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1. Abstract  
 

Integration är en diskussion som är högt på agendan i Sverige. Mitt syfte har med denna 

uppsats varit att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn får chans att integreras i 

Bromölla kommun. Mina frågeställningar har varit: I vilken grad har integrationsmålen 

uppnåtts? Hur kan implementeringsresultatet förklaras? På vilka sätt skulle man kunna 

utveckla verksamheten till det bättre i Bromölla? 

 

Jag har valt att använda mig av implementeringsteori och har mätt hur integrationsmålen 

implementerats i verkligheten. Implementeringsteorin jag har valt att använda är ”uppifrån 

och ner”. Kvalitativ fallstudie har varit min metod. Jag har inte kunnat generalisera, men jag 

har fått en överblickssyn som jag har kunnat jämföra med tidigare forskning. Min uppsats tar 

reda på om integrationsmålen har implementerats på ett tillfredsställande sätt för 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Bromölla kommun. Jag intervjuar 

flyktingbarn, gode män, före detta personal på HVB-boendet, socialsekreterare och 

överförmyndare. De får ge sin personliga bild av mottagandet i kommunen. 

 

Jag kommer fram till att det finns brister i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som 

kommer till Bromölla. Det råder en samstämmighet bland mina respondenter angående 

rådande brister och vad man skulle kunna göra för förbättringar. Med mina kvalitativa 

intervjuer kan jag inte generalisera, men utifrån materialet jag fått fram ter det sig så.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: implementering, integration, kulturkrock, rutiner, samarbete 
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3. Introduktion 

 

Enligt Migrationsverket är det kommunens ansvar att ta emot ensamkommande barn samt att 

ha ansvar om deras omsorg och boende. Det finns överenskommelser med syfte att garantera 

ett bra mottagande för ensamkommande barn som kommer till Sverige (migrationsverket.se, 

2014. Om ensamkommande barn och ungdomar). 

Många ensamkommande flyktingbarn har svårt att klara skolan. Samhället har misslyckats 

med att ta hand om de ensamkommande barnen på många sätt. Flyktingbarn som kommer 

utan föräldrar till Sverige är en utsatt grupp i vårt samhälle då de har flytt från ett land där det 

råder krig, för att sedan komma till Sverige och starta ett nytt liv i ny miljö och kultur utan 

sina föräldrar (dn.se, 2012). 

Dagens Nyheter gjorde 2012 en undersökning angående de 316 ensamkommande barn som 

fick uppehållstillstånd 2006. Resultatet var att 30 ensamkommande flyktingbarn med 

uppehållstillstånd höll på eller hade utbildat sig efter gymnasiet. Det handlade om antingen 

yrkesutbildning eller högskola. Få av dessa barn hade gått en avancerad utbildning. De barn 

som kommer är enligt undersökningen främst från Afghanistan och Somalia, där de inte har 

fått chans till ett fungerande skolsystem. När de kommer hit har de kunskapsluckor, svårt att 

få betyg, så att de kan påbörja och klara gymnasiet. Dessa barn släntrar efter med utbildningen 

trots deras vilja att utbilda sig samt deras inkomst är lägre.  Många har behövt skuldsätta sig 

med studielån redan vid grundskole - och gymnasienivå. Även brottslighet hos 

ensamkommande barn har varit ett problem. Detta är enligt domar samt personutredningar på 

grund av sociala problem. (dn.se, 2012). Ensamkommande asylsökande barn har med tiden 

ökat, året 2002 var det 550 barn och år 2010 hade det ökat till 2393 barn. Detta ställer ökat 

krav på ansvar hos kommuner och migrationsverk (SOU, 2011:64, s.27). År 2014 stod 3 046 

ensamkommande flyktingbarn inskrivna hos Migrationsverket (migrationsverket.se, 2014. 

Aktuellt om ensamkommande barn och flyktingar.) Majoriteten av de barn som kommit till 

Sverige under de senaste åren är från Somalia, Afghanistan och Irak. De flesta är mellan 15 

och 17 år och av dem är 80 procent pojkar (SOU, 2011:64, s.28). Enligt socialtjänstlagen är 

det kommunens ansvar att se till att de som vistas i kommunen får behövande stöd och hjälp 

(SOU, 2011:64, s. 37). 
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”Bristande integration med medföljande hög arbetslöshet bland invandrargrupper är grogrund 

för främlingsfientlighet och rasism” skrivs i Dagens Nyheter. I artikeln framgår att vi för en 

bra välfärd behöver öka invandringen och inte minska den, att västvärlden står för en stor 

utmaning när det gäller antalet åldrande i befolkningen samtidigt som vi har låga födelsetal 

och att integrationen bör effektiviseras för ett välfungerande Sverige. ”Sanningen är att en 

ökad invandring och förbättrad integration är en förutsättning för en framtida välfärd. Inte 

minst för landets ökande andel pensionärer” (dn.se, 2010).  

