 

integrationen att förstå svenskarnas och västvärldens relation till tiden. 

 

Språket är ett annat tema som kommer upp när integration diskuteras. Det är A och O 

med språket. Att de ska klara av att leva i det svenska samhället utan att bli isolerade. 

De ska kunna klara av att gå och handla, ha kontakt med andra myndigheter, ta kontakt 

med andra människor. Barnen är inte lika och de har olika lätt att lära sig språket och är 

olika tuffa när det gäller nya situationer och kontakter. 

 

 ”En del är mer sociala än andra, en del är musslor och vågar inte.” 

 

Ett bra sätt att lära sig språket är att komma ut i samhället genom arbete eller 

praktikplats. Då lär man sig språket i naturliga situationer utan att sitta i en skola där 

man läser ett ämne i taget eller bara svenska som man sedan har svårt att tillämpa. 

 



25 
 

”Om man tittar bakåt så har det ju alltid kommit folk till Sverige, vare sig de flytt 

hit eller jobbat åt oss. Och de har ju gått rätt bra, för de har fyllt en funktion och 

kunnat kliva in och varit delaktiga och då har det inte varit någon diskussion. De 

flesta har kunnat svenska. Det är inte nödvändigt att det blir bättre för att man 

går många år i SFI, snarare tvärtom. Kan vara tryggt till en början, men sen… 

Om man är delaktig mår man bra, man är med i någonting och har man inte ett 

jobb så är man inte riktigt med, vare sig man är svensk eller somalier. Det föder 

ju.. beror på vad man är för person och bakgrund och personlighet..  det föder 

problem..” 

 

Flera av intervjupersonerna tar upp att det är många oskrivna och osynliga regler som 

finns i svenska samhället som är svåra att lära ut. Det är lätt att utgå från att alla andra 

förstår precis hur det ska vara, men alla förstår inte ett ord på samma sätt. Det är lätt att 

ta för givet att alla tolkar allt lika. Det gäller också att visa på vad som är bra och dåligt, 

rätt och fel. En annan intervjuperson säger att det kanske är tvärtom när det gäller 

integration: 

 

”Det kanske är så att vi lindar in det för mycket, för mycket integration i 

Sverige. Det har blivit en jätteapparat kring det, ska vara så himla speciellt. 

Visst, det finns olikheter, men så stor skillnad är det inte, folk fungerar ungefär 

likadant. Det kanske blir för mycket, att det hindrar istället.“ 

 

Diaz (Aytar, 1999) menar att genom integrationen ska tre olika aspekter bli 

uppmärksammade. Det bör ligga i barnens intresse att bli integrerade som individer och 

självständiga människor. För att det ska kunna gå måste de bli mottagna på samhällig 

nivå och samhället å sin sida bör förstå vidden av att ta emot ensamkommande barn 

som har ett annorlunda bagage med sig. Det handlar på en andra nivå om barnen som en 

grupp, hur de ska kunna bli integrerade som grupp. Där handlar det både om intresse 

från kommunen att informera och acceptera att barnen som finns i boendet ska ut i 

samhället. Det är också en uppgift för dem som arbetar nära barnen att lobba för att 

samhället ska se barnen som en tillgång och en styrka i samhället, och inte ett problem. 

Med andra ord är det ett gemensamt intresse från alla inblandade att se till att barnen 

blir integrerade på alla tre nivåerna. 
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4.5 Skolans roll och språkets betydelse 

Skolan är en stor och viktig del i de flesta barn och ungdomars liv och uppväxt. 

Utbildningsnivån skiljer sig stort mellan olika länder, vilket är något som ett par av 

intervjupersonerna tar upp: 

 

”Det är varierande kunskap, en del kan knappt sitt eget språk. Matte är 

prioriterat i andra länder så det går ofta bra. Engelskan brister i stort.” 

  

Kommunen skulle ha sett till att ha förberett mer för barnens ankomst, även när det 

gäller skolan menar flera av intervjupersonerna. De barn som är i gymnasieålder går på 

SFI (Svenska för invandrare) och det fungerar bra. De barn som går i grundskolan har 

inte fått samma möjlighet till språkundervisning.  

 

”De som går på SFI går det bra för, de lär sig mest. De som går på högstadiet 

går det inte lika bra för, de läser ju andra ämnen också, tyvärr. Men det är ju... 

jag tänker om jag skulle sitta med i Grekland på en historielektion, man skulle ju 

inte fatta någonting. Nu känner de igen några svenska ord, men fysik och kemi, 

hur ska man förklara det? Jag önskar mer att de skulle få ha mer som SFI, att de 

bara läser svenska tills de kan de mycket mer. En del är inskrivna på Individuella 

programmet på gymnasiet, och nu har några fått börja läsa andra ämnen, som 

engelska. Det har de användning av även om de får avslag på sin ansökan. 

