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This study discloses Swedish human service organizations and their methods of integrating 
unaccompanied children into the Swedish society. The purpose of the study is to investigate 
how social workers at HVB-homes for unaccompanied children depict their experience in and 
knowledge of how the unaccompanied children are integrated into Swedish society. The 
method of investigating the questions raised by the purpose of this thesis has been qualitative 
analysis of answers derived from interviewing personnel at HVB-homes for unaccompanied 
children. In doing so we have made use of a semi-structured method of interviewing the 
above-mentioned personnel. The data derived from these interviews has thereafter been 
analysed and filtered through the concept of integration and the theoretical formations human 
service organizations and street-level bureaucrats. A result shown in this thesis is that 
personnel at the HVB-homes strive towards integrating the unaccompanied children into 
society. The personnel has, however, experienced problems in describing the integration 
process, since they feel that they lack in understanding of the concept of integration. The 
HVB-homes have different methods of integrating the children and they feel confident in their 
approaches, as they perceive that the children are well integrated into society. The personnel 
describe numerous factors both promoting and obstructive, which affect each other and 
influence the integration of the unaccompanied children.  
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1 Ensamkommande barn i Sverige 
Rädsla, oro, skräck i hemlandet och förhoppningar om trygghet och skydd i ett annat land är 

några av de orsaker som bidrar till och skapar fenomenet ensamkommande barn (Hessle, 

2009). Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till 

Sverige är skild från båda sina föräldrar eller motsvarande annan ansvarig vuxen som får 

anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller, som efter ankomsten överges av och står utan sådan 

ställföreträdare (Fälldin & Strand, 2010). 

 

Några anledningar till att de ensamkommande barnen lämnar sitt hemland är enligt Ayotte 

(2000) förtryck och organiserat våld på grund av etnicitet, religion, politisk åsikt, kön eller 

sexuell läggning, tortyr, väpnade konflikter, fattigdom och trafficking. Ensamkommande barn 

är inget nytt fenomen. Ayotte (ibid) visar i sin studie att armeniska ensamkommande barn 

evakuerades till Grekland redan mellan åren 1915 och 1923.  

 

Sverige började dokumentera mottagandet av ensamkommande barn år 1938. Det var under 

andra världskriget när judiska barn kom till Sverige. Barnens möjligheter att få stanna i 

Sverige berodde mycket på om det fanns svenska medborgare som ville ansvara för deras 

uppehälle, eftersom Sverige saknade ett eget flyktingmottagande (Lomfors, 1996). Efter den 

sovjetiska krigsförklaringen mot Finland började Sverige omedelbart med sin krigshjälp till 

Finland. Under åren 1939-1945 flyttades 70 000 finska barn till Sverige. Detta har ibland 

kallats för ”världens största barnförflyttning” (Lagnebro, 1994). Sverige tog även emot många 

ungerska flyktingar under åren 1956-1958 (Svensson, 1992). Det var i samband med folkets 

uppror mot diktaturen och det sovjetiska inflytandet i Ungern som många flydde landet. 

Västvärlden hjälptes åt att ta emot flyktingarna, varav Sverige tog emot cirka 6500 flyktingar. 

Hur många av dessa flyktingar som var ensamkommande barn finns det ingen statistik på 

(ibid). Det var först år 1980 som dåvarande Invandrarverket började registrera asylsökande 

barn i familj, och 1988 började Invandrarverket också registrera ensamkommande barn 

(Hessle, 2009). Men det finns anledning att anta att det kommit många ensamkommande barn 

till Sverige innan år 1988, i samband med stora flyktingströmmar till Sverige. Det råder 

däremot en osäkerhet i de statistiska uppgifterna om de ensamkommande barnen mellan åren 

1988-1995. Därför redovisar Migrationsverket de statistiska uppgifterna om de 

ensamkommande barnen från och med år 1995 och framåt (ibid). 
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De ensamkommande barnen är ett fenomen som ökat avsevärt de senaste åren (Fälldin & 

Strand, 2010). År 1996 ansökte 140 ensamkommande barn om asyl, år 2010 var antalet 

asylsökande ensamkommande barn 2393 (Migrationsverket, 2011). Det är kommunen som 

ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i Socialtjänstlagen (Fälldin & 

Strand, 2010). Där framgår det att Socialnämnden i varje kommun ska verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ska bland annat 

främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam social utveckling hos barn och 

ungdomar. De ska också med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 

ungdomar som har visat tecken på en ogynnsam utveckling (SFS 2001:453). Det är många 

yrkesgrupper i kommunen som möter dessa barn exempelvis: socialsekreterare, 

boendepersonal, gode män och kuratorer. Fälldin och Strand (2010) poängterar betydelsen av 

att de som kommer i kontakt med dessa barn måste se och förstå dem och ha ett genuint 

intresse för barn. Detta eftersom barnen kommer att befinna sig mitt emellan två olika 

kulturer, som har olika förväntningar på dem och som kanske kan vara i konflikt med 

varandra (ibid). I nästa kapitel kommer vi att beskriva hur mottagandet av ensamkommande 

barn ser ut i Sverige. 

 

1.1 Mottagandet av de ensamkommande barnen 
Det här avsnittet kommer kort att presentera hur de ensamkommande barnen tas emot i 

Sverige. Vi kommer att belysa vilken myndighet och vilken kommun som ansvarar för de 

ensamkommande barnen, samt var barnen bor när de kommer till Sverige.  

 

1.1.1 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun 
Tidigare rådde det oenighet om vem som ansvarade för de ensamkommande barnen när de 

anlände till Sverige, Migrationsverket eller kommunerna (Utrikesdepartementet, 2004). Det 

resulterade i en lagändring 1 juli 2006 som i korthet innebar att ansvaret för barnens boende 

och omsorg övergick från Migrationsverket till kommunerna. Motiven till detta var att 

kommunernas socialtjänst har den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta 

barn i utsatta situationer (ibid). Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna innebär i 

korthet att Migrationsverket ansvarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som 

rör ekonomiskt bistånd och återvändande. Kommunen ska ansvara för att utreda barnets 

behov och fatta beslut om insatser samt tillgodose placering i lämpligt boende. De ska även 

ansvara för att utse god man och se till att barnet får skolundervisning. Efter ett beviljat 
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permanent uppehållstillstånd (PUT), vilket kort sammanfattat innebär att barnen får bo och 

vistas i Sverige så länge de vill, ska kommunen också ansvara för fortsatta insatser under 

barnets uppväxt och efterforska var barnets familjemedlemmar finns. Kommunen ansvarar 

dessutom för barnens integration i samhället (Fälldin & Strand, 2010). I nästa avsnitt kommer 

en kort beskrivning över vilken kommun som ansvarar för de ensamkommande barnen. 

 

1.1.2 Ankomstkommun respektive anvisningskommun 
I lagändringen 1 juli 2006 förtydligades vilken kommun som ska vara barnets 

vistelsekommun och därmed ha ansvaret för barnets boende och för att barnet får det stöd och 

den hjälp som barnet har rätt till (SOU 2011:64). I den kommun som barnet vid ankomsten till 

Sverige ger sig till känna för svensk myndighet, erbjuds barnet ett tillfälligt boende. Den 

kommunen blir den så kallade ankomstkommunen, vilket alla Sveriges kommuner kan bli. 

Därefter ansvarar Migrationsverket för att barnet så snart som möjligt anvisas till en kommun, 

huvudsakligen en kommun som tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Den anvisade vistelsekommunen, den 

så kallade anvisningskommunen, ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som 

föreskrivs i Socialtjänstlagen. I anvisningskommunen ansvarar Socialnämnden för att utreda 

barnets behov och besluta om lämpligt boende, ett hem för vård eller boende (HVB-hem) 

eller ett familjehem (ibid). I nästa avsnitt kommer en kort beskrivning av HVB-hemmet. 

 

1.1.3 Hem för vård eller boende 
Den vanligaste boendeformen för de ensamkommande barnen är HVB-hem (Migrationsverket 

& Sveriges kommuner och Landsting, 2009). Om barnen är över 14 år placeras barnen 

vanligtvis i någon form av gruppboende. I ankomstkommunerna kallas den första formen av 

boende för transitboende, som ska vara ett tillfälligt boende i högst tre dagar. Efter att barnen 

bott på transitboendet ska de erbjudas nytt boende i anvisningskommunen, som tidigare 

nämndes vanligtvis blir ett HVB-hem. På dessa HVB-hem kan ensamkommande barn med 

olika etniska ursprung bo. Majoriteten av de ensamkommande barnen som söker asyl i 

Sverige idag, alltså kort sammanfattat väntar på beslut om ett uppehållstillstånd (SFS 

1994:137), är pojkar som kommer från Somalia och Afghanistan (Fälldin & Strand, 2010). 

Det kan även bo ensamkommande barn med uppehållstillstånd, barn som väntar på 

uppehållstillstånd samt barn som fått avslag på deras ansökan om uppehållstillstånd på dessa 

HVB-hem. Nackdelarna med att barn som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd 
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och barn med uppehållstillstånd bor tillsammans är att barnen med uppehållstillstånd behöver 

umgås med andra barn som är i samma situation som dem själva. Detta eftersom barn med 

uppehållstillstånd kan vara i behov av att i lugn och ro planera sitt liv i Sverige. Fördelarna 

med att barn med och barn utan uppehållstillstånd bor tillsammans är dock att barnen med 

uppehållstillstånd kan inspirera och ge de andra barnen hopp (ibid).  

 

1.2 Fenomenet ensamkommande barn 
De ensamkommande barnen är ett brett fenomen, vilket också bidragit till att forskningen 

kring de ensamkommande barnen har olika inriktningar. En stor del av den internationella 

forskningen har under de senaste åren fokuserat på barnens mentala hälsa när de anlänt till 

mottagarländerna (Hessle, 2009). Kohli & Mather (2003) har exempelvis gjort en 

litteraturstudie kring begreppen sårbarhet och motståndskraft för att undersöka hur arbetet 

med asylsökande barns välbefinnande genomförs i Storbritannien. Bronstein och Montgomery 

(2010) hävdar i sin litteraturstudie att det genomförts många studier om ensamkommande 

barns psykiska ohälsa. Syftet med deras studie är att systematiskt gå igenom fakta runt barns 

mentala hälsa för att bättre förstå dessa fakta och på så sätt utveckla kunskap och kunna 

motarbeta barnens psykiska ohälsa. Även Groark, Sclare och Raval (2010) beskriver i sin 

studie hur ensamkommande barns psykiska hälsa ser ut. De utgår då från teman som saknad, 

skapande av ett nytt liv, psykisk ohälsa och processen att anpassa sig till ett nytt land. 

Ytterligare en studie om psykisk ohälsa är Psychopathology in African Unaccompanied 

Refugee Minors in Austria. I studien har Huemer et al. (2011) undersökt ensamkommande 

barns psykiska ohälsa i Österrike där fokus legat på deras utsatthet för posttraumatisk stress. 

 

Många studier har också direkt lyft fram skolans stora värde för barn i exil. Wigg (2009) har 

som exempel forskat kring hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att, under sin 

skoltid, tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land. Även Parszyk (2002) 

har haft en inriktning mot skolan när hon studerat en grupp assyriska/syrianska barns 

skolupplevelser samt språk- och begreppsutveckling under tio år. Hessle (2009) har gjort en 

uppföljningsstudie kring ensamkommande asylsökande barns livsvillkor och erfarenheter som 

unga vuxna i Sverige efter att hon uppmärksammat bristen av uppföljningsstudier. I studien 

diskuterar Hessle (ibid) att den forskningsbaserade kunskapen kring de ensamkommande 

barnen inte är särskilt omfattande och att det inte heller finns någon svensk 

forskningstradition inom detta område. Det är något vi också har uppmärksammat i sökandet 
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efter litteratur till vår studie, och som medfört ett intresse för att utveckla kunskapen om de 

ensamkommande barnen. 

 

Vi har funnit att en stor del av den tidigare forskningen kring individers integration i 

samhället har utgångspunkt i människor med annan etnisk bakgrunds erfarenheter av 

integrationen i samhället. Där framkommer det bland annat att det sociala nätverket har stor 

betydelse för integrationen i det svenska samhället. Den visar även på att faktorer som arbete 

och utbildning kan förenkla integrationen (Aytar, 1999; Hessle, 2009; Wallin & Ahlström, 

2005). Även i Mels, Derluyn och Broekaerts studie (2008) hämtas det empiriska materialet 

från individernas egna berättelser. I den studien framkommer att personalen på de 

ensamkommande barnens boende har stor betydelse för barnen. Eftersom barnen, enligt 

Hessle (2009) är en psykiskt belastad grupp, detta beroende på traumatiska och stressande 

livserfarenheter, är det av vikt att barnen bemöts av kompetent personal. Med utgångspunkt i 

att de ensamkommande barnen blir fler i Sverige (Fälldin & Strand, 2010) och den 

internationella forskningen inte alltid kan appliceras i det svenska systemet, samt utifrån 

Hessles (2009) resonemang om att den forskningsbaserade kunskapen kring de 

ensamkommande barnen inte är särskilt omfattande, är det viktigt att fortsätta utveckla 

kunskapen kring barnen och hur de integreras i Sverige. Då personalen har en stor betydelse 

för de ensamkommande barnen (Mels, Derluyn & Broekaerts, 2008), samt att en stor del av 

den tidigare forskningen har som utgångspunkt i människor med annan etnisk bakgrunds 

erfarenheter av integrationen i samhället, finner vi det intressant att beskriva barnens 

integration i samhället utifrån den erfarenhet och kunskap personal som möter 

ensamkommande barn i sitt yrkesliv har. Eftersom HVB-hemmen är den vanligaste 

boendeformen för ensamkommande barn i Sverige (Migrationsverket & Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2009), är vi intresserade av erfarenheter och kunskap från personal som 

arbetar på HVB-hem för ensamkommande barn. 