Min föreställningsram handlar om den lokala implementeringen av ett centralt 

välfärdsområde. Fungerar inte detta minskar jämlikheten. Med jämlikhet menas allas lika 

värde (ne.se, 2014. Jämlikhet).  Att diskutera och uppmärksamma integrationsproblem hos 

ensamkommande flyktingbarn är statsvetenskapligt relevant, då deras situation påverkar 

Sveriges utveckling till att bli ett tryggt och säkert samhälle med bra välfärd och existerande 

jämlikhet med fokus på alla individers lika värde. Då antalet flyktingbarn som anländer till 

Sverige ökar så är detta en aktuell fråga som politiken borde lägga vikt vid. 

4. Uppsatsens syfte och frågeställningar  

 

Mitt syfte är att undersöka hur det ligger till med implementeringsprocessen vid mottagandet 

av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla Kommun.  Min avsikt är att ta reda på om denna 

verksamhets mål lever upp till hur det är i praktiken. 

Baserat på mitt syfte, önskar jag svar på följande frågor: 

1) I vilken grad har integrationsmålen uppnåtts? 

2) Hur kan implementeringsresultatet förklaras? 

3) På vilka sätt skulle man kunna utveckla verksamheten till det bättre i Bromölla? 
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5. Teoretisk föreställningsplan 
 

5.1 Implementering av politiska beslut  

Definitionen av implementering är ”genomföra, förverkliga” (ne.se, 2014. Implementering). 

Vitsen med en implementeringsstudie är att man studerar huruvida en typ av policymål 

tillämpas i praktiken. Man började på 70-talet studera hur policy implementeras då man 

påstod att det fanns en ” ”felande länk” mellan intresset för policyskapande och utvärderingen 

av de politiska resultaten” (Hill, 2007, s.182). Man brukar skilja på två typer av 

implementeringsteorier. Dessa är ”uppifrån-och-ner” samt ”nerifrån-och-upp”. Med 

implementeringsteorin uppifrån-och-ner vill man göra en åtskillnad mellan en policys 

utformning och dess genomförande. Implementeringsprocessen definieras av Van Meter och 

Van Horn (1975) såhär: ”de handlingar av offentliga eller privata personer (eller grupper) som 

är inriktade på att uppnå mål som fastställts i tidigare policybeslut” (Hill, 2007, s.182). Det 

krävs en policy för att ha något att implementera mot. I Chambers lexikon får termen policy 

definitionen som ”en handlingslinje” som bygger på en särskild princip. Det handlar inte bara 

om ett beslut utan också om handling (Hill, 2007, s.14). Med implementeringsteorin 

”nerifrån-och-upp” går man istället bakvägen och kontrollerar om målen har en styrande 

påverkan eller ej. Då ”uppifrån-och-ner” används för att mäta mot formulerade policymål i 

olika hierarkier menar man med ”nerifrån-och-upp” att det är mera komplicerat än så, att man 

inte ska ha förutfattade meningar om orsak och verkan. I denna teori vill man hitta en 

helhetsbild där man kollar på individers och gruppers samspel där de försöker verkliggöra en 

policy samt förändringar som påverkas av intressen etc. (Hill, 2007, s.190). Denna senare 

teori ger en större helhetsbild, men är väldigt komplex, vilket gör det svårt för mig att 

använda mig av den i en c-uppsats. Därför har jag valt att inte använda denna utan istället 

”uppifrån-och-ner”, då den är det enklare alternativet samt passande för att besvara 

frågeställningen, eftersom jag vill se skillnaden mellan verksamhetens mål i teorin och 

praktiken. Min uppgift har varit att mäta hur en typ av policy implementeras.  Denna teori 

passar då det finns formulerade mål som kommunen gett ansvar till Attendo att genomföra 

som jag kan gå efter. 
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5.2 Implementeringsproblem 

Beroende på hur bra kontakten är mellan olika nivåer i ett regeringssystem kan en 

implementering vara olika framgångsrik. Ett implementeringsproblem är när man inte har 

”perfekt administration”. Bra samarbete mellan olika nivåer är något som förutsätts för en bra 

implementering. Man får ett implementeringsproblem om man inte genomfört på sättet man 

avser (Hill, 2007, s.184). 