Svenska har de inte lika stor nytta av, om de inte ska in i det svenska samhället 

förstås.” 

 

”Man måste involveras i samhället, och språket är väldigt viktigt! Kommunen har 

inte insett vad de har fått. När det gäller SFI så blir det glapp mellan de som går 

där och de som inte gör det. Det är 16-årsgräns på SFI och killarna är mellan 

15-17 när de kommer till oss, men en har fyllt 18 år nu. De som inte är 16 får gå i 

vanlig kommunal skola, och de på skolan verkade bli överrumplade av att de 

skulle ta hand om ensamkommande barn och har ingen beredskap och ingen 

speciell språkundervisning.” 

 

Barnen som går i grundskolan förväntas hänga med i den vanliga undervisningen, trots 

att vissa av dem inte kan mycket svenska alls. En intervjuperson uttrycker sitt missnöje 

så här: 
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”Fyrkantigt med betygskriterier i grundskolan, t.ex. simma si och så många 

längder för godkänt i idrott. Huvudsaken är att det ska kunna klara sig om de 

ramlar i vattnet och kan simma.” 

 

En annan intervjuperson uttrycker kritiken mot kommunens förberedelser kring skolan 

så här: 

 

”De skulle ha bokat praktikplatser, fått skolan att funka. Skulle ha varit färdigt 

innan barnen kom. ” 

 

Integrationen borde vara en viktig del även under skoltiden. Skolan borde vara en given 

plats för integration och språkutveckling. Det fungerar tyvärr inte så, menar en av 

intervjupersonerna. Vidare berättar han att det snart ska bli Socialtjänstens 

Integrationsenhet som ska ta över och sköta kontakten med skolan. 

 

”Det är en obefintlig integration till skolan. Hoppas det ska bli mer kraft nu när 

socialtjänsten ska blandas in och föra talan. Skyller mycket på att ekonomin inte 

funkar, trots att det finns pengar avsatta.” 

 

Flera av intervjupersonerna kommenterar att barnen inte har samma möjlighet att lära 

sig svenska om de går i grundskolan, den är inte anpassad efter deras behov. 

 

Fördelen med att gå på SFI är att alla sitter i samma båt. Det är inget konstigt att ha 

svårt med språket, det är inget annorlunda med dem för att de är invandrare: 

 

”De som går inne på SFI, alla är i samma situation. En del har fått beslut och 

andra inte. Alla ska lära sig ett nytt språk. Lärarna engagerar sig mycket, de ska 

skriva på att de har varit där och fått de som de ska ha. De är vana att jobba med 

invandrare. Det är stor skillnad. Här fungerar det inte alls lika bra, de är för 

omhuldade, det känns som att det inte tror att killarna ska klarar sig om de inte 

tar om hand om dem. Hur ska vi göra nu när vi ska åka in till stan, tänk om de 

försvinner? Men har de tagit sig till Sverige så klarar de att ta sig från stan och 

tillbaka hit. Inte tillrättalägga allting åt dem. De klarar mycket mer än de på 

skolan tror, och mer än vi ibland också tror.” 
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På SFI är barnen inte annorlunda, de är en del av normaliteten. De får möta andra i 

samma situation och det är bra för både identitetsutvecklingen som Sjögren (1993) talar 

om. På samma sätt är det bra för känslan av tillhörighet, då migration och att vara 

invandrare ses som något vanligt, vilket Gustafsson (2007) skriver om. Å ena sidan kan 

det också bli en motpol till känslan av utanförskap och ”vi” och ”de”-tänkande. Å andra 

sidan kan det istället förstärka känslan av utanförskap och ”vi” och ”de”-tänkande då 

det kan ses som en kategorisering av invandrare när man placeras i SFI. Med den 

aspekten är det istället en fördel att gå i vanlig kommunal grundskola, men då förlorar 

man istället på språkundervisningen som är en viktig del i integrationen. 

  

5. Sammanfattning och diskussion 

I det här kapitlet presenteras först en kort sammanfattning över vad som kommits fram 

till genom studien, i relation till syftet. Därefter kommer en avslutande diskussion kring 

det som framkommit genom studien och tillsist mina egna synpunkter och reflektioner.  