 

1.3 Syfte och centrala frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur personal på HVB-hem för ensamkommande barn 

beskriver sin erfarenhet och kunskap kring ensamkommande barns integration i samhället. 

 

Utifrån syftet med studien kommer följande frågeställningar användas för att besvara studiens 

syfte. 
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1. Hur tolkar och beskriver personalen vad integration innebär? 

2. Vad är personalens synsätt vad gäller sitt arbete med att integrera de ensamkommande 

barnen i samhället? 

3. Vad beskriver personalen som viktiga faktorer som påverkar de ensamkommande 

barnens integration i samhället? 

 

1.4 Begreppsförklaring 
Nedan kommer vi att presentera vår förståelse och operativa användning av några begrepp 

som i studien är återkommande. 

 

Användningen av begreppet invandrare medför att dessa personer sorteras in i kulturer som 

uppfattas som mer eller mindre traditionstyngda och omoderna i förhållande till en föreställd, 

homogen och modern svensk kultur (Ålund, 2002). Vi är medvetna om att invandrare inte är 

en sorts människor som förbinder sig till en enda kultur och vi vill inte förstärka den negativa 

innebörden av begreppet invandare. Trots att den tidigare forskning vi presenterar använder 

begreppet invandrare kommer vi genomgående i texten att använda oss av benämningen 

människor med annan etnisk bakgrund. Det finns en medvetenhet kring att vi gör åtskillnad 

mellan människor med annan etnisk bakgrund och svenskar i studien. Eftersom en del av den 

tidigare forskningen samt respondenterna gör åtskillnad mellan människor med annan etnisk 

bakgrund och svenskar, kan vi inte undvika detta i vår studie. För att inte förstärka en negativ 

innebörd av svenskar kommer vi använda benämningen infödda svenskar, svenska 

medborgare eller majoritetssamhället, beroende av vilket sammanhang det nämns i. Vidare 

kommer vi att variera benämningen av ensamkommande barn med barn, och växla mellan 

benämningen personal på HVB-hem för ensamkommande barn med personal samt 

respondenter, beroende av i vilket sammanhang de nämns. 

 

2 Teoretisk referensram och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer begreppet integration och teoribildningar om människobehandlande 

organisationer och gräsrotsbyråkrater presenteras för att senare kunna resonera och analysera 

hur personalen på de ensamkommande barnens boende beskriver sin erfarenhet och kunskap 

kring de ensamkommande barnens integration i samhället. Vi kommer även att analysera 

empirin med hjälp av tidigare forskning, vilken också presenteras i detta kapitel. 
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2.1 Integration 
Integration är ett mångtydigt begrepp som har diskuterats bland forskare lika länge som den 

samhällsvetenskapliga disciplinen sociologi existerat. Mångtydigheten av integration har gjort 

att forskare använt begreppet i helt olika sammanhang, vilket har bidragit till det Aytar (1999) 

benämner ett ”kaos” vad gäller definitionen av begreppet. Vi uppfattar att det finns många 

olika definitioner av begreppet integration vilket bidrar till förvirring av vad begreppet 

innebär. För att belysa problematiken kring vad integration innebär och redogöra för vår 

definition av integration i den här studien kommer olika begreppsförklaringar att presenteras 

nedan. Genom att klargöra vår definition kommer vi att kunna analysera hur personalen 

beskriver och arbetar med de ensamkommande barnens integration i samhället. Eftersom de 

ensamkommande barnen har ett annat etniskt ursprung kommer Giddens (2007) definition 

kring etnisk integration att redogöras. Även Aytars (1999) begreppsförklaring kommer att 

förklaras nedan för att komplettera Giddens (2007) definition. För att även förstå hur HVB-

hemmet som organisation kan påverkas av integration kommer först Stigendals (1999) 

begreppsförklaring presenteras eftersom författaren diskuterar kring begreppet i ett vidare 

perspektiv än etnisk integration.  

 

2.1.1 Systemintegration och social integration 
Integration är ett begrepp som inbegriper långt mer än bara etniska relationer eller relationer 

mellan befolkningsgrupper (Stigendal, 1999). Stigendal (ibid) beskriver begreppet integration 

utifrån två nivåer, systemintegration och social integration, vilka är i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande till varandra. Systemintegration problematiserar frågor om hur system 

uppstår och hur relationer i system ordnas. Social integration problematiserar frågor om 

ordning i relationerna mellan självständiga aktörer. Stigendal (ibid) diskuterar kring att 

strävan efter systemintegration vanligtvis i någon form baserar sig på social integration medan 

den sociala integrationen inte kan nå någon varaktighet utan systemintegration. Genom att 

människor integrerar med varandra, alltså skapar relationer och förhåller sig till varandra på 

ett visst sätt, upprättas normer och värderingar som i sin tur skapar förutsättningar för att 

människor tillsammans ska kunna producera ett samhällssystem baserat på regler, lagar och 

riktlinjer. Med hjälp av dessa regler, lagar och riktlinjer kan ordning i dessa relationer skapas. 

För att det ska bli en varaktighet i att skapa relationer med ensamkommande barn som 

kommer till Sverige tolkar vi det som att HVB-hemmen har skapats för att frambringa 

ordning i dessa relationer. HVB-hem som alltså bedrivs utifrån regler, lagar och riktlinjer 
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vilka uppkommit på grund av normer och värderingar som skapats i relationer mellan 

människor. Stigendal (ibid) beskriver begreppet integration utifrån ett brett perspektiv, nedan 

kommer vi att smalna av definitionen till det Giddens (2007) benämner etnisk integration. 

 

2.1.2 Etnisk integration 
Begreppet integration kan användas i sammanhang kring etniska relationer, relationer mellan 

befolkningsgrupper och i relation till invandringssamhället (Giddens, 2007). För att förtydliga 

förståelse av begreppet kallar Giddens (ibid) sin ingång för etnisk integration. Eftersom det i 

vår studie delvis resoneras kring sådana kontexter anser vi att det är viktigt att diskutera 

utifrån förståelsen av etnisk integration vid diskussion kring de ensamkommande barnens 

integration i samhället. Aytar (1999) har i sin studie diskuterat integration utifrån 

sammanhang som kan liknas vid etnisk integration.  

 

Aytar (1999) delar till att börja med in begreppet i två primära inriktningar. Den ena 

inriktningen är ensidig integration som uppstår när fokus enbart ligger på människor med 

annat etniskt ursprung i bland annat politiska, sociala, ekonomiska och kulturella arenor i 

samhället. Ensidighet kan därefter leda till två olika inriktningar. Den första är en 

assimilatorisk integration där syftet är att ha en total men ensidig integration. Vi tolkar det 

som att de ensamkommande barnen utifrån den inriktningen ska anpassa sig till majoriteten i 

samhällets rådande normer och värderingar. Den andra kan leda till en segregatorisk 

integration där viktiga samhällsarenor såsom de sociala och politiska i stort sett är uteslutna 

för människor med annat etniskt ursprung, samt att vissa sektorer som exempelvis 

arbetsmarknad och utbildning endast finns i begränsad tillgång för dem. Utifrån denna 

inriktning uppfattar vi det som att de ensamkommande barnen inte släpps in i de olika 

samhällsarenorna i samma utsträckning som infödda svenskar. Den andra primära 

inriktningen är en mångkulturell integration. Den bygger på det nya samhällets etniska och 

kulturella struktur, att samhället består av både infödda och människor med annat etniskt 

ursprung. I den mångkulturella integrationen tolkar vi det som att Aytar (ibid) menar att 

samtliga parter, både infödda svenskar och de ensamkommande barnen, ska samverka för en 

ny gemenskap och en ny sammanhållning som byggs på ett aktivt deltagande både på 

individuell och institutionell nivå (ibid). 
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För att förklara hur etnisk integration tillämpas i samhällen där etnisk mångfald råder 

beskriver Giddens (2007) tre modeller. Den första modellen, assimilering, innebär att 

människor överger sin ursprungliga kultur och anammar det nya landets seder och bruk 

tillsammans med de värderingar och normer som gäller för en majoritet av befolkningen. För 

att de ensamkommande barnen ska kunna integreras i en annan social ordning gäller det att de 

lär sig ett nytt språk, ändrar livsstil, klädstil och kulturella uppfattningar. Vi tolkar det som att 

den inriktningen innehar ungefär samma betydelse som Aytars (1999) assimilatoriska 

integration, alltså att de ensamkommande barnen ska anpassa sig till majoritetens rådande 

normer och värderingar i samhället.  Den andra modellen benämner Giddens (2007) 

smältdegel. Där blandas allas, både ensamkommande barns och infödda svenskars traditioner 

och livsstilar för att ge upphov till nya kulturella mönster. Den tredje, och sista, modellen 

kallas för kulturell pluralism. I den modellen resonerar Giddens (ibid) kring att alla de olika 

subkulturerna ska erkännas och accepteras. Etniska skillnader ska respekteras och betraktas 

som viktiga delar av nationens liv. Det handlar om att uppnå en status som ”olika men 

jämlika” (ibid). Utifrån vår tolkning ska de ensamkommande barnens kulturer och seder 

accepteras likaväl som de infödda svenskarna ska få behålla sina kulturer vilket kan liknas vid 

Aytars (1999) definition av mångkulturell integration. 

 

I det här avsnittet har vi resonerat kring begreppet etnisk integration och kopplat det till 

fenomenet ensamkommande barn, för att senare kunna analysera den insamlade empirin 

utifrån personalens erfarenhet och kunskap kring de ensamkommande barnens integration i 

samhället. Vi har även redogjort för begreppet integration i ett bredare perspektiv, för att 

kunna analysera hur Stigendals (1999) definition av integration kan påverka HVB-hemmet 

som organisation och samhällets system, och hur det i sin tur kan ha inverkan på de 

ensamkommande barnens etniska integration i samhället. Vid användning av begreppet 

integration i den här studien utgår vi från förståelsen av etnisk integration, såtillvida att vi inte 

klargör att det är Stigendals (ibid) definition som används. Härnäst kommer Hasenfelds 

(1983) teoribildning om människobehandlande organisationer att presenteras.  

 

2.2 Människobehandlande organisationer  
Hasenfeld (1983) beskriver att människor, från vaggan till graven, omges av organisationer 

som formar vår personliga status och vårt beteende. Hasenfeld (ibid) benämner dessa som 

Human service organization vilket enligt Söderfeldt (1992) på svenska kan översättas till 
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människobehandlande organisationer. Söderfeldts (ibid) översättning kommer att användas 

genom hela studien. I den människobehandlande organisationen beskriver Hasenfeld (1983) 

människorna som är under organisationens omsorg som råmaterial. Hasenfeld (ibid) 

resonerar kring att människobehandlande organisationers syfte är att hantera och främja 

välfärden för råmaterialet. Vår tolkning är att de ensamkommande barnen kan definieras som 

råmaterialet på ett HVB-hem eftersom HVB-hemmet bland annat har ansvaret för barnens 

omsorg, boende och integration. HVB-hemmets syfte skulle således kunna betraktas som att 

främja välfärden för de ensamkommande barnen och därför tolkar vi HVB-hemmet som en 

människobehandlande organisation. Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande 

organisationer anser vi kan hjälpa oss att analysera den insamlade empirin. I materialet 

fokuseras mycket på personalen och de ensamkommande barnen. Genom att använda en 

teoribildning som hjälper oss att förstå hur en människobehandlande organisation som HVB-

hemmet kan fungera, kan vi resonera kring hur organisationen kan påverka personalen och 

deras arbete med att integrera de ensamkommande barnen i samhället. Från Hasenfelds (ibid) 

teoribildning om människobehandlande organisationer kommer vi nedan att presentera 

människobehandlande organisationers mål och organisationsteknologier, främst utifrån 

människoförändrande teknologi. 

 

2.2.1 Organisationers mål 
Människobehandlande organisationer kritiseras ofta för att deras mål inte uppfylls (Hasenfeld, 

1983). Dess mål är ofta flera och motsägelsefulla för att kunna tillgodose flera enskilda och 

olika individer. HVB-hem för ensamkommande barn har exempelvis som mål att barnen ska 

integreras i samhället, vilket är ett väldigt diffust mål eftersom det delvis är problematiskt att 

definiera begreppet integration samt att det är svårt att mäta när någon är integrerad. Eftersom 

målen de människobehandlande organisationerna ofta har är flera och motsägelsefulla 

diskuterar Hasenfeld (ibid) kring att det måste skiljas på officiella mål och normativa mål. 

Officiella mål är sådana som framhålls i årliga rapporter, stadgor och i officiella uttalanden. 