5.3 Integration  

Innebörden av integration har skiftat och skiftar fortfarande. Det har gått från att betyda att 

invandrare så fort som möjligt ska assimileras och göras till svenskar, till anpassning, till att 

leva i Sverige men utan att behöva ”bli svensk”. Ordet integration användes till en början 

endast för att ge uttryck åt målet med jämlikhet. Sedan utvecklades ordet genom att använda 

det till invandringsfrågor. Man kan till exempel kalla invandrarpolitik för integrationspolitik 

etc. (SOU, 1996:55, s.72).”  ”Integration”, uppnådd eller brist på, används för att beskriva 

situationen för invandrare på arbetsmarknaden, möjligheten att välja sin kultur, för att 

beskriva de etniska relationerna i samhället och mycket annat”. Man har pratat om att 

integrationen måste förbättras, då invandrare haft svårt på arbetsmarknaden de senaste åren. 

Det finns även de som menar att integration är detsamma som assimilation  

(SOU bilaga, 1996:55, s.72).  

 

För att få en meningsfull analys av begreppet integration definieras det på två sätt, sociologisk 

komplexitet och processkomplexitet. Den sociologiska komplexiteten, som har en ”vertikal” 

mångdimensionalitet, omfattar tre dimensioner av integration. Den första är ”makro-

dimension” där samhällets strukturer har påverkan på hur integration utformas i samhället. 

Den andra dimensionen i sociologisk komplexitet kalls för ”meso-dimension” där främst 

invandrargruppernas struktur, resurser och interaktion står i fokus.”mikro-dimension” är den 

sistnämnda dimensionen i sociologisk komplexitet där fokus ligger på att invandrare blir 

jämlika infödda individer beroende på hur deras personliga potentialer, resurser och 

prestationer ser ut (SOU bilaga, 1996:55, s.75). När det gäller processkomplexitet finns en 

”horisontell” komplexitet. Den har betydelse när man pratar om integrativa relationer. I denna 

komplexitet ryms dimensioner som ekonomisk, social, politisk och kommunikativ integration, 

familjeintegration, boendeintegration samt personlig integration (SOU bilaga, 1996:55, s.76). 

Jag har valt att använda den horisontella ”processkomplexiteten” där dimensionerna personlig 

och social integration är relevanta för detta arbete. ”Personlig integration definieras i termer 

av individens tillfredsställelse med livet i Sverige. Denna dimension av subjektiva upplevelse 
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och erfarenhet av integrationsförhållandena kan även relateras till uppnådda och förväntade 

integrationsnivåer i mottagarsamhället”. Social integration innebär ”tillgång till ett svenskt 

socialt nätverk genom vilket invandrarna utvecklar kontakter med infödda i olika miljöer.” 

(SOU bilaga, 1996:55, s.76).  Metodmässigt har jag valt denna definition eftersom min 

uppsats fokuserar på social och personlig integration. Det kan vara lite riskabelt att uttala sig 

om denna definition då jag inte har möjlighet att mäta integration under 30 års tid med före 

och efter resultat som kanske skulle krävas när det handlar om integration, men jag har fått en 

överblickssyn.  

6. Tidigare forskning 
 

År 2011-2012 gjordes en studie av Stretmo och Melander om ensamkommande barn i 

Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp. Antalet flyktingbarn ökade från 2006, vilket 

krävde nya insatser för att komma fram till lösningar. Detta har bidragit till större utmaningar 

hos kommunerna, bland annat angående hur de ska gå tillväga för att se till att barnen som 

väntar på asyl ska få en så bra vardag som möjligt.  

 

Med denna studie har de tagit reda på dessa barns erfarenheter, samt erfarenheter från 

socialtjänsten, boenden, gode män mm. Detta för att kunna bidra till ett mer utvecklat och 

stärkt mottagande och stöd. Deras syfte var att bidra till idéer för att förbättra arbetet med 

integration och välmående för barnen. Av de barn som kom 2008 var de flesta inskrivna i 

förberedande undervisning, men bara ett fåtal hade gått vidare till ordinarie undervisning. 

Detta både på grundskolenivå- och gymnasienivå. Dessutom hade några barn som inte gått i 

skola i sitt hemland inte heller gått i skola i Sverige. De flesta barn som anlände hade svåra 

erfarenheter. Därför är det viktigt att socialtjänsten känner till barnens upplevelser för att 

kunna arbeta med rätt insats. Rapporten visade att kommunen hade betydligt mindre 

information än Migrationsverket vad gällde uppgifter om barnens svårhanterliga situation i 

sitt hemland. Hos socialtjänsten fanns det i många fall inga noteringar om ohälsa hos barnen. 