 

5.1 Sammanfattning  

Syftet med min uppsats var att undersöka hur representanter för det svenska samhället, i 

form av personal på ett boende för ensamkommande barn, ser på och hanterar 

integrationen av dem. Jag anser att jag har fått klarhet i hur personalen på boendet 

upplever att integrationen av de ensamkommande barnen går till. Jag vill dock 

poängtera att det bara är en delbild av integrationen som jag har skapat mig genom 

intervjuerna med personalen. Integration är också en komplex process som pågår på 

många olika plan parallellt och det är omöjligt att på ett rättvist sätt fånga personalens 

upplevelser av barnens integration. Det säger inte heller någonting om hur barnen själva 

upplever integrationen eller hur väl de känner sig integrerade i det lokala samhället. Det 

är en subjektiv upplevelse och det kan endast barnen själva svara på. Det jag har fått 

fram är personalens upplevelser av de ensamkommande barnens integration. 

Jag ville också se vilka hinder och möjligheter personalen såg i arbetet med att integrera 

barnen i det lokala samhället. Det framkom inte några tydliga eller specifika hinder och 

möjligheter under mina intervjuer, men genom de fem teman som jag redovisat vill jag 

ändå påstå att det finns både möjligheter och hinder i arbetet. 

 

Resultatet visar på att förarbetet till att starta ett boende för ensamkommande barn 

borde ha gjorts grundligare. Skolans roll är inte riktigt klar, trots att alla är överens om 

att språkundervisning och skolgång är viktig. Det borde, enligt intervjupersonerna, lagts 
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större vikt vid. Det samma gäller vid utformande av gode männens uppdrag. Även det 

skulle ha skrivits ner och planerats bättre så hade det varit lättare för alla parter. 

Asylprocessen och dess väntan påverkar barnen på många sätt och barnen reagerar på 

olika vis. Alla intervjupersonerna betonar vikten av trygghet för barnen, att det är 

grundläggande för att utvecklas och må bra. Asylprocessen och behovet av trygghet går 

hand i hand och inverkar på varandra. Integrationsprocessen är komplex och det är inte 

helt lätt att definiera vad integration innebär. Alla intervjupersoner är dock överens om 

att bemötandet från både det lokala samhället och de myndigheter som de varit i kontakt 

med har varit bra. 

 

5.2 Diskussion 

Vad är integration egentligen? Är det svenska sättet att leva och vara något som man 

ska sträva efter och försöka få människor från andra kulturer och länder att ta efter? Det 

har tidigare pratats mycket om assimilation som innebär att något, eller någon, ska 

omvandlas för att passa in i redan befintlig och fungerande struktur. När det gäller 

flyktingar och invandrare är det kanske inte det mest ultimata sättet? Det kan omöjligt 

vara det bästa sättet att människor som kommer från rika kulturer med egna seder och 

bruk, annan religionsuppfattning och livssätt ska behöva omforma sig till det svenska 

för att bli konform med övriga samhället. Men vad är egentligen svenskt? Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle där vi alla påverkas av varandra och förhoppningsvis byter 

erfarenheter och idéer med varandra. För de som kommer hit och ska assimileras in i 

det svenska samhället handlar det till stor del om att ge upp sin kulturidentitet.  

 

Om vi lever i ett mångkulturellt samhälle, ska då inte vi alla anpassas in i ett nytt 

samhälle? Eller är det bara de nya medborgarna och invandrarna som ska anpassas till 

det som vi har? Blir det då inte en form av assimilation och inte integration? Om vi alla 

ska anpassa oss till ett nytt samhälle, gäller det inte ”oss” också och inte bara ”de”? 

Genom att vara beredda på att samhället hela tiden förändras och att det inte finns något 

som är svenskt i grund och botten, borde alla ha samma villkor och förutsättningar? 

 

När är man integrerad? Är det när man klarar av språket behjälpligt? Eller när man har 

varit i Sverige ett visst antal år och känner många svenskar? Finns det något sätt att 

mäta integration? Jag tycker att det är intressant att det finns många olika definitioner 

på integration och det verkar finnas lika många olika förklaringar till vad integration är 
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som det finns människor. Det är ett brett och komplext begrepp och som väcker stor 

debatt och långa samtal. 

 

Försöker vi, som en av intervjupersonerna tar upp, att integrera för mycket? Skulle det 

vara lättare att bara låta integrationen vara och låta den ha sin egen gilla gång på bästa 

sätt. Skulle det, genom att släppa fokus på integration, bli mindre diskussioner och 

argumentationer kring invandrares påverkan och skulle främlingsfientligheten minska? 