Normativa mål är sådana som organisationen faktiskt försöker uppnå oavsett vad de officiella 

målen säger. Utifrån vår tolkning kan det handla om att det officiella målet om att barnen ska 

integreras i samhället blir för problematisk för personalen att uppnå på grund av svårigheten i 

att definiera begreppet integration och mäta när någon är integrerad. Därmed sätts mer 

greppbara mål upp, de normativa målen. Dessa normativa mål kan i stället vara att de 

ensamkommande barnen ska klara vardagliga sysslor och klara sig självständigt i samhället. 
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Hasenfeld (ibid) resonerar dessutom kring en problematisk aspekt inom 

människobehandlande organisationer, det vill säga att organisationen består av personal som 

måste ta hänsyn till organisationens mål samtidigt som klientens önskemål ska beaktas.  

 

2.2.2 Organisationsteknologier 
I människobehandlande organisationer finns det tre huvudteknologier, vilka Hasenfeld (1983) 

benämner people processing, people sustaining och people changing. Utifrån vår tolkning av 

Hasenfelds (ibid) beskrivning av dessa teknologier presenterar vi teknologin people changing, 

vilken vi översätter till den människoförändrande teknologin. Enligt Hasenfeld (ibid) innebär 

den människoförändrande teknologin att man försöker förändra personer för att deras 

välmående ska öka. Denna teknologi består av två underfunktioner, återställande och 

förbättring. Återställande handlar om att ta bort brister, barriärer och oförmågor så att 

personer kan fungera på en adekvat social nivå. Förbättring handlar om att förbättra sitt 

sociala fungerande och välmående samt att följa normala kurvor av utveckling.  

 

Utifrån Hasenfelds (ibid) resonemang tolkar vi att HVB-hem är en människoförändrande 

teknologi. Eftersom HVB-hem ska stå för de ensamkommande barnens omsorg ska de även se 

till att de ensamkommande barnens välmående prioriteras och vid behov förbättras. Vi förstår 

det också som att de ensamkommande barnen ska lära sig hur samhället fungerar och på så 

sätt ta bort det som Hasenfeld (ibid) beskriver som brister, barriärer och oförmågor så att de 

ska klara sig i samhället på egen hand. Hasenfeld (ibid) resonerar även kring att 

människobehandlande organisationer influeras av normer som finns i samhället. Detta 

uttrycks genom att personalen får skapa regler, rutiner och riktlinjer som influerats av 

samhällets normer för att underlätta barnens integration i samhället.  

 

I det här avsnittet har vi resonerat kring människobehandlande organisationers mål och 

organisationsteknologier, med syfte att kunna analysera hur HVB-hemmet som organisation 

kan påverka både personalen och de ensamkommande barnen. Härnäst kommer Lipskys 

(1980) teoribildning om gräsrotsbyråkrater att presenteras. 

 

2.3 Gräsrotsbyråkrater 
Street-level bureaucrats är offentligt anställda personer som arbetar i närkontakt med 

människor enligt Lipsky (1980). Johansson (1992) använder begreppet gräsrotsbyråkrat för att 
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översätta street-level bureaucrats, vilket även denna studie kommer att använda sig av. Som 

exempel på gräsrotsbyråkrater använder Lipsky (1980) lärare, socialarbetare och poliser. Vår 

studie benämner personal på HVB-hem som gräsrotsbyråkrater eftersom deras arbete utmärks 

bland annat av det Lipsky (ibid) diskuterar som utmärkande för gräsrotsbyråkrater såsom 

handlingsutrymme, deras svårigheter i arbetet och grundläggande dimensioner för 

gräsrotsbyråkraten att styra sina klienter, vilket kommer att belysas nedan.  

 

2.3.1 Handlingsutrymme 
Ett av de utmärkande dragen för gräsrotsbyråkrater är handlingsutrymmet gentemot deras 

klienter (Lipsky, 1980). De styrs dock av regler, föreskrifter, direktiv från högre instanser och 

normer samt värderingar i samhället. Personal på HVB-hem för ensamkommande barn har ett 

stort handlingsutrymme att bestämma över barnens liv eftersom de har ansvaret över barnens 

omsorg, boende och integration i samhället, men hur de ska genomföra arbetet finns det inga 

klara riktlinjer för. Lipsky (ibid) resonerar om orsaker till varför handlingsutrymmet behövs i 

gräsrotsbyråkraters arbete. Först framhålls vikten av att deras svåra arbete inte innefattar 

regler och riktlinjer som kan appliceras likvärdigt på varje unik situation. För det andra 

arbetar de i situationer där det ofta kräver att gräsrotsbyråkraterna svarar på klientens 

dimension av situationen som uppstått. Besluten de fattar kräver känsliga observationer som 

inte kan reduceras ned till instruktioner och tillvägagångssätt utan kräver flexibilitet. Dessa 

orsaker som Lipsky (ibid) diskuterar, tolkar vi är av vikt för personal på ensamkommande 

barns boende. HVB-hem för ensamkommande barn utmärks av att de består av olika individer 

med olika egenskaper. Detta medför att personalen måste behandla samtliga individer olika 

vilket gör det svårt att försöka utgå från generella regler eller metoder för att hjälpa dem på 

bästa sätt i alla situationer de ställs inför.  

 

2.3.2 Svårigheter i arbetet för en gräsrotsbyråkrat 
Gräsrotsbyråkraters arbete skiljer sig från vad de fått lära sig i skolan enligt Lipsky (1980). 

Allt de lärt sig i skolan måste appliceras på den unika situationen relativt snabbt och ofta utan 

fullständig information på förhållandevis kort tid. Svårigheter i arbetet handlar om att 

gräsrotsbyråkraters resurser är otillräckliga i förhållande till det arbete som ska utföras (ibid). 

Vi förstår det som att exempelvis personalbrist på en del HVB-hem kan vara en orsak som 

påverkar det arbete som ska utföras. Lipsky (ibid) resonerar också kring att målen för deras 

verksamhet har benägenhet att vara tvetydiga, vaga eller motstridiga. Utförandet för att nå 
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dessa mål tenderar att vara svårt och även problematiskt att mäta vare sig de är uppnådda eller 

ej. Vi tolkar det som att detta stämmer in på personalens situation på HVB-hemmet eftersom, 

som tidigare nämnts, definitionen av begreppet integration samt att mäta integration är 

problematiskt för personalen. 

 

2.3.3 Gräsrotsbyråkratens grundläggande dimensioner 
Gräsrotsbyråkrater upplever som många andra tjänstemän en ständig resursbegränsning. De 

ska möta människor som unika individer med olika livserfarenheter, personligheter och 

omständigheter samtidigt som de är styrda av regler, föreskrifter, direktiv från högre instanser 

och normer samt värderingar (Lipsky, 1980). Lipsky (ibid) resonerar kring att detta påverkar 

gräsrotsbyråkraternas arbetssituation och deras relation med klienterna. Nedan följer en 

förklaring över Lipskys (ibid) resonemang om hur gräsrotsbyråkraten kan styra sina klienter.  

 

Lipsky (1980) beskriver grundläggande dimensioner för gräsrotsbyråkraterna att styra sina 

klienter. En dimension som nämns handlar om att strukturera sammanhanget. Eftersom de 

ensamkommande barnen inte får bestämma var de ska bo, utan blir tilldelad ett boende i en 

kommun, samt att personalen har ansvaret över dem och kan bestämma vilka tider barnen ska 

vara hemma, äta och sova kan personalen styra de ensamkommande barnens utveckling. 

Genom denna kontroll kan personalen forma de ensamkommande barnen så att de passar in 

på HVB-hemmet. En ytterligare dimension handlar om att lära klienten sin roll. Genom att 

personalen använder sig av belöningar och bestraffningar lär sig barnen hur de ska uppföra sig 

för att få det som de är ute efter (ibid).  

 

I detta avsnitt har vi resonerat kring handlingsutrymmet en gräsrotsbyråkrat besitter. Vi har 

även tolkat hur Lipskys (1980) resonemang om gräsrotsbyråkraternas svårigheter i arbetet kan 

appliceras på personalen på HVB-hemmet samt grundläggande dimensioner 

gräsrotsbyråkraten kan använda för att styra sina klienter. Med hjälp av begreppet integration 

och Hazenfelds (1983) och Lipskys (1980) teoribildningar kommer vi längre fram att 

analysera studiens insamlade empiri. Vi kommer även att ta hjälp av tidigare forskning för att 

få en ökad förståelse kring ensamkommande barns integration i samhället. Därför kommer 

olika studier som belyser integrationen i samhället för ensamkommande barn och vuxna 

människor med annan etnisk bakgrund presenteras i nästa avsnitt. 
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2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer olika studier som handlar om forskning kring människor med annan 

etnisk bakgrunds integration i samhället att presenteras. För att få svar på de centrala 

frågeställningarna i studien presenteras studier där resonemang kring integration, vad som är 

viktigt i arbetet med att integrera människor samt viktiga faktorer som påverkar integrationen 

och arbetet med att integrera människor beskrivas. Studierna presenteras i tre olika delar. Den 

första delen presenterar studier som handlar om ensamkommande barns egna upplevelser av 

viktiga faktorer för att komma in i samhället. I den andra delen presenteras två studier som 

utgår från vuxna människor med annan etnisk bakgrund. Slutligen presenteras studier där 

empirin är inhämtad från olika tjänstemän som har erfarenhet av människor med annan etnisk 

bakgrund. 

 

2.4.1 Ensamkommande barn 
Nedan åskådliggör vi studier som belyser en del av de faktorer som de ensamkommande 

barnen upplever är viktiga för att komma in i samhället. 

 
Hessle (2009) beskriver i sin doktorsavhandling hur ensamkommande asylsökande barns liv i 

Sverige utvecklats efter att de varit i Sverige i tio år. Det är en uppföljningsstudie där 20 

respondenter intervjuats. Resultaten från studien visar att de ensamkommande barnen under 

tiden i Sverige integrerats bra (Hessle, ibid). Med bra menar Hessle (ibid) att de har en stabil 

bosättning, sysselsättning, ett tryggt socialt nätverk och att de är ekonomiskt självförsörjande. 

Studien visar att viktiga arenor för att komma in i samhället är omsorgssituationen, fritiden, 

studier och arbete. Det är även viktigt för de ensamkommande barnen att ha kontakter som 

kan hjälpa dem att öppna dörrar in till det svenska samhället. Personal på grupphemmet, 

lärare, idrottsledare, präster, psykologer och andra professionella i omsorgssystemet är 

exempel på några yrkesgrupper som de ensamkommande barnen tycker är betydelsefulla. 

Mels et al. (2008) för liknande resonemang och menar att personalen på grupphemmet är 

viktig för de ensamkommande barnen eftersom de fungerar som ett stort socialt stöd. Även 

Wallin och Ahlströms uppföljningsstudie (2005) visar att de flesta av de ensamkommande 

barnen anpassat sig bra till sitt nya land och liv. Wallin och Ahlströms studie (ibid) fokuserar 

däremot mer på respondenternas livssituation och välmående och kommer fram till faktorer 

som respondenterna upplever saknas för att må bra och integreras i det nya landet. De vill ha 
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mer kontakt med infödda svenskar för att på så sätt utveckla det svenska språket och kunna ha 

sociala relationer med infödda svenskar. 

 

I denna del framkom det att utifrån ensamkommande barns upplevelser är personal runt 

omkring dem väldigt viktiga för att öppna dörrar in i samhället, inte minst personal från HVB-

hemmet. Omsorgssituationen är en viktig arena likväl som fritid, studier och arbete. Det är 

även av betydelse att ha kontakt med infödda svenskar eftersom det utvecklar det svenska 

språket och därmed de sociala relationerna med infödda svenskar. I nästa del presenteras 

studier som utgår från erfarenheter från människor med annan etnisk bakgrund.  

 

2.4.2 Människor med annan etnisk bakgrund 
I sökandet av litteratur om ensamkommande barn och integration har forskning om människor 

som kommer till nya länder och vill integreras i det nya samhället, fast i vuxen ålder, 

uppmärksammats. De vuxnas erfarenheter om integration påminner om de ensamkommande 

barnens erfarenheter, varför två studier kommer att presenteras nedan.  

 

En faktor som människor med annan etnisk bakgrund upplever påverkar integrationen i 

samhället är enligt Aytar (1999) och Eriksson (2002) den sociala relationen med svenska 

medborgare. Aytar (1999) kom fram till detta i sin kvantitativa studie som analyserat tidigare 

studiers empiri. Studien beskriver bilden av sex gruppers, med olika etniska ursprung, 

upplevda integration där faktorn sociala relationer med infödda svenskar är den viktigaste för 

en främjande integration. Enligt Aytar (ibid) har varken utbildning eller arbete någon 

signifikant inverkan på deras upplevda integration. Däremot leder högre utbildning eller att ha 

ett arbete till relativt täta sociala relationer med infödda svenskar vilket är av vikt för 

integrationen. Utöver sociala relationer med infödda svenskar beskriver Eriksson (2002) 

ytterligare viktiga faktorer som påverkar integrationen. Eriksson (ibid) fokuserar däremot på 

hur människor upplever hinder för att integreras i samhället i sin studie. Även Erikssons 

studie (ibid) är inhämtad från tidigare material, två forskningsprojekt med intervjudata. I den 

här studien redovisas empirin från respondenterna med annan etnisk bakgrund eftersom den 

empirin utgår från människor med erfarenheter kring integration i ett nytt land. Att bo i 

segregerade områden där nästan bara människor från andra etniska ursprung än infödda 

svenska bor, upplevs som ett stort hinder eftersom det inte ges möjlighet att lära sig svenska. 