Ett barn upplevde att hon inte fick något stöd, varken från psykolog eller boende. Det stöd 

som gjorde att hon mådde lite bättre och orkade fortsätta leva var hennes telefonsamtal från 

sin pappa som befann sig långt borta. Hon googlade för att få reda på hur hon skulle överleva 

och må bättre. Hennes föräldrar hade hon inte träffat på 10 år, men ändå var det dem som via 

telefon kunde ge henne det sociala stöd som hon var i behov av, men även ekonomiskt stöd. 
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Några killar berättade att de inte ville oroa sin mamma med att de mådde dåligt, vilket gjorde 

att de inte fick det stöd de behövde. Skola och gruppboende var de ställen där ungdomarna 

ansåg sig ha lättast att skaffa vänskapsrelationer, vanligast med personer som talade samma 

modersmål. Det gjorde att barnen lättare drog sig till sina hemtraktsgrupper och det kunde 

vara en svårighet att integreras med det svenska samhället. Det gemensamma språket blev den 

”gemensamma länken”.  

 

I rapporten tas upp vikten av en bra integrationsprocess. I intervjuer sade många barn att det 

var svårt att integreras, då de trodde att andra svenska ungdomar ”hatade dem”. Enligt en kille 

var kontakt med svenska barn viktig för integrationen, men att man som flyktingbarn ofta fick 

känslan av att svenska barn tyckte illa om en. En viktig uppgift i det kommunala mottagandet 

ansågs vara att motverka den stereotypa bilden av ett flyktingbarn. I studien nämns att vuxna 

samt skolor borde hjälpa till med att uppmuntra barn att ta del av nya kulturer som kommer 

till det svenska samhället. Föreningar och sociala sammanhang ansågs vara viktiga 

”brobyggare”. En av killarnas arbetsgivare hade tagit på sig en föräldraroll och ringde till 

skolan för att se hur det gick för honom. Detta var betydelsefullt för denna kille och hjälpte 

honom att integreras mer i samhället. 

 

Gällande gruppboenden menade svarspersonerna att de hade ett behov av socialt stöd, det var 

lika viktigt som de vanliga basbehoven som mat, sömn och rena kläder. Inget 

ensamkommande barn tyckte att de som arbetade på boendet hade blivit viktig för dem. Det 

kunde bero på att personalen byttes ut ofta. För en kille var socialt stöd en viktig faktor för 

hans integrationsprocess. Han ansåg att information om hur svenska samhället fungerar var 

viktigt. Dessutom fanns det tolkhjälp på hans boende, vilket underlättade för honom då han 

kunde göra sig förstådd. Detta stöd saknade killen på sitt nästa boende. Han tyckte att 

personalen inte såg sitt arbete som något mer än att ”dricka kaffe och köra”. Några flickor 

upplevde att de fick praktiskt stöd på boendet i form av mat och sovplats, men att de inte fick 

det känslomässiga stöd de behövde. Många barn saknade att ha någon som frågade hur de 

mådde. En anledning till detta kunde vara att personalen inte vågade väcka svåra känslor hos 

barnen, men detta ledde också till att barnen istället blev tysta, vilket inte hjälper till i 

integrationsprocessen. 
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Gode Män anses i studien som viktiga, speciellt när det gäller känslomässigt och 

problemlösande socialt stöd. Barnen som intervjuades menade att gode männen var till stor 

hjälp praktiskt men också känslomässigt, de kunde prata med dem om hur de mådde. En av 

killarna hade ingen god man under sin asylprocess, vilket han upplevde som väldigt tufft, 

dessutom upplevde han att han saknade rättigheter. De barn som haft en god man menade att 

den gode mannen var otroligt viktig för dem. Några av dem har bra kontakt med dem än idag. 

Det visar att en god man är betydelsefull när det gäller integrationen hos ensamkommande 

barn. Det finns dock brister även bland gode män. 

 

I studien framgår att lärare varit betydelsefulla för de ensamkommande barnen och deras 

integrationsprocess. Socialsekreterare har i några fall varit viktig, men det har även funnits 

missnöje. Två barn berättade att de fick stöd av socialsekreteraren då denne lyssnade noga, 

medan två andra menade att socialsekreteraren inte alls lyssnade och att det tog väldigt lång 

tid innan problem blev lösta (Stretmo & Melander, 2013.) 

 

Någon tidigare forskning eller utredning angående mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn i Bromölla har jag inte hittat, men det har pågått livliga diskussioner om 

kostnaden av denna verksamhet, med påtryck från Sverigedemokraterna (SD). De tycker att 

det är viktigt att medborgare får ta del av hur stora kostnaderna av de ensamkommande 

flyktingbarnen är, pengar som egentligen kunde gå till bland annat äldrevården. 

(kristianstadbladet.se, 2008). SD fick i valet 2014 22,8 procent av rösterna i Bromölla 

kommun (val.se, 2014). 

 

Rapporten som gjorts av Stretmo och Melander har jag tagit med då den är relevant för min 

egen forskning. Med hjälp av deras forskning kan jag dra paralleller till likheter/olikheter 

mellan Göteborg och Bromölla när det gäller flyktingbarns situation. Deras studie har kunnat 

stärka min egen forskning med samstämmighet.  
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7. Material och metod 

7.1 Design 

Design som jag har valt till min uppsats är en fallstudie. Det är en passande design för att 

besvara min frågeställning, då jag ville gå in mer på djupet i detta ämne och se hur 

implementeringen är för denna verksamhet (Esaiasson P et al, s.109). 