Eller skulle det bara bli ännu större spelrum och tillåtande attityd mot rasistiska och 

främlingsfientliga åsikter? 

 

Jag tror att arbetet med att integrera ensamkommande barn, och invandrare i största 

allmänhet, är ett viktigt men svårt arbete. Det är inte en process som blir färdig i en 

människa eller i ett samhälle över en natt eller på en vecka. Det är en individuell 

process som måste få ta tid, eller få gå fort, beroende på vem människan är. Samtidigt 

är det en process som påverkar samhället i stort och inte bara individen. Det vi som 

medborgare och medmänniskor kan göra, tror jag främst är att finnas till hands och vara 

stöd och räcka ut en hand. Det är inte samma sak som att komma med pekpinnar och 

tillrättavisa minsta misstag, men det gäller också att inte se genom fingrarna för att det 

gäller just invandrare. Regler och lagar gäller alla människor, oavsett hudfärg, 

språktillhörighet eller bakgrund. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva i ett 

mångkulturellt samhälle där vi byter erfarenheter och värderingar med varandra, på 

både individ- och samhällsnivå.  

 

Därför tror jag, avslutningsvis, att det är viktigt att bära med sig och tänka över Herlitz 

(2007) ord som jag inledde med: 

 

”Varje gång jag träffar nya människor brukar jag förundras över att 

inte alla tycker som jag. Jag som är svensk, välutbildad och klok.  

När jag sedan lär känna dem bättre förundras jag över att jag inte 

tycker som dem. Jag som är svensk, välutbildad och klok.” (Herlitz, 

2007) 
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7. Bilagor 

Intervjuguide för personal på boende för ensamkommande barn 

Inledning och bakgrund 

⋅ Kan du berätta lite om dig själv? 

⋅ Vad har du för intressen? 

⋅ Vad har du jobbat med tidigare? 

⋅ Vad har du för utbildning? 

⋅ Hur kom det sig att du började jobba med ensamkommande barn? 

⋅ Hur ser du på att arbeta med ensamkommande barn?   

⋅ Vilka är dina främsta arbetsuppgifter på boendet? 

 

De ensamkommande barnens behov 

⋅ Vilka behov upplever du att de ensamkommande barnen här på boendet har? 

Hur arbetar ni för att tillgodose dem? 

⋅ Tror du att behoven är mycket annorlunda gentemot de behov andra barn har? I 

så fall hur? 

⋅ Vilka speciella insatser och resurser finns det för de ensamkommande barnen 

från samhällets sida? 

⋅ Vilken form av hjälp och insatser är det de ensamkommande barnen behöver 

mest? 

⋅ Hur tror du att asylprocessen påverkar ungdomarnas psykiska hälsa? 

⋅ Finns det någon form av vårdplan/behandlingsplan för varje enskilt barn? Hur 

ser den i så fall ut? 

 

Samhällets bemötande av ensamkommande barn 

⋅ Upplever du att de ensamkommande barnen blir bra bemötta av svenska 

myndigheter? 

⋅ Det riktas mycket kritik mot Migrationsverket, hur upplever ni att barnen har 

blivit behandlade av dem?  

⋅ Hur är Socialtjänstens bemötande?  

⋅ Hur fungerar samarbetet mellan er och kommunen kring barnens mottagande 

och integrering? 

⋅ Alla barn har varsin god man, på vilket sätt är det en hjälp?  
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Integrering av ensamkommande barn 

⋅ Man pratar mycket om integration i samhället idag – vad är integration för dig?  

⋅ Hur jobbar ni med integration? 

⋅ Finns det något som försvårar integrationen för barnen? I så fall vad? 

⋅ Hur går integrationen in i den svenska skolan till?  

⋅ Utbildningsnivå och skolgång skiljer sig ofta mycket åt från olika länder, är det 

något ni upplever som problem? I så fall, hur löses det? 

⋅ Upplever du att de ensamkommande barnen har blivit väl mottagna i det 

svenska samhället i stort?  

⋅ Vad är bra i mottagandet av barnen i samhället? Vad kan göras bättre? 

⋅ Upplever du att synen eller mottagandet av barnen förändras då de har fått PUT? 

I så fall på vilket sätt? 

⋅ Finns det någon plan/riktlinjer för hur barnen ska integreras i samhället? Vad 

innehåller den? 

⋅ Vad skulle du vilja ändra på? Har du några tips för de som jobbar med 

introduktion och integration av nyanlända? 

 