Att lära sig svenska anser respondenterna som viktigt eftersom det underlättar att få ökad 
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kontakt med infödda svenskar. Infödda svenskars ovilja till kontakt är enligt Eriksson (ibid) 

ett allvarligt hinder för att kunna skapa kontakt med dem.  

 

Det allvarligaste upplevda hindret är svenskarnas ovilja till kontakt (Eriksson, 2002, 

s. 139) 

 

Respondenterna upplever dessutom att de är tvungna att ge vika för sina traditioner och seder 

och anpassa sig till de svenska normerna, men att infödda svenskar inte behöver göra 

detsamma, vilket problematiserar kontakten (Eriksson, ibid). 

 

I den här delen har vi redovisat studier som betonar vikten av att sociala relationer med 

infödda svenskar främjar integrationen för människor med annan etnisk bakgrund. Det 

svenska språket främjar kontakten med infödda svenskar och integrationen i samhället, varav 

vikten av att inte bo i segregerade områden betonas eftersom inlärningen av svenskan i så fall 

tar längre tid. Infödda svenskars ovilja till kontakt med människor med annan etnisk bakgrund 

samt ovilja att ge vika för sina normer upplevs som hindrande faktorer enligt Eriksson (2002). 

Det innebär att människor med annan etnisk bakgrund måste överge sina traditioner och seder 

och anpassa sig till majoritetssamhället för att integreras i samhället. I nästa del kommer tre 

studier presenteras där empirin är inhämtad från tjänstemän som i sitt yrke har erfarenhet av 

människor med annan etnisk bakgrund. 

  

2.4.3 Personalens erfarenheter 
Eftersom vår studies syfte utgår från hur personalen beskriver sin erfarenhet och kunskap 

kring de ensamkommande barnens integration i samhället anser vi att det är intressant vad 

annan forskning visar kring detta. I detta avsnitt kommer tre studier att presenteras som utgår 

från personal som har erfarenhet av människor med annan etnisk bakgrund i sitt yrkesliv. 

Ressler, Boothby och Steinbocks (1988) har inhämtat empirin från socialarbetare och 

beslutsfattare för att beskriva hur bemötandet av de ensamkommande barnen bör se ut. 

Kuusela (2006) har inhämtat materialet från flyktingsamordnare, handläggare, 

socialsekreterare, flykting- och integrationssamordnare samt praktiksamordnare från fem 

olika kommuner, eftersom forskning kring tjänstemännens perspektiv om människors 

introduktion och integration i samhället är begränsad. Hertzberg (2003) har begränsat sin 
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studie till vilka svårigheter respektive möjligheter ungdomar från andra länder möter för att ta 

sig in på arbetsmarknaden enligt beskrivning från personal på Arbetsförmedlingen.  

 
I Resslers et al. studie (1988) framkommer att personal som arbetar med de ensamkommande 

barnen måste förstå helheten och dynamiken hos dessa barn som flytt från sina familjer. För 

att göra detta menar författarna att personal som kommer i kontakt med de ensamkommande 

barnen behöver ha väldigt god kunskap om dem. Organisationer bör även, sinsemellan, ha ett 

gott samarbete för att på bästa sätt hjälpa dem. Kuuselas (2006) respondenter upplever att 

kunskapen kring integration är begränsad och att samsynen är dålig över hur arbetet med att 

integrera människor som kommer till Sverige ska fungera. Enligt Ressler et al. (1988) bör de 

ensamkommande barnen integreras i samhället och leva som andra barn i samhället gör. De 

bör inte avskiljas från samhället i form av att gå i en annan skola, besöka andra sjukhus eller 

andra aktiviteter än vad de infödda barnen gör. Författarna är även kritiska mot gruppboenden 

och ser större fördelar med att placera barnen i familjehem. Om barnen ändå placeras på 

gruppboende bör de, gruppboendena, vara utformade med mycket personal och boendet ska 

ha en tydlig struktur samt vara en integrerad del i samhället (ibid).  

 

Tjänstemännen i Kuuselas studie (2006) anser att inträdet i arbetslivet är viktigt för att främja 

integrationen för människor med annan etnisk bakgrund. I Hertzbergs studie (2003) upplever 

respondenterna att ungdomar med annan etnisk bakgrund har sämre kunskaper om 

arbetslivets underförstådda sociala regler än infödda svenska ungdomar, vilket utgör ett 

hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Även olika kulturer är en bidragande orsak till 

att ungdomarna inte får jobb. Saker som att se den man pratar med i ögonen är för en del 

ungdomar med annan etnisk bakgrund något som inte är respektfullt i deras hemländer enligt 

Hertzbergs (ibid) respondenter, vilket de tar med sig till arbetsintervjuer och som resulterar i 

att de anses vara respektlösa. Kuusela (2006) poängterar vikten av arenor där olika 

kulturmöten kan ske för att infödda svenskar och människor med annan etnisk bakgrund ska 

lära sig att acceptera varandra. Dock visar infödda svenskar ett litet intresse för att umgås med 

människor med annan etnisk bakgrund enligt Kuusela (ibid). 

 

Att lära sig det svenska språket framhålls både av Hertzberg (2003) och Kuusela (2006) som 

viktigt för att underlätta integrationen i det svenska samhället. Enligt Hertzberg (2003) finns 

en problematik under sämre perioder när arbetslösheten är hög, då krävs det en perfekt 
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svenska. Det utgör ett hinder för integrationen i samhället då människor som inte talar språket 

flytande får problem att hitta ett arbete. Vissa av Hertzbergs (ibid) respondenter betonar dock 

vikten av egen vilja. De menar att den som verkligen vill lära sig svenska kommer att göra det 

genom en stark vilja (ibid).  

 

I det här avsnittet har Hertzbergs (2003), Kuuselas (2006) och Ressler et al. (1988) studier 

presenterats. I studierna framkommer faktorer på individuell nivå och samhällsnivå som 

påverkar integrationen i samhället. Vikten av att personalen har god kunskap om 

ensamkommande barn framkommer, samt värdet av tjänstemännens förhållningssätt till 

människor. Faktorer som att barnen inte ska avskiljas från andra barn och att HVB-hemmet 

ska vara integrerat i samhället upplevs som relevanta för att främja integrationen. Även 

viktiga arenor för kulturmöten och arbetslivets betydelse poängteras som främjande faktorer. 

Det framkommer däremot att människor med annan etnisk bakgrund måste ha en egen vilja 

att lära sig det svenska språket och de sociala reglerna för att komma in i arbetslivet. 

 

I den tidigare forskningen som presenterats har olika faktorer som påverkar integrationen i 

samhället beskrivits utifrån tjänstemän som på något sätt arbetar med människor med annan 

etnisk bakgrund, vuxna människor med annan etnisk bakgrund samt ensamkommande barns 

erfarenheter. Deras erfarenheter påminner mycket om varandra när det gäller vikten av olika 

faktorer som påverkar integrationen i samhället. Sammanfattningsvis har vi tolkat faktorer 

som att få kontakt med infödda svenskar, lära sig det svenska språket, personalens betydelse 

att öppna dörrar och att ha tillgång till olika arenor där sociala relationer och kulturmöten kan 

ske som främjande faktorer utifrån studiernas resultat. Faktorer som hindrar kan däremot vara 

bristen på kunskap om integration samt Erikssons (2002) och Kuuselas (2006) resonemang 

om infödda svenskars ovilja att integreras med människor med annan etnisk bakgrund. Vi vill 

förtydliga vår medvetenhet kring att Erikssons (2002) och Kuuselas (2006) resonemang om 

infödda svenskars ovilja till kontakt med människor med annan etnisk bakgrund inte delas av 

alla infödda svenskar. I nästa kapitel presenteras hur vi gått tillväga under arbetet med 

examensarbetet.  

 

3 Metodologiska överväganden 
Arbetet med studien har vi fördelat oss emellan. Under slutet av arbetsprocessen har vi 

däremot arbetat gemensamt med alla delar för att studien ska följa en röd tråd. I det här 



19 
 

kapitlet kommer vi att redogöra för det metodologiska tillvägagångssätt vi valt att använda för 

att kunna undersöka hur personalen på HVB-hemmen beskriver sin erfarenhet och kunskap 

kring de ensamkommande barnens integration i samhället.  

 

3.1 Metod för att tolka personalens beskrivning 
Eftersom vi vill undersöka hur personalen beskriver sin erfarenhet och kunskap kring de 

ensamkommande barnens integration i samhället kommer vi utgå från en hermeneutisk ansats, 

vilken Føllesdal, Walløe och Elster (2001) beskriver som studiet av vad förståelse är, och hur 

vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse. För att uppnå denna förståelse måste vi tolka 

personalens beskrivning av sina erfarenheter och kunskap kring de ensamkommande barnens 

integration i samhället (ibid). Føllesdal et al. (ibid) diskuterar dock att förförståelse av ett 

fenomen är något som forskaren alltid bär med sig när denne ska förstå och tolka sin empiri. 

Denna förförståelse kan forskaren inte heller frigöra sig ifrån i sin tolkning av empiri. Vår 

strävan är att försöka vara objektiva när vi tolkar resultatet, men vi är medvetna om att vi bär 

på en uppsättning värderingar och förutfattade meningar som vi omedvetet utgått från när vi 

tolkat vår empiri.  

 

Utifrån att ensamkommande barn är unika individer vars situationer påverkas av olika 

omständigheter anser vi att en kvalitativ metod är lämplig eftersom vi då kan tolka empirin 

för att undersöka personalens beskrivning av de ensamkommande barnen i relation till dess 

kontext, vilket även Sherman och Webb (1988) beskriver som centralt inom kvalitativ 

forskning. Bryman (2011) resonerar även kring att kvalitativa metoders vikt ligger på hur 

individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Personalens uppfattning och tolkning av 

sin sociala verklighet är av betydelse för denna studie eftersom vi vill undersöka deras 

beskrivning av de ensamkommande barnens integration i samhället. Utifrån den valda 

metoden kommer vi nedan beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in empirin. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
I det här avsnittet kommer vi att presentera valet av intervju, urvalet av respondenter samt 

genomförande av intervjuerna. 
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3.2.1 Val av intervju 
Vi valde att göra intervjuer som är semistrukturerade eftersom dessa intervjuer är lämpliga då 

vi har ett tydligt fokus på vad vi vill undersöka för att få svar på våra frågeställningar 

(Bryman, 2011). Bryman (ibid) beskriver att forskaren använder en intervjuguide över teman 

som ska beröras, vilka ska göra det möjligt för forskaren att få information om hur de 

intervjuade upplever sin värld. För att beröra områden runt studiens syfte och frågeställningar 

utgjordes studiens teman av personalen, metod/arbetssätt, integration och övrigt (se bilaga 2). 

Genom att använda teman blev det lätt att ställa följdfrågor utan att komma bort från dessa 

teman vilket gav en bra struktur på intervjuerna. Trots att semistrukturerade intervjuer till viss 

del är av styrande karaktär, finns det utrymme för personalen att poängtera det de anser som 

viktigt inom varje tema, eftersom varje tema rymmer många infallsvinklar (ibid).  

 

3.2.2 Urval 
Valet av respondenter till studien gjordes genom det Bryman (2011) benämner målinriktat 

urval. Det innebar att vi valde att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. 

Eftersom syftet i studien var att undersöka hur personal på HVB-hem för ensamkommande 

barn beskrev sin erfarenhet och kunskap kring de ensamkommande barnens integration i 

samhället, bedömdes valet att intervjua personal på HVB-hem för ensamkommande barn som 

lämpligt eftersom det var personalens erfarenheter och kunskap vi var intresserad av att 

undersöka. För att få tag i personal på HVB-hem för ensamkommande barn att intervjua, 

valde vi att höra av oss till enhetschefer som ansvarar för HVB-hemmen i sydöstra Sverige 

för att få ett godkännande av dessa, vilket enligt Ryen (2004) är viktigt eftersom intervjuerna 

ofta handlar om verksamheten, samt upptar personalens tid. Vi började med att söka via olika 

kommuners hemsidor, för att få information om HVB-hem. Via kommunens växel fick vi tag 

i fem enhetschefer varav fyra gav sitt godkännande till att intervjua deras personal. 

Enhetscheferna vidarebefordrade ett informationsbrev om studien och dess syfte och tillfrågan 

om att delta i vår studie (se bilaga 1) till sin personal. Sju personer anmälde sitt intresse till att 

delta. De bestod av tre män och fyra kvinnor med olika utbildningar såsom lärare, 

fritidsledare och socialpedagoger. Vi har valt att inte redovisa respondenternas kön och 

utbildning i resultatet och analysen, eftersom det inte framkommer i studiens empiri att 

personalens erfarenhet och kunskap om de ensamkommande barnens integration i samhället 

skiljer sig beroende på om respondenterna är män, kvinnor eller har olika utbildningar. De sju 

respondenterna kommer från tre olika HVB-hem. Tre av respondenterna arbetar på två olika 
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HVB-hem som är placerade i tätorten medan det tredje HVB-hemmet, där fyra respondenter 

arbetar, är placerat på landsbygden. Med tätort avser vi Statistiska Centralbyråns definition 

(2009) om att alla hussamlingar som innefattar minst 200 invånare benämns som tätort. Det 

ena HVB-hemmet uppfyllde inte detta krav och kom således benämnas som landsbygd i 

denna studie. Anledningen till att vi poängterade att HVB-hemmet ligger placerat på 

landsbygden, var för att HVB-hemmet låg så långt bort från annan tätort att de 

ensamkommande barnen inte kunde gå, cykla eller med hjälp av kommunens 

transportkommunikationer ta sig till närmsta tätort på ett smidigt sätt.  