En fallstudie är en kvalitativ metod som används då man vill göra en undersökning där 

intresset är att gå in mer på djupet i ett särskilt fall. Denna metod används främst när man gör 

en undersökning av mindre grupper eller individer. Man kan till exempel använda sig av 

fallstudier då man vill stärka hypoteser, eller utveckla begrepp och teorier (ne.se, 2014. 

Fallstudie). 

7.2 Intervjuer 

Jag valde mellan att göra kvalitativa eller kvantitativa intervjuer. Vad som är ett problem med 

kvalitativa intervjuer är svårigheten med att kunna generalisera då man intervjuar få personer. 

Fallen ger ingen möjlighet till statistisk generalisering. Fördelen är att personerna som 

intervjuas får chansen att berätta om specifika upplevelser som är relevanta till frågorna vid 

en kvalitativ intervju. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod då jag kan få 

reda på vad intervjupersonerna tycker och tänker. Jag har inte kunnat generalisera till andra 

kommuner, men jag har kunnat relatera mitt empiriska material till socialtjänstlagens mål och 

det lokala Attendos mål. Detta gjorde det möjligt för mig att studera ett välfärdsprojekts 

lokala implementering. Jag har valt att göra intervjuer utifrån lagar och Attendos 

verksamhetsplan. Målet med intervjuerna har varit att se huruvida målen har implementerats i 

praktiken. Jag har undersökt de mest väsentliga kraven från FN, SOU, Bromölla kommun och 

Attendos verksamhetsplan.  

 

Jag har mätt implementeringsresultatet i Bromölla kommun genom att välja ut fem indikatorer 

från avtalet mellan kommunen och Attendo (som också är krav hos FN och socialtjänstlagen) 

för att sedan mäta resultatet mot dessa indikatorer. Jag ville mäta mitt resultat mot 

avtalskraven mellan Bromölla kommun och Attendo och valde ut indikatorer från avtalet. Vad 

jag har gjort i min uppsats är en överblicksmätning då jag inte har följt någon process där man 

mäter före och efter under en tidsperiod. Tidsperioden för svaren är mellan 2011-2014 då de 

som svarar pratar om situationen under denna tid. Därför är det svårt att uttala sig om 

resultatet, men den överblicksmätning som gjorts och vad jag kommit fram till är 

uppenbarligen ett problem som bör diskuteras vidare.  
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7.3 Fallstudier 

I mitt fall fanns en urvalsproblematik då jag inte kunde undersöka allt. Jag gjorde inget urval 

ur en population. Det jag ville var att besvara mina frågor. Personer jag har intervjuat är en 

socialsekreterare, överförmyndare och biträdande överförmyndare, tre gode män, en före detta 

personal hos Bromölla PUT- och asylboende samt tre ensamkommande flyktingbarn som har 

bott på boendet länge. Flyktingbarnen har jag i min uppsats döpt om till Olle, Pelle och David. 

Jag ville att personerna fritt skulle få uttrycka sin åsikt utan att ha förbestämda svar som 

skulle rikta in deras tankar på dessa. Jag använde mig av en semistrukturerad intervju (Kvale, 

1996). Jag ställde samma frågor till alla svarspersoner, men utifrån deras svar utvecklade jag 

intervjun med följdfrågor beroende på deras svar. Jag var väl medveten om att det är viktigt 

att lyssna noga och att inte avbryta. 

Efter intervjuerna drog jag paralleller med hjälp av implementeringsprocessen för att se om 

verksamhetsmålen implementerades i verkligheten. Självklart kunde jag inte dra en slutsats 

om hur det ser ut att vara i Sverige då jag endast undersökte en kommun, men jag hoppas att 

jag med denna mer djupgående bild har kunnat få fram en tydlig bild av hur det kan se ut. 

När jag utförde mina intervjuer behövde jag vid ett fall en tolk då barnet hade brister i det 

svenska språket. Detta innebär också att det fanns en tolkproblematik i mina intervjuer. Då jag 

inte kan det språk som tolken översatte så kunde jag aldrig till hundra procent veta att tolken 

översatte på ett korrekt sätt. Jag gjorde därför mina intervjufrågor så enkla och lättförståeliga 

som möjligt för att förhindra missförstånd både för tolken samt den svarsperson som blev 

intervjuad.  
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7.4 Reliabilitet  

Jag antecknade och spelade in mina svarspersoners intervjuer. Eftersom det är lätt att missa 

något som kan vara av stor vikt ansåg jag att det var säkrast att även spela in intervjuerna.  