 

3.2.3 Genomförandet av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes på personalens arbetsplats, tidigt på dagen när de 

ensamkommande barnen var i skolan. Platsen för intervjuerna var i ett avskilt rum där endast 

vi och respondenten var närvarande. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra och 

samtliga intervjuer spelades in med en MP3-spelare efter respondenternas tillåtelse. Vi valde 

ändå att en av oss skulle anteckna medan den andre agerade intervjuledare. Den som 

antecknade stöttade även intervjuledaren med kompletterande frågor. Intervjuledaren hade 

huvudansvaret att ställa uppföljningsfrågor samt att inta en lyssnande ställning. Efter 

intervjuerna överfördes ljudfilerna från MP3-spelaren till en dator och ett USB-minne. Varje 

intervju transkriberades i sin helhet, skrevs ut och sparades i olika dokument namngivna med 

olika siffror för att personalens anonymitet skulle garanteras. För att analysera den insamlade 

empirin granskade vi empirin ett flertal gånger var för sig och i sin helhet, och kunde sedan 

utläsa tre teman som var centrala i empirin, detta beskriver Jacobsen (2007) som 

innehållsanalys. De tre teman som upptäcktes var personalens kunskap, personalens och 

HVB-hemmens mål samt personalens utmaningar. Utifrån de teman som vi upptäckte, 

analyserades empirin utifrån den tidigare forskning samt den teoretiska referensram som 

presenterats ovan i studien.  

 

3.3 Urval av litteratur och teoretisk referensram 
Redan när vi kom på idén att skriva om ensamkommande barns integration i samhället har 

sökandet efter mer kunskap kring ämnet pågått. Vi har sökt litteratur på Linnéuniversitetets 

bibliotek, i olika databaser som LIBRIS, CSA och DIVA. Våra sökord har kombinerats på 

olika sätt, men de huvudsakliga sökorden har varit ensamkommande barn, unaccompanied 

children, refugee children och integration. I sökandet av litteratur upptäckte vi att en del av 
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den tidigare forskningen resonerade kring olika faktorer som påverkar integrationen i 

samhället, vilket vi ansåg kunde hjälpa oss att analysera den insamlade empirin. Därför består 

kapitlet om tidigare forskning av litteratur som beskriver olika faktorer som påverkar 

integrationen för människor med annan etnisk bakgrund.  

 

Efter innehållsanalysen av empirin upptäcktes att resultatet av empirin behövde analyseras 

med hjälp av en teoretisk referensram som berörde de ensamkommande barnens situation från 

flera infallsvinklar. Vi ville belysa hur samhällets värderingar och normer, inte minst 

värderingar kring integration, kan påverka de ensamkommande barnens integration i 

samhället. Vi upplevde även hur samhället påverkade organisationen som i sin tur påverkade 

personalens arbetssätt och inte minst hur dessa aspekter påverkade de ensamkommande 

barnens integration i samhället. Därmed bedömdes valet av begreppet integration och 

Hasenfelds (1983) och Lipskys (1980) teoribildningar om människobehandlande 

organisationer och gräsrotsbyråkrater som lämpliga för att analysera den insamlade empirin ur 

flera infallsvinklar. 

 

3.4 Metoddiskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi studiens metod utifrån hur vårt tillvägagångssätt kan ha 

påverkat studiens validitet och reliabilitet. Slutligen beskriver vi hur vi har resonerat utifrån 

etiska aspekter. 

 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 
Utifrån att vi använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer kommer vi att 

resonera kring hur studiens validitet och reliabilitet kan ha påverkats av vårt tillvägagångssätt. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer har vi fått svar på de teman som konstruerats 

för att svara på studiens syfte och frågeställningar. De har gett utrymme till att samtliga 

respondenter resonerat kring olika aspekter av vartdera tema. Trots deras fria utrymme att 

resonera, är vår uppfattning att respondenterna resonerar kring liknande aspekter. Detta kan 

ha bidragit till en hög extern validitet, vilket Jacobsen (2007) beskriver som huruvida studiens 

resultat kan generaliseras till annan personals erfarenheter och kunskaper som arbetar med 

ensamkommande barn och som inte ingått i studien. Vi har däremot enbart intervjuat sju 

respondenter, en gång vardera, varav resultaten inte är möjliga att generalisera eftersom dessa 

respondenter utgör en väldigt liten del av all personal som arbetar med ensamkommande barn. 
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Vår uppfattning är emellertid att studiens interna validitet förstärks eftersom personalen 

många gånger är av samma uppfattning. Däremot kan studiens reliabilitet, vilket Jacobsen 

(ibid) beskriver som huruvida resultaten uppfattas som tillförlitliga, enligt vår uppfattning 

ifrågasättas när det gäller urvalet av respondenter. Eftersom enhetscheferna fick ansvaret att 

tillfråga vilka i deras personal som ville ställa upp i vår studie, finns det möjligheter att 

enhetscheferna tillfrågat personal som de vet är positivt inställda till organisationen och 

därmed ger en positiv bild av hur HVB-hemmen arbetar med de ensamkommande barnens 

integration i samhället. Vi har däremot uppfattat att respondenterna har fört kritiska 

resonemang och gett en nyanserad bild av sitt arbete, innehållande både positiva och negativa 

synpunkter.  

 

Tre olika effekter som kan påverka studiens reliabilitet är undersökareffekt, kontexteffekt och 

slarv vid nedteckning och analys av data (Jacobsen, 2007). Undersökareffekten handlar om 

att intervjuarens uppträdande kan påverka respondenten (ibid), vilket vi har försökt att ta 

hänsyn till genom att återge samma samtalston som respondenterna, haft ett avslappnat 

kroppsspråk och givit bekräftelse på att vi lyssnar genom små hummanden. Vi har därmed 

försökt förmå personalen att bli avslappande i sin roll som den intervjuade. Vi har tagit 

hänsyn till Jacobsens (ibid) beskrivning av kontexteffekten eftersom intervjuerna hållts i 

miljöer där vi har kunnat samtala ostört. Efter intervjuerna har vi kunnat transkribera samtalen 

i sin helhet eftersom vi spelade in intervjuerna. Det bör nämnas att vi inte skickade ut 

transkriberingarna till varje enskild respondent, vilket kan påverka den interna validiteten, 

eftersom personalen inte har kunnat styrka att vi uppfattat dem korrekt. Däremot valde vi att 

en av oss skulle anteckna under intervjuerna för att inte låta studiens reliabilitet påverkas av 

det Jacobsen (ibid) benämner slarv vid nedteckning. Jacobsen (ibid) diskuterar kring risken att 

MP3-spelaren inte fungerar och empirin går förlorad. Eftersom vi antecknade under 

intervjuerna hade vi kunnat använda dessa intervjuer ändå, om än inte lika ordagrant. En 

annan fördel med att någon hela tiden antecknade var att vi i samma stund som intervjun ägde 

rum kunde anteckna känslor vi uppfattade att respondenterna hade när de talade om vissa 

aspekter. Detta har hjälpt oss när vi sedan har tolkat empirin. Vi har kunnat tolka personalens 

erfarenhet och kunskap kring de ensamkommande barnens integration i samhället från ett 

bredare perspektiv än det respondenterna ordagrant har uppgett. 

 

Vi upplever att vår erfarenhet av att arbeta med innehållsanalys är begränsad, vilket kan ha 

påverkat studiens interna validitet. Vi är medvetna om att vi har en förförståelse för ämnet och 
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att vi inte kan frigöra oss från den, vilken kan påverka oss när vi tolkar empirin. Men vår 

erfarenhet och kunskap kring hur en forskare ska tolka ett material är som tidigare nämnt 

begränsad. Hur och om den begränsade kunskapen har påverkat studiens interna validitet är 

svårt för oss att resonera kring eftersom vi är av uppfattningen att vi behöver ha kunskapen 

för att kunna resonera kring den. Trots att vi tycker att vi haft stor hjälp av den teoretiska 

referensramen och den tidigare forskningen för att analysera och förstå studiens empiri, och 

därmed kommit fram till resultat som liknar annan forskning, upplever vi det som att vi hade 

kunnat förstå empirin i större perspektiv. Vi menar att tolkningen av empirin hade kunnat 

genomföras genom att analysera respondenternas svar ännu mer ingående. Vi anser däremot 

att vår bristande kunskap i relation till studiens omfattning inte ger oss utrymme att förstå 

empirin i ett större perspektiv. Vi har fått ta det mest centrala ur varje teoribildning för att 

förstå vår empiri eftersom risken annars hade varit att studiens resultat hade berört lite av 

många aspekter. Eftersom vi uppfattar det som att studiens empiri behöver analyseras utifrån 

flera synvinklar, vore det intressant att genomföra studien i större omfattning. I och med att 

vår studie är kvalitativ och använder respondenter för att få svar på syftet, kommer vi nedan 

att beskriva hur vi har resonerat och tagit hänsyn till etiska aspekter. 

 

3.4.2 Etiska aspekter 
Vi har fört resonemang om respondenterna i studien utsätts för skada eller obehag genom att 

medverka, vilket enligt Bryman (2011) handlar om att överväga etiska aspekter. Vårt 

resonemang har huvudsakligen handlat om att studiens ämne kan upplevas som känsligt 

eftersom personalen ska beskriva sin erfarenhet och kunskap kring de ensamkommande 

barnens integration i samhället. Det kan vara känsligt ifall personalens chefer får veta ifall 

personalen uttalat sig kritiskt om organisationens arbetssätt och i så fall vem som uttalat sig. 

Därför avidentifierar vi alla respondenter och HVB-hem i studien för att försäkra att ingen ska 

utsättas för skada eller obehag, vilket respondenterna har informerats om.  

 

Eftersom personalen ska resonera utifrån sina egna erfarenheter och kunskap, har vi haft i 

åtanke att personalen kanske upplever att vi vill testa deras kunskap och ifrågasätter deras 

arbete. Därför skickade vi först ut ett informationsbrev där syftet med studien redogjordes. 

Vidare upprepade vi syftet inför varje intervju tillsammans med en förklaring att de inte kan 

svara fel på några frågor eftersom vi är ute efter deras erfarenhet och kunskap kring de 

ensamkommande barnens integration i samhället. För att personalen inte skulle utsättas för 
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obehag under intervjun i form av att känna sig tvungna att svara på frågor som upplevs 

känsliga, informerades samtliga om att intervjun var helt frivillig, att de fick avbryta intervjun 

när de ville utan att uppge orsak eller låta bli att svara på vissa frågor om de ville. De fick 

även information om att empirin endast skulle användas i forskningssyfte och att de gärna fick 

ta del av studien när den blev klar. Denna information gav vi i förhoppning om att ge viss 

trygghet i en situation vi tolkar som onaturlig för personalen. 

 

Efter att vi har presenterat och diskuterat valet av metod och tillvägagångssätt kommer vi i 

nästa kapitel redogöra för studiens resultat och analys. 

 

4 Resultat och analys 
I det här kapitlet kommer studiens empiri analyseras med hjälp av begreppet integration, 

teoribildningarna människobehandlande organisationer och gräsrotsbyråkrater samt den 

tidigare forskning som presenterats. Tre signifikanta teman har utsinglats i empirin, vilka 

används för att strukturera upp resultat och analys. Vi har valt att kalla dessa teman för 

personalens kunskap, personalens och HVB-hemmens mål och personalens utmaningar. 

Dessa teman kan inte helt skiljas åt utan kommer i analysen att gå in i varandra. 

Avslutningsvis i det här kapitlet kommer en kort sammanfattning av kapitlets resultat och 

analys. 

 

4.1 Personalens kunskap 
Bristen på kunskap kring integration för personal som arbetar med människor med annan 

etnisk bakgrund framhävs som påtaglig i Kuuselas studie (2006), vilket säkert kan bero på 

begreppets mångtydighet (Aytar, 1999). Respondenternas resonemang om begreppet 

integration innefattar att de ensamkommande barnen ska besitta praktiska kunskaper. 

Respondenterna diskuterar främst kunskaper som att kunna laga mat, tvätta, ringa till 

vårdcentralen, få bostad och arbete. Genom att uppfylla dessa kunskaper har de 

ensamkommande barnen en grund i att kunna integreras i det svenska samhället enligt 

personalen. Vi uppfattar det som att en del av personalen har assimilatoriska resonemang i 

sina uppfattningar kring integration. De diskuterar kring att de ensamkommande barnen har 

svårt att bli helt integrerade i det svenska samhället eftersom att de har kvar sin religion och 

sitt hemland i åtanke. Det assimilatoriska inslaget handlar om att de ensamkommande barnen 



26 
 

måste överge sin kultur och religion och anpassa sig till majoritetssamhällets kultur för att 

kunna räknas som en integrerad del i samhället (Aytar, 1999; Giddens, 2007). 