Mina svarspersoner fick den önskade tid som de behövde för att kunna svara på mina frågor, 

de fick även svara på sitt sätt. Jag anser att det är det bästa tillvägagångssättet för att få fram 

ett så bra och giltigt material som möjligt. Jag accepterade allas åsikter samt pauser. Jag 

lyssnade aktivt samt lade märke till kroppsspråk. Då det skedde feltolkningar av mina frågor 

fanns jag på plats för att förtydliga dessa.  

Det största metodproblemet jag har haft är huruvida policymålen är tillräckligt tydliga för att 

mäta mot min implementeringsstudie. Jag anser dock att de är tydliga då de går att finna hos 

FN, lagar och Bromölla kommuns avtal. 

7.5 Validitet 

Det var viktigt att vara neutral och inte komma med egna åsikter i de frågor jag ställde. Vid 

visad osäkerhet, om vad jag menade, från deras sida, kontrollerade jag en extra gång att de 

förstått min fråga riktigt. ”To validate is to check” (Kvale, 1996, s.242). Det var viktigt att 

mina svarspersoner kände sig avslappnade. Av erfarenhet vet jag att det existerar en variation 

bland svarspersoner och hur de uttrycker sig. En del är duktiga på att uttrycka sina tankar 

medan andra kunde behöva lite hjälp från min sida då jag bland annat kunde behöva 

förtydliga. 

Ett validitetsproblem i min studie skulle kunna vara huruvida mina intervjupersoner är 

uppriktiga. Jag tror dock att jag lyckats få fram ett sanningsenligt resultat då alla intervjuades 

en och en och det råder en samstämmighet mellan många av mina svarspersoner. De gode 

män jag intervjuat har hand om många barn och har haft många uppdrag där under många år 

varför jag tycker att mina resultat kan anses vara sanningsenliga. 

7.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns det fyra etiska principer som forskare måste tänka på och 

förhålla sig till. Till att börja med måste svarspersonerna få information om vad syftet med 

studien är. Jag måste sedan få deras godkännande av att delta. Svarspersonerna måste vara 

säkra på att all information kontrolleras med försiktighet och på ett korrekt sätt så att ingen av 

dem kan bli identifierad samt att den informationen enbart kommer att användas för det 

sammanhanget. Jag berättade för svarspersonerna syftet med studien samt varför jag var 

intresserad av att skriva om detta ämne. De fick reda på att den information jag fått av dem 
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endast skulle användas till min studie. De fick också höra att det var deras rättighet att sluta 

delta när de ville. Jag namnger inte någon av svarspersonerna då jag är medveten om att det är 

av stor vikt att inte kunna identifiera dessa personer i sådan här forskning. 

Jag skulle aldrig kunna få oväntade svar med kvantitativa intervjuer då de skulle vara mer 

generaliserande (Esaiasson P et al, s.251). För att citera Kvale så definierar han 

forskningsintervjun såhär, ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Esaiasson P et al, 

s.253).  

När jag samlat ihop information om verksamhetsmålen hos boendet samt informationen från 

svarspersonerna om hur det går till i praktiken, sammanställde jag informationen och 

jämförde teori med praktik.  
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8. Policymål 
 

8.1 FN:s konvention om barnens rättigheter  

FN:s konvention om barnens rättigheter grundas på fyra principer. Dessa är: förbud mot 

diskriminering, principen om barnets bästa, rätten till liv och utveckling och rätten att 

framföra åsikter och få dem respekterade. Denna konvention godkändes av Sveriges riksdag 

1990. Det är FN:s barnkommitté som övervakar staternas arbete med att genomföra denna 

konvention. Kommittén rekommenderar att staternas bemötande av ensamkommande barn 

ska bygga på bland annat följande principer:  

 

- ”Ensamkommande barn ska inte diskrimineras på något sätt. De ska erbjudas 

differentierat skydd och stöd beroende på ålder eller kön. 

- Barnet ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och tas på allvar. Barnet ska 

vara informerat om sina rättigheter, den hjälp som finns att få och möjligheterna att 

ta kontakt med familjen. Barnet ska också kunna få information om situationen i 

landet som det kommer från.  

 

Det finns också rekommendationer vad gäller skyddsbehoven, bland annat: 

 

- Ensamkommande barn har rätt till en levnadsstandard anpassad till deras fysiska, 

psykiska och intellektuella utveckling samt vidare till bästa möjliga hälsa och 

behandling av sjukdomar och rehabilitering (SOU, 2011:64, s.42-43). 

 

8.2 Lagar 

”Enligt 1 § femte stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 

benämns barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar 

eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som 

efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare som ensamkommande barn. ” (SOU, 

2011:64, s.27). 

Enligt lagen föräldrabalken har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Det är 

vårdnadshavarens uppgift att tillgodose barnets behov. ”Vidare ska vårdnadshavaren se till 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt tillfredsställande försörjning och utbildning.”  (SOU, 2011:64, s.39).  



17 
 

”Enligt 2 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska överförmyndaren 

förordna en god man för ett barn om det vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe”.  

Gode mannen har ansvaret att se till barnets personliga förhållanden och sköta dess behov. 

Det är inte hens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden av barnet, däremot ska hen ha 

regelbunden kontakt med både barnet, dess hem samt barnets skola. Hen har som huvudsaklig 

uppgift att se till att barnet får en trygg tillvaro under första tiden i Sverige (SOU, 2011:64, 

s.40). 

 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Asylsökande barn har inte skolplikt, däremot har 

de rätt till utbildning. Enligt regeringen var att lagfästa rätten till utbildning ett sätt att stärka 

situationen för dessa barn (SOU, 2011:64, s.41). 

 

En socialsekreterares uppgift är att finnas som stöd för människor som har det svårt. 

(socialsekreterare.nu, 2014). I uppsatsen handlar det om stöd för ensamkommande 

flyktingbarn. I Sverige råder stor brist på socialsekreterare, vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser för barn som är i nöd (svt.se, 2014). 

 

Överförmyndarnämnden finns för att se till att gode män handskas med sina uppgifter på rätt 

sätt (bromolla.se, 2012. Vad kan en god man göra för dig?). 

 

Socialtjänstens mål bygger på en demokratisk och solidarisk grund. Enligt målen ska 

människors ekonomiska och sociala trygghet främjas, levnadsvillkoren ska vara jämlika och 

de ska även främja aktiva deltagande i samhällslivet. På riksdagens hemsida står det att 

”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” och att 

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet.” (riksdagen.se, 2001). 
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8.3 Bromölla kommun 

I budgetplanen för Bromölla kommun 2014 står det att boendet som finns i Bromölla för 

ensamkommande flyktingbarn används fullt ut. Sammanlagt finns 16 platser enligt en god 

man. En så kallad ”utslussningsverksamhet” har startats, där man erbjudit barn att flytta ut 

från boendet. Det är individ-och familjeomsorgens uppgift att arbeta med insatser som till 

exempel integration. Det är överförmyndarnämndens ansvar att till ensamkommande 

flyktingbarn bestämma vem som blir god man (bromolla.se, 2014).  

På Bromölla kommuns hemsida står det att man som ny i Sverige ska få chansen att integreras 

fortast möjligast för att senare komma in i arbetslivet och bli självständig. Rättigheter och 

skyldigheter som är aktuella i Sverige är något man ska lära sig. Bromölla och Attendo har ett 

avtal vad gäller boende åt ensamkommande flyktingbarn. Socialsekreteraren på 

integrationsenheten inom kommunen är den person vars ansvar ligger i att utreda barns behov 

av insatser och stöd (bromolla.se, 2012. Ny i Sverige.). 

HVB är en förkortning för hem för vård eller boende. Dit kommer människor med olika 

behov. Det kan röra sig om problem som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde. I detta 

fall handlar HVB- boende om boende för ensamkommande barn som antingen söker asyl eller 

som redan fått uppehållstillstånd. Det är kommunens socialnämnd som är ansvarig för vem 

som hamnar i ett HVB- hem samt att personen ska få så bra vård som möjligt. Boende på 

HVB- hem är ingenting man gör permanent, utan endast under begränsad tid (ivo.se, Okänt 

datum) 

8.4 Attendos verksamhetsmål, vision och värderingar 

Attendo är ett omsorgsföretag som arbetar med bland annat integration för ensamkommande 

flyktingbarn.  När det gäller integration ser Attendo till att skapa hemlika trivsamma boenden 

för asylsökande människor samt för de som har fått uppehållstillstånd (attendo.se, 2013. Om 

Attendo). 

Bromölla kommun har gett Attendo uppdraget att driva Bromölla Asyl – och PUT (permanent 

uppehållstillstånd) boende. Där arbetar omsorgspersonal, lärare, socionom samt 

undersköterska och socialpedagog. (attendo.se, 2013. Attendo Asyl/PUT Bromölla.). 

Fokus hos Attendo handlar om att stärka individen. Detta innebär att: 

- ”Varje individ känner sig delaktig och lyssnad på 

- Varje individ känner sig bemött med respekt och värme 
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- Varje individ känner stöd till självständighet 

- Varje individ känner sig trygg och säker 

- Varje individ upplever att livskvaliteten påverkas positivt” 

 

Några av Attendos värderingar är: 

- ” Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar gärna våra resultat öppet. 

- Vi gör rätt saker i rätt tid. 

- Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser problem. 