 

De flesta av respondenternas resonemang kring integration utgår från det Giddens (2007) 

benämner kulturell pluralism. De anser att det är viktigt att de ensamkommande barnen får 

behålla sin kultur. Personalen resonerar om att etniska skillnader ska accepteras och att alla 

ska behandlas lika trots olikheter. Vi upplever det som att personalen har en vilja och en 

uppfattning att arbeta utifrån kulturell pluralism, men att det finns arbetssätt på HVB-hemmen 

som motstrider detta. Regler som att ta av sig skorna när man kommer inomhus eller den stora 

betydelsen av att passa tider visar på hur de ensamkommande barnen ska leva upp till normer 

som gäller i det svenska samhället. Detta anser vi tenderar mer att likna Aytars (1999) och 

Giddens (2007) beskrivning av assimilatoriskt arbetssätt snarare än kulturell pluralism. 

 

Resonemanget som Ressler et al. (1988) för om att personalen bör besitta en väldigt god 

kunskap om de ensamkommande barnen, upplever vi är av stor betydelse för att personalen 

ska kunna förstå och därmed förändra sitt förhållningssätt till hur de arbetar med barnen. 

Fälldin och Strand (2010) poängterar även personalens kunskap eftersom barnen befinner sig 

mitt emellan två kulturer vilket personal måste ha förståelse för. Personalen på HVB-hemmen 

menar att de har förhållandevis god kunskap om barnen men att i vissa situationer är deras 

kompetens begränsad. Personalen resonerar om svårigheten att definiera begreppet 

integration, att de inte har en direkt kunskap om vad begreppet innebär. Vi tolkar det som att 

den begränsade kunskapen om vad integration innebär medför ett assimilatoriskt arbetssätt. Vi 

menar att om personalen vidhåller arbetssätt som inte innefattar och tar hänsyn till de 

ensamkommande barnens kulturer, värderingar och normer, arbetar de inte efter ett kulturellt 

pluralistiskt arbetssätt. Trots att personalens begränsade kunskaper om integration kan vara en 

faktor som påverkar hur de arbetar för att integrera de ensamkommande barnen, uppfattar vi 

det som att andra faktorer också påverkar deras arbetssätt. Nedan kommer vi föra ett 

resonemang om ett av personalens och HVB-hemmens mål för att i ett senare avsnitt 

diskutera olika faktorer som påverkar personalens arbete med att uppnå målet.  

 

4.2 Personalens och HVB-hemmens mål 
I det här avsnittet kommer vi att avgränsa oss och fokusera på ett av de målen som personalen 

och HVB-hemmen gemensamt strävar mot att uppnå, nämligen att integrera de 
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ensamkommande barnen i samhället, eftersom de ensamkommande barnens integration är 

centralt i vår studie.  

 

Personalens arbete på HVB-hemmen innefattar ett stort handlingsutrymme och svårigheten att 

stå emellan organisationens mål och de ensamkommande barnens önskemål, vilket stämmer 

överens med Lipskys (1980) resonemang om gräsrotsbyråkrater. Utifrån målet att HVB-

hemmen ska ansvara för de ensamkommande barnens boende och omsorg och att de blir 

integrerade i samhället (Fälldin & Strand, 2010), tolkar vi HVB-hemmet som en 

människobehandlande organisation eftersom Hasenfeld (1983) benämner att dessa 

organisationer utmärks av normativa och officiella mål och ska främja individernas välfärd. 

På ett av HVB-hemmen arbetar personalen efter regler medan ett annat HVB-hem förespråkar 

riktlinjer i stället och grundar arbetssättet på förtroende mellan personalen och barnen. 

Oavsett riktlinjer och förtroende eller ett flertal regler används arbetsmetoderna för att uppnå 

deras normativa mål. Vi uppfattar det som att personalen omdefinierar det officiella målet att 

integrera barnen till en nivå som i praktiken blir mer hanterbart för att lättare kunna förstå vad 

de ska uppnå. Integration handlar då om att kunna hjälpa till med hushållssysslorna såsom att 

städa, tvätta, laga mat eller att kunna ta hand om sig själv när det gäller att gå till skolan, passa 

tider, ringa till vårdcentral eller olika myndigheter. De normativa målen (Hasenfeld, 1983) 

handlar om att få hemmet till en bostad där alla kan leva tillsammans och utvecklas i. De 

officiella målen, som att de ensamkommande barnen ska integreras i samhället och att 

personalen ska ansvara för deras boende och omsorg, definierar till exempel inte exakt hur 

personalen ska arbeta med barnen för att boendet och omsorgen ska fungera eller hur de ska 

få barnen integrerade i samhället, därav upprättandet av normativa mål. 

 

Utifrån denna tolkning att personal på HVB-hem är gräsrotsbyråkrater i 

människobehandlande organisationer kommer vi nedan att beskriva personalens arbetssätt för 

att de ska nå målet att integrera de ensamkommande barnen i samhället. 

 

4.2.1 Personalens arbetsmetod 
Eftersom personalen på HVB-hemmen ansvarar för de ensamkommande barnens omsorg och 

därmed att barnens välmående prioriteras och vid behov förbättras tolkar vi HVB-hemmen 

som en människobehandlande organisation som arbetar utifrån det Hasenfeld (1983) kallar 

människoförändrande teknologi. För att uppnå det Hasenfeld (ibid) benämner de normativa 
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målen diskuterar personalen om sina arbetsmetoder på HVB-hemmet. Personalen på ett av 

HVB-hemmen resonerar kring att deras arbetsmetoder handlar om att personalen och de 

ensamkommande barnen ska ha förtroende för varandra och visa respekt och därmed inte 

behöva inrätta för mycket regler som ska följas, utan istället övergripande riktlinjer. Vi tolkar 

det som att personalen är mycket nöjda av att de och barnen inte är väldigt styrda av regler.  

 

För att barnens välmående ska prioriteras och vid behov förbättras diskuterar personalen på 

ett annat HVB-hem kring ett belöningssystem de använder sig av, vilket Lipsky (1980) 

resonerar om innebär att lära klienten sin roll. Vi tolkar det som att det innebär att barnen får 

lära sig hur de ska uppföra sig för att få det som de är ute efter och leva upp till personalens 

förväntningar på dem. Alltså måste barnen uppnå de normativa målen personalen har, för att 

integreras i samhället. Personalen på HVB-hemmet menar att belöningssystemet handlar om 

att barnen ska leva upp till vissa krav och i så fall få en summa pengar för det. Det kan vara 

krav som att ta av sig skorna, städa sitt rum, städa huset, uppföra sig ordentligt och sköta 

skolan. Om något missköts utgår inte hela belöningen eller ingen alls. Personalen menar 

däremot att de inte använder sig av något bestraffningssystem. Vi har däremot förstått att ett 

visst bestraffningssystem finns inrättat på det HVB-hemmet eftersom barnen inte får åka med 

i bilen eller följa med på olika sorters aktiviteter om de har misskött sig. Personalen kan, 

utifrån det Lipsky (1980) benämner strukturera sammanhanget, styra de ensamkommande 

barnens utveckling. Vi tolkar det som att genom belönings- och bestraffningssystem och att 

bestämma över vilka regler HVB-hemmet styrs av, lär sig barnen hur de ska bete sig. Genom 

att personalen strukturerar barnens sammanhang och lär barnen hur de ska bete sig för att 

uppnå de normativa målen gynnar det barnets integration i det svenska samhället. Vi tolkar 

det som att personalen är nöjda med den här metoden eftersom barnen belönas om de uppnår 

målen vilket i sin tur förenklar deras integration i samhället enligt personalen. Trots de olika 

arbetssätten som finns på de olika HVB-hemmen tycker personalen att de ensamkommande 

barnen integreras bra i samhället på samma sätt som Hessle (2009) och Wallin och Ahlströms 

(2005) studier visar att barnen integreras bra. Vår tolkning är att personalen anser att en bra 

integrering är när barnen klarar sig så gott som självständigt i samhället. Personalen 

poängterar dock att HVB-hemmen de arbetar på bara har funnits i några år och att det är svårt 

att se några tydliga resultat ännu. 

 

Vi har resonerat utifrån vad personalen på HVB-hemmen har för synsätt på deras 

arbetsmetoder och hur de ensamkommande barnen ska nå de normativa målen personalen har. 
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Vi har inte diskuterat om den ena arbetsmetoden är bättre eller sämre än den andra vad gäller 

att integrera barnen i samhället eftersom det inte ingår i den här studien.  Däremot kommer vi, 

i nästa avsnitt, att belysa olika faktorer som, enligt personalen, kan påverka deras arbete med 

att integrera de ensamkommande barnen i samhället, vilket i sin tur kan påverka barnens 

integration i samhället. 

 

4.3 Personalens utmaningar 
Det framhävs tydligt i vår empiri att personalens arbete med att integrera de ensamkommande 

barnen påverkas av olika faktorer som i sin tur kan ha inverkan på de ensamkommande 

barnens integration i samhället. Nedan kommer några centrala faktorer att presenteras. 
 

4.3.1 Normer och värderingar 
Vi uppfattar det som att normerna i samhället påverkar personalens arbetssätt, vilket 

Hasenfeld (1983) resonerar kring är typiskt för en människobehandlande organisation. Regler 

som att ta av sig skorna eller att passa tider är något de flesta i personalen understryker är 

viktigt eftersom det ingår i de svenska normerna. De diskuterar däremot att det är ganska svårt 

till en början att få de ensamkommande barnen att följa dessa regler. Utifrån empirin tolkar vi 

det som att det är personalens villkor som avgör hur mycket barnens traditioner och livsstilar 

ges utrymme. Vi tolkar att trots personalens välvilliga inställning till att acceptera olika 

kulturer, en kulturell pluralism, påverkar samhällets normer arbetet med att integrera barnen 

eftersom HVB-hemmet som en människobehandlande organisation är beroende av legitimitet 

i samhället (Hasenfeld, ibid). Vi uppfattar det som att det finns assimilatoriska inslag i 

personalens synsätt och arbete med att integrera barnen eftersom personalen ger uttryck för att 

de måste anpassa barnen till majoritetssamhället. Om barnen inte accepteras i det svenska 

samhället kommer inte heller HVB-hemmen som organisation att göra det, organisationen 

måste vinna legitimitet. Utöver normer och värderingar styrs personalen även av regler, lagar 

och de ensamkommande barnens önskemål vilket vi kommer att resonera om nedan. 

 

4.3.2 Hänsyn till regler, lagar och ensamkommande barns önskemål 
Inte nog med att personalen styrs av normerna i samhället, de ska även ta hänsyn till regler, 

lagar och de ensamkommande barnens önskemål; en typisk gräsrotsbyråkrats dilemma 

(Lipsky, 1980). En hindrande faktor för barnens integration i samhället som personalen talar 

om är det tröga systemet kring handläggningen av permanent uppehållstillstånd, PUT. Barnen 
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blir nervösa av att inte få veta när beslutet om PUT kommer. Personalen resonerar om hur 

barnen ofta uppfattar personalen som budbärare av det svenska systemet. När handläggningen 

kring barnens PUT tar lång tid förlorar barnen förtroendet för både det svenska systemet och 

personalen, vilket påverkar det fortsatta arbetet med att integrera barnet i samhället. 

Personalen kan däremot inte påverka barnens integrationsprocess eftersom det handlar om 

regler och lagar de inte kan styra över. Hur personalen ska hantera situationer när barnen blir 

nervösa och tappar förtroendet för personalen och det svenska systemet kan inte reduceras ner 

till instruktioner och tillvägagångssätt, utan kräver flexibilitet för att använda det 

handlingsutrymme Lipsky (ibid) menar är typiskt för en gräsrotsbyråkrat. Personalen har 

resonerat kring att viktiga egenskaper för att arbeta med ensamkommande barn är att vara 

flexibel och lyhörd. Dessa arbetssätt kräver känsliga observationer och att personalen svarar 

på de ensamkommande barnens dimension av situationen som uppstått. För att personalen ska 

kunna möta barnen i deras situation krävs kunskap (Ressler, Boothby & Steinbock, 1988). Vi 

tolkar det även som att personalen kan behöva möta barnens situation på olika sätt beroende 

av var HVB-hemmet är placerat geografiskt sett i kommunen, vilket vi kommer att ge 

exempel på nedan. 

 

4.3.3 Den geografiska placeringen av HVB-hemmet 
Fyra av respondenterna i studien arbetar på ett HVB-hem placerat på landsbygden och tre av 

respondenterna arbetar på HVB-hem placerade i tätort. Respondenterna för resonemang som 

påtalar att den geografiska placeringen av HVB-hemmet kan ha betydelse för de 

ensamkommande barnens integration i samhället. Detta anser vi är intressant att resonera 

kring eftersom Ressler et al. (1988) menar att HVB-hem bör vara en integrerad del i 

samhället. Vår tolkning är att om HVB-hemmet inte är integrerat i samhället påverkar det de 

ensamkommande barnens integration i samhället. 

 

Personalen som arbetar på HVB-hemmet som ligger ute på landsbygden kan se både för- och 

nackdelar med boendets geografiska placering. De menar att fördelarna med att de får köra de 

ensamkommande barnen mycket, är att barnen får lära sig att vänta och att passa tider. 

Personalen diskuterar betydelsen av att passa tider eftersom de menar att normen i det svenska 

samhället är att man ska vara noga med att passa avtalade tider. Samtalen med de 

ensamkommande barnen i bilen kan ofta bli lite djupare, där har de tid att verkligen prata. 

Personalen resonerar om att samtalen kan främja de ensamkommande barnens integration i 
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samhället eftersom barnen ofta vill prata om sina funderingar över hur samhället i Sverige 

fungerar. Personalen menar att nackdelen är att det tar mycket tid att köra fram och tillbaka. 

Vi tolkar det som att personalen har begränsat med tid att ge till de ensamkommande barnen 

som är kvar på HVB-hemmet, vilket kan innebära mindre samtal och hjälp till de barnen. Vi 

ser det som att personalen upplever bristande resurser vilket Lipsky (1980) menar är 

utmärkande drag för en gräsrotsbyråkrat. Personalen resonerar även kring att HVB-hemmets 

placering ute på landsbygden begränsar barnen när de spontant vill komma in till tätorten och 

träffa andra människor eller hitta på olika aktiviteter. Vi tolkar det som att det kan vara en 

hindrande faktor i barnens integration i samhället att inte självständigt kunna nå olika 

kulturella arenor som Aytar (1999), Hessle (2009) och Kuusela (2006) i sina studier lyfter 

fram som främjande faktorer för barnens integration i samhället. Barnens inställning till att bo 

ute på landsbygden är ofta negativ enligt personalen. Det är ytterligare en utmaning för 

personalen att bemöta barnens negativa inställning när de egentligen inte kan påverka var 

HVB-hemmet är placerat. Däremot kan personalen dra fördel av det handlingsutrymme 

Lipsky (1980) menar att en gräsrotsbyråkrat erhåller. Eftersom det inte finns några direkta 

regler för hur de ska arbeta för att integrera barnen i samhället kan de till viss del lyssna till 

barnens önskemål ändå. Om barnen vill hitta på olika aktiviteter brukar de försöka 

tillfredsställa deras önskemål.  

 

Personalen som arbetar på de HVB-hem som ligger i tätort anser att det endast finns fördelar 

för de ensamkommande barnens integration i samhället att HVB-hemmet ligger placerat i 

tätorten. De resonerar om att barnen på ett enklare sätt kan skapa kontakter med människor 

från majoritetskulturen. Med detta tolkar vi det som att personalen menar att barnen lär sig 

mer om det svenska systemet, och samhällets normer och värderingar när HVB-hemmet är 

placerat i tätort. En av respondenterna som arbetar inne i tätorten har även arbetat på ett HVB-

hem som ligger mer avskilt. Även fast att denne också tycker att det kan bli bra samtal i bilen 

tar det för mycket tid att köra fram och tillbaka, tid som respondenten anser kan läggas på 

annat. 

 

…fördelen är att man kan föra en mer djupare diskussion om vikten av olika saker, 

ja, att passa på. Men på det hela taget, att bara transportera människor fram och 

tillbaka är inte så jävla konstruktivt… Nog fan hade man kunnat använda den tiden 

på ett bättre sätt. 
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Personalen som arbetar i tätort anser att fördelarna med att ha HVB-hemmet placerat på 

landsbygden, som att lära barnen att passa tider och vänta, går att arbeta med på andra sätt inne 

i tätorten.  

 

Eftersom personalen har olika förutsättningar att arbeta utifrån får de använda sitt 

handlingsutrymme på olika sätt för att bemöta olika situationer. Att uppnå målen verkar inte 

helt okomplicerat för gräsrotsbyråkrater i en människobehandlande organisation, det krävs 

flexibilitet hos personalen och organisationen (Hasenfeld, 1983; Lipsky, 1980). Utifrån 

personalens resonemang om att det är lättare att få kontakt med människor från 

majoritetskulturen kommer vi nedan att diskutera vikten av sociala relationer med svenska 

medborgare. 

 

4.3.4 Sociala relationer med svenska medborgare 
För att uppnå målet att de ensamkommande barnen ska integreras i samhället är sociala 

relationer med svenska medborgare en viktig faktor (Aytar, 1999; Eriksson, 2002; Mels, 

Derluyn & Broekaert, 2008; Wallin & Ahlström, 2005). Eriksson (2002) skriver om svenska 

medborgares ovilja att skapa sociala relationer med människor med annan etnisk bakgrund 

och som utgör ett hinder för barnen att få kontakt med svenska medborgare. Personalen på 

HVB-hemmen diskuterar kring en inställning om att svenska medborgare utestänger 

människor med annan etnisk bakgrund från arenor som arbetslivet och även gemenskapen i 

skolan, vilket Aytar (1999) benämner som integration i en segregatorisk inriktning. Enligt 

respondenterna klagar barnen på hur deras skola kan vara åtskild från ”den svenska skolan” 

eller att de får gå i en klass för människor med annan etnisk bakgrund. Enligt Ressler et al. 

(1988) bör inte de ensamkommande barnen avskiljas i form av att till exempel gå i en annan 

skola. Vi tolkar det som att det kan vara en hindrande faktor som påverkar barnens integration 

i samhället.  

 

Ytterligare en faktor som enligt personalen utgör ett hinder för att uppnå målet med att 

integrera de ensamkommande barnen i samhället gäller det svenska språket. Många av 

faktorerna går hand i hand och påverkar varandra. Kuusela (2006) beskriver betydelsen av att 

kunna det svenska språket för att ta sig in på arbetsmarknaden och Wallin och Ahlström 

(2005) framhäver vikten av sociala relationer med svenska medborgare för att utveckla det 

svenska språket. Personalen resonerar på samma sätt som Wallin och Ahlström (ibid) men 
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menar även att barnen skapar mer kontakter med svenska medborgare om de behärskar det 

svenska språket. Utöver sociala relationer med svenska medborgare resonerar personalen på 

HVB-hemmen kring fördelen att de ensamkommande barnen har olika etniska ursprung. De 

har tidigare erfarenheter av att HVB-hemmen haft ensamkommande barn med olika etniska 

ursprung. De menar att barnen måste koncentrera sig på att prata på något annat språk än sitt 

eget med de andra barnen, exempelvis svenska eller engelska. Barnen får också möjlighet att 

se olika individers och kulturers värderingar och normer. Vi tolkar det som att personalens 

erfarenheter är att de ensamkommande barnens integration i samhället utvecklas fortare när de 

ensamkommande barnen på HVB-hemmen har olika etniska ursprung. Personalen menar att 

de inte kan styra över vilka ensamkommande barn som kommer till vilket HVB-hem, vilket 

enligt Lipsky (1980) är typiskt för en gräsrotsbyråkrat eftersom de styrs av regler, lagar och 

föreskrifter. Vi tolkar det som att personalen menar att de i det här fallet styrs av regler som 

avgör vilka barn som kommer till deras HVB-hem och som personalen inte kan påverka. 

 

Utifrån Ressler et al. (1988) avrådan om att de ensamkommande barnen ska avskiljas från 

”den svenska skolan” tolkar vi detta utifrån Stigendals (1999) resonemang om olika nivåer av 

integration. Stigendal (ibid) diskuterar att systemintegration är i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande med social integration. Hade den segregatoriska inställningen inte 

existerat bland svenska medborgare hade den inte heller framkommit när de svenska 

medborgarna i sina sociala relationer skapat systemet kring hur skolans värld fungerar. Enligt 

vår tolkning är det svårt för personalen att påverka ett helt system som de svenska 

medborgarna tillsammans har skapat. Detta var dock en analys som kan ifrågasättas eftersom 

vi inte helt oproblematiskt kan koppla att Stigendals (ibid) definition av integration påverkar 

det svenska systemet. Vi menar att de sociala relationerna som enligt Stigendal (ibid) 

påverkar systemintegration, alltså det svenska systemet, kanske inte omfattar alla svenska 

medborgare. 

 

4.3.5 Bristande motivation 
De ensamkommande barnens bristande motivation till att uppnå de normativa mål personalen 

har, som att exempelvis hjälpa till med hushållssysslorna, anses vara en av de faktorer som 

mest hindrar barnens integration i samhället enligt personalen. Hertzberg (2003) beskriver i 

sin studie hur hans respondenter resonerar kring vikten av att vilja lära sig det svenska 

språket, den som vill kan lära sig. På samma sätt som Hertzbergs (ibid) respondenter 
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resonerar om motivation resonerar personalen på HVB-hemmen. Personalen menar att de kan 

med hjälp av sitt handlingsutrymme försöka arbeta kreativt på olika sätt för att de 

ensamkommande barnen ska integreras i samhället. De tar upp exempel som att hitta på olika 

saker i samhället, förklara för barnen hur det svenska systemet fungerar, berätta hur de ska 

bete sig och vara i olika situationer och förklara varför saker är på vissa sätt. De menar att det 

handlar om att prata med de ensamkommande barnen och försöka nöta in saker som barnen 

bör lära sig för att förenkla deras anpassning och förståelse till Sverige och hur de ska klara av 

att bli självständiga i samhället. Sedan är det, enligt personalen, upp till de ensamkommande 

barnen om de vill lyssna.  

 

Vi uppfattar det som att många i personalen ställer sig något likgiltiga till om barnen lyssnar 

eller ej. Personalen gör sitt bästa för att få de ensamkommande barnen integrerade, men det är 

för problematiskt att få barnen motiverade till att uppnå de normativa målen som personalen 

anser behövs för att bli integrerade i samhället. Om vi ser tillbaka på resonemanget kring 

personalens kunskap ansåg de att deras kompetens inte var tillräcklig kring de 

ensamkommande barnens psykiska välmående eller kring barnens kultur. Vi tolkar det som 

att personalen inte har tillräcklig kunskap kring de ensamkommande barnen för att kunna 

bemöta deras bristande motivation. En av respondenterna uttrycker så här: 

 

 …det är ju dem som ska vara intresserade och motiverade själva, ju. Annars kan 

man ju inte förändra, ju. Det hjälper inte att stå och banka och mata hela tiden. 

 

Enligt Ressler et al. (1988) är det viktigt att personalen har tillräcklig kunskap och kan förstå 

helheten och dynamiken hos de ensamkommande barn som har flytt från sina familjer. Att 

kunna bemöta barnens bristande motivation är för personalen en stor utmaning som, enligt 

Ressler et al. (ibid), skulle förenklas genom mer kunskap kring fenomenet ensamkommande 

barn. Vi menar att om personalen har bättre kunskap om barnen och hur de ska motivera 

barnen bättre är både de normativa och officiella målen lättare att uppnå, vilket i sin tur skulle 

kunna främja de ensamkommande barnens integration i samhället. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Vi har utifrån personalens beskrivning av deras erfarenhet och kunskap tolkat personalen som 

gräsrotsbyråkrater i en människobehandlande organisation med utgångspunkt från en 
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människoförändrande teknologi, vilket för personalen innebär en flexibilitet, lyhördhet och 

kunskap att kunna använda det handlingsutrymme som behövs när målen är vaga. Personalen 

har upplevt det som problematiskt att beskriva barnens integration i samhället eftersom de 

inte har en direkt kunskap om vad begreppet integration innebär. De tolkar integration utifrån 

att barnen ska besitta praktiska kunskaper för att de ska klara sig självständigt i samhället. 

Personalen på de olika HVB-hemmen arbetar på olika sätt med att integrera barnen, alla är 

däremot av uppfattning att de arbetar utifrån kulturell pluralism. De är nöjda med sina 

arbetssätt eftersom de anser att barnen integreras bra i samhället. Utifrån personalens 

beskrivning har vi uppfattat ett flertal faktorer som påverkar de ensamkommande barnens 

integration i samhället. Personalen resonerar kring faktorer som hur den geografiska 

placeringen av HVB-hemmet, sociala relationer med infödda svenskar, behärskande av 

svenska språket och barnens bristande motivation kan påverka barnens integrering i 

samhället. Personalen diskuterar också hur deras arbete påverkas av dilemmat mellan regler, 

lagar och barnens önskemål, vilket påverkar barnens integration beroende hur personalen 

använder sitt handlingsutrymme. Eftersom HVB-hemmet som människobehandlande 

organisation måste vinna legitimitet i samhället påverkar normer och värderingar personalens 

arbetssätt, ett arbetssätt som enligt vår uppfattning utgår från en assimilatorisk inriktning 

eftersom personalen vill att barnen ska anpassa sig till majoritetssamhällets normer och 

värderingar. Vår uppfattning är att om personalen skulle besitta mer kunskap om begreppet 

integration skulle kanske deras arbete med att integrera de ensamkommande barnen se 

annorlunda ut. Personalen skulle eventuellt uppfatta, på samma sätt som vi uppfattat, att deras 

arbetssätt är mer åt den inriktningen Aytar (1999) benämner som ensidiga integrationen än 

den mångkulturella integrationen. 

 

5 Diskussion 
Under insamlingen av empirin har vi uppfattat personalen på HVB-hemmen som människor 

som tycker om sitt arbete och kämpar för de ensamkommande barnens integration i samhället. 

De har en optimistisk framtidstro och arbetar entusiastiskt för att barnens ska integreras väl i 

samhället, vilket de även ser att barnen gör. I analysen framkommer ett flertal faktorer som 

påverkar de ensamkommande barnens integration i samhället, där vi bland annat tolkar att 

personalens arbetssätt utgår från en ensidig integration trots att personalen är av uppfattning 

att de arbetar utifrån en mångkulturell integration. Vi har uppfattat det som att integrationens 

mångtydighet kan leda integrationen åt olika håll, vilket kan vara en förklaring på personalens 
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vilja att arbeta på ett sätt, men som uttrycks på ett annat sätt i praktiken. Kunskap om 

integration skulle kunna hjälpa personalen att förstå hur de arbetar med att integrera barnen, 

vilket vi kommer att diskutera kring nedan. Vi anser även att forskningsområdet kring 

ensamkommande barns integration i samhället behöver utökas. Vi kommer att presentera 

olika faktorer som kan påverka barnens integration och som skulle kunna vara ett intressant 

område att vidareutveckla forskningen kring. 

 

5.1 Integrationens villovägar 
Aytar (1999) nämner i sin studie det ”kaos” som råder kring begreppet integration, vilket vi 

uppfattar visar sig i praktiken, i alla fall på de HVB-hem som har ingått i denna studie. Som vi 

tidigare resonerat kring uppfattar vi att personalens resonemang utgår från Aytars (ibid) ena 

primära inriktning, att deras arbetssätt har tendenser till en ensidig integration. Vi tolkar det 

som att personalen vill att alla etniska skillnader ska accepteras, att de strävar efter kulturell 

pluralism, men vi ser tendenser till Aytars (ibid) och Giddens (2007) resonemang kring 

assimilatoriska arbetssätt. Vi menar att eftersom det är personalen som sätter upp de 

normativa målen och vilka regler och riktlinjer som ska gälla för att de ensamkommande 

barnen ska uppnå dessa mål, utgår personalen från majoritetssamhället normer och 

värderingar eftersom dessa styr personalen och HVB-hemmen. Om vi diskuterar utifrån 

Resslers et al. (1988) resonemang om att personalen bör besitta en god kunskap kring de 

ensamkommande barnen, kan bristande kunskap vara en faktor som indirekt och kanske lite 

omedvetet leder till assimilatoriska arbetssätt. Om personalen har mer kunskap och 

medvetenhet kring hur de styrs av samhällets normer och värderingar, kan de bemöta de 

ensamkommande barnen och utveckla regler och riktlinjer som utgår från det Aytar (1999) 

benämner en mångkulturell integration, vilket enligt vår uppfattning hade kunnat påverka hur 

de ensamkommande barnen blir integrerade i samhället.  

 

Personalen uttrycker även att de behöver mer kunskap om de ensamkommande barnens olika 

kulturer. Eftersom personalen uttrycker en bristande kunskap kring barnens olika kulturer 

uppfattar vi det som att det är svårt för personalen att veta hur de ska arbeta för att främja 

barnens olika kulturer och därmed arbeta utifrån en mångkulturell integration. Vi funderar 

även kring hur personalen ska uppnå målet med att integrera de ensamkommande barnen i 

samhället när de upplever att begreppet integration är svårt att definiera och därmed hitta bra 

metoder och arbetssätt. Utifrån detta tolkar vi kunskapens betydelse vara av stor vikt för att 
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främja de ensamkommande barnens integration i samhället. Precis som Aytar (1999) 

benämner begreppet integration som ett ”kaos”, finner vi också en problematik kring 

begreppet integration. Vi har resonerat kring begreppet integration på olika sätt i den här 

studien, från olika inriktningar av integration, till hur kunskap kring begreppet kanske kan 

påverka arbetet med att integrera de ensamkommande barnen i praktiken. Vår uppfattning är 

att det är lätt hänt att begreppet integration hamnar på villovägar såsom när personalen anser 

att de arbetar utifrån kulturell pluralism, men enligt vår uppfattning arbetar utifrån en 

assimilatorisk inriktning eller hur det officiella målet kring integration omdefinieras till 

normativa mål. Däremot uppfattar vi att personalen har mycket kunskap och erfarenheter 

kring olika faktorer som påverkar de ensamkommande barnens integration, vilket vi ska 

diskutera nedan. 

 

5.2 Utöka forskningsområdet 
Som Hessle (2009) poängterar, och som vi också upptäckt, är den forskningsbaserade 

kunskapen kring de ensamkommande barnen inte särskilt omfattande och det finns inte heller 

någon svensk forskningstradition inom detta område. Därför vill vi i detta avsnitt framhålla 

några faktorer vilka kan påverka de ensamkommande barnens integration i samhället, som vi 

har upptäckt under arbetet med den här studien, och som vore intressant att fördjupa 

kunskapen kring. 

 

Enligt personalen på HVB-hemmen finns det olika faktorer som påverkar de 

ensamkommande barnens integration i samhället, vilka liknar de faktorer som framgått i den 

tidigare forskning som presenterats tidigare i denna studie. Det handlar om olika 

samhällsarenors betydelse och hur de kan påverka relationerna med svenska medborgare 

vilket framgått är av stor betydelse för integrationen i samhället. Även inlärning av det 

svenska språket inverkar på hur de ensamkommande barnen kommer in i olika 

samhällsarenor, exempelvis arbetslivet, och påverkar hur de sociala relationerna med svenska 

medborgare utvecklas. Däremot har vi uppfattat några faktorer som personalen anser kan 

påverka de ensamkommande barnens integration i samhället, men som det inte resonerats 

mycket kring i den tidigare forskningen.  

 

Eftersom ett av HVB-hemmen i den här studien ligger ute på landsbygden och två av HVB-

hemmen ligger inne i tätort har vi, utifrån personalens resonemang, uppfattat att den 
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geografiska placeringen av HVB-hemmet kan påverka de ensamkommande barnens 

integration i samhället. Vi har resonerat kring hur de ensamkommande barnens integration 

påverkas när de spontant vill komma in till tätorten där det finns fler möjligheter för barnen 

att exempelvis skapa relationer med svenska medborgare, vilket bland annat Aytar (1999) 

framhåller som en viktig faktor för de ensamkommande barnens integration i samhället. 

Enligt Ressler et al. (1988) bör HVB-hemmet vara en integrerad del av samhället. Vi har 

tolkat det som att personalen på HVB-hemmet ute på landsbygden resonerar kring både för- 

och nackdelar för barnens integration att HVB-hemmet ligger på landsbygden. Personalen 

som arbetar på HVB-hemmen som ligger inne i tätort ser däremot bara fördelar med HVB-

hemmets geografiska placering. Vi tycker därför det vore intressant att utveckla forskningen 

om den geografiska placeringen av HVB-hemmen kan ha betydelse för de ensamkommande 

barnens integration i samhället. 

 

Om det påverkar de ensamkommande barnens integration i samhället, ifall barnen på HVB-

hemmet har olika etniska bakgrunder, är också något vi tycker vore intressant att utöka 

kunskapen kring. Personalen på HVB-hemmen är överens om att de anser det vara en 

främjande faktor för de ensamkommande barnens integration i samhället eftersom barnen inte 

kan tala på sitt språk med barn som har annan etnisk bakgrund än denne själv, därmed 

utvecklas svenska språket snabbare. Barnen får också möjlighet att se olika individers och 

kulturers värderingar och normer vilket personalen menar är till fördel för att de 

ensamkommande barnen ska integreras i det svenska samhället. Ytterligare en faktor som 

tidigare nämnts är de ensamkommande barnens bristande motivation till att uppnå de 

normativa målen personalen anser att barnen behöver uppnå för att bli integrerade i samhället. 

Vi tolkar det som att personalen framhåller att den bristande motivationen är en betydande del 

av deras arbete med att integrera de ensamkommande barnen. Vi funderar kring om 

personalen skulle vara i behov av mer kunskap i hur de kan agera för att motivera de 

ensamkommande barnen bättre. Vår uppfattning är att personalens arbetssituation och barnens 

integration hade förenklats om personalen erhöll mer kunskap kring detta. Samtidigt är vi 

konfunderade över om det går att lära sig hur man ska agera när ensamkommande barn, som 

är helt unika individer, brister i sin motivation. Det vore spännande att inhämta mer kunskap 

kring detta. 

 

Både i vår studie och i Kuuselas (2006) studie framkommer att personalen resonerar om 

bristande kunskaper i sitt arbete. Enligt vår uppfattning är det intressant eftersom 
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lagändringen den 1 juli 2006 som resulterade i att ansvaret för barnens boende och omsorg 

övergick från Migrationsverket till kommunerna utformades utifrån att kommunernas 

socialtjänst har den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta 

situationer (SOU 2011:64). Det är fler yrkesgrupper i kommunen än de som jobbar inom 

socialtjänsten som kommer i kontakt med barn i utsatta situationer, personal på HVB-hem för 

ensamkommande barn är några av dem. För att hela tiden förbättra mottagandet av de 

ensamkommande barnen samt arbetet med att integrera barnen i samhället anser vi att 

kunskapen kring fenomenet ensamkommande barn bör utvecklas. Vår uppfattning är att detta 

är centralt för socialt arbete eftersom de ensamkommande barnen är ett fenomen som ökar 

enligt Fälldin och Strand (2010). 

 

5.3 Avslutande reflektion 
Efter att ha studerat hur personalen på HVB-hemmen beskriver sin erfarenhet och kunskap 

kring de ensamkommande barnens integration har vi uppfattat, att trots svårigheten att 

definiera begreppet integration, är personalen på HVB-hemmen nöjda med sitt arbete att 

integrera de ensamkommande barnen i samhället. De har erfarenhet, om än liten, att de 

ensamkommande barnen integreras relativt bra i samhället. Personalen belyser ett flertal 

faktorer som påverkar de ensamkommande barnens integration i samhället. Utifrån Stigendals 

(1999) resonemang om hur systemintegration och social integration påverkar varandra förstår 

vi hur de olika faktorerna som personalen i studien beskrivit påverkar varandra. Samhällets 

normer och värderingar, som enligt Stigendal (ibid) skapas genom människors sociala 

relationer, påverkar HVB-hemmet som organisation i form av upprättande av mål. 

Organisationens regler och riktlinjer, som skapats utifrån målen, påverkar i sin tur även de 

ensamkommande barnen och dess integration eftersom barnen ska leva upp till samhällets 

normer och värderingar. Vi har stor respekt för det arbete personalen utför med att integrera 

de ensamkommande barnen. Personalen visar på en stark vilja att hjälpa barnen trots att deras 

arbete, enligt vår uppfattning, innebär många utmaningar att både möta de ensamkommande 

barnens och samhällets önskemål, organisationens mål och alla faktorer runt omkring som 

påverkar personalens arbete med att integrera de ensamkommande barnen. Vi upplever det 

därför som klurigt att vara gräsrotsbyråkrat i en människobehandlande organisation vars 

utgångspunkt ligger i den människoförändrande teknologin. Vår föreställning är att det är så 

många olika aspekter runt omkring som påverkar personalens erfarenheter och kunskap samt 
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de ensamkommande barnens integration i samhället att denna studie hade varit intressant att 

genomföra, även i större omfattning. 
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Bilaga 1 

 
 
Vill du delta i vår studie? 
 
Vi är två socionomstudenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska skriva 
ett examensarbete om ensamkommande barn. Syftet med vår studie är att förstå hur 
personal på HVB-hem för ensamkommande barn beskriver sin erfarenhet och 
kunskap kring de ensamkommande barnens integration i samhället. För att få svar på 
detta är vi intresserade av att intervjua dig. Vi har fått dina kontaktuppgifter av din 
chef/föreståndare och vi undrar om du vill vara med på en intervju vid ett tillfälle? 
Ring eller maila senast 2011-11-15.  
 
Vi vill poängtera att allt du berättar under intervjun kommer att avidentifieras och 
hanteras konfidentiellt, det betyder att ingen utomstående kommer att kunna se eller ta 
del av vad just du har sagt under intervjun. Intervjun tar cirka en timme, och vi 
kommer att använda en MP3-spelare för att spela in intervjun.  
 
Din medverkan är frivillig och du får avbryta medverkan när du vill utan att behöva 
uppge orsak. Det samlade intervjumaterialet kommer att sammanställas i vårt 
examensarbete som ska vara klart i januari 2012, du får gärna ta del av 
examensarbetet när det är klart.  
 
Vid eventuella frågor angående studien och medverkan i denna kan du höra av dig till 
oss; 
 
Jonas Fried      Sandra Lindgren Töyrä 
070-xxx xx xx      076-xxx xx xx 
jfrbm09@student.lnu.se    slicf09@student.lnu.se     
 
Vår handledare, Ann Ottengrim, finns också tillgänglig för att besvara eventuella 
frågor: ann.ottengrim@lnu.se  
 
Med vänliga hälsningar  
Jonas Fried och Sandra Lindgren Töyrä 
 
!
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Bilaga 2  

!

 

 
Datum: 

Plats:  Tid: 

Namn: 

Semistrukturerad intervjuguide 
 

Personalen 

Personalens erfarenheter inom yrket 

Personalens erfarenheter kring flyktingverksamhet 

 

Metod/arbetssätt 

Metod 

Personalens arbetssätt 

 

Integration 

HVB-hemmets betydelse 

Viktiga faktorer 

Ungdomarnas etablering 

 

Övrigt 

Personalens eventuella tillägg 

 
 

 
 
 

 