- Vi är pålitliga och håller vad vi lovar.” (attendo.se, 2013. Attendo Asyl/PUT 

Bromölla.). 

Avtalet mellan Bromölla kommun och Attendo lyder såhär: 

”Upphandlingens syfte är att säkerställa kommunens behov av omsorg, boende och 

fritidssysselsättning för ensamkommande asylsökande barn och barn som har beviljats 

permanent uppehållstillstånd (PUT) under avtalsperioden. Syftet för kommunen är att 

upphandlingen på ett kostnadseffektivt skall leda till ett bra mottagande och omvårdnad av 

barnen under vistelsetiden i Bromölla.” (Bromölla kommun, 2011. Avtalsvillkor.) 

Vid upphandlingen av Attendo i Bromölla kommun ställdes några kvalitetskrav. Dessa är 

bland annat: 

”att den enskilde utvecklas för ett självständigt liv 

att den enskilde upplever trygghet 

att den enskilde bemöts med lyhördhet och respekt 

att den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov tillgodoses 

att omvårdnad, boende och social träning bedrivs enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet” (Bromölla kommun, 2011. Upphandling.) 
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9. Resultatredovisning 

 

9.1 Attendo verksamhetsplan 

Gode män, överförmyndare samt en socialsekreterare har inte fått tillgång till boendets 

verksamhetsplan.  

 

9.2 Bemötande med lyssnande, värme, respekt och förståelse  

Gode männen anser att en del personal lyssnar, visar värme och respekt. Brister finns då de 

kanske inte riktigt förstår vad killarna går igenom. De barn som blir lyssnade på är de som är 

stökiga och har självskadebeteende och barn som låter mycket får mer uppmärksamhet. Det 

brister i respekt till barnen hos några i personalen och de lyssnar inte på barnen då de ska 

”vara tacksamma”, eftersom de kom utan något och nu har allt.  ”Personalen är rädd för 

stökiga ungar”. Det har varit hög personalomsättning. Alla barn får inte förklara sin 

uppfattning och många hårda ord har hörts. En god man menar att det stora problemet är att 

barnen kommer från en annan kultur och att man inte lyssnar på dem med rätt öron. Man bör 

utgå från barnens kultur när man lyssnar och bemöter dem. Det går inte att ”försvenska” 

barnen på en vecka. Varken chef eller personal har enligt hen rätt utbildning. Ett problem är 

att Bromölla godkänner att outbildade jobbar på boendet, vilket leder till att personal utan 

erfarenhet blir anställda av arbetsförmedlingen. Boendet är från början gjort för 9 barn och nu 

bor där 16. Vissa barn har förmåga att uppträda på ett bra sätt, men inte alla. Ett problem när 

det gäller respekt är att pojkar som kommer har svårt att ta order från en kvinna. Detta kan 

orsaka problem och bråk, barnen kan då känna att det finns bristande respekt på boendet.  

 

Alla barn berättade att några i personalen var förstående.  David menade att personalen inte 

visste och inte frågade hur barnen mådde.  Om killarna behövde hjälp fick de gå till 

personalens kontor. Pelle svarade att de på boendet inte lyssnade på honom.  De sade ”skit 

samma, ni måste bo här.” Han kände att han sällan blev bemött med respekt.  David svarade 

att personalen lyssnade men att de inte brydde sig. Han upplevde att han inte fick någon 

respekt om han blev arg när han glömt saker. Om något var trasigt och han försökte få kontakt 

med personalen lyssnade de bara om man ställde till med kaos. Miljön och maten på boendet 

var dålig.   
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När socialsekreteraren pratar med personalen på boendet kan de visa att de förstår att det är 

jobbigt för barnen, men att de ändå har sina regler att följa. Det är ibland en tråkig attityd när 

man pratar med varandra som inte alltid är respektfull. Hen upplever att personalen inte är 

helt förstående för vad vissa ungdomar går igenom. Visst vet de vad barnen genomgått och att 

de mår dåligt, men sedan är det ju en annan sak att förstå vad för reaktioner eller 

konsekvenser det kan ge. Hen tycker inte att alla verkar se mönstret och det brister i 

kompetens om hur man ska hantera det. Barnen får nog värme och respekt samt blir lyssnade 

på, men det inte händer något då det inte görs hela vägen. Dessutom får barnen olika bud då 

personalen säger olika saker så barnen vet inte vad som gäller. Ett exempel är att en kille har 

fått vänta flera månader för att få reda på vilket gym han ska få gå på och om han kommer att 

få ett ja eller nej 

9.3 Stöd till självständighet 

Två gode män anser att man försöker lära barnen städa och laga mat. Den tredje ansåg att det 

blir självständighet på grund av för lite personal. Ett exempel är att barnen har fått skjuts till 

sjukhuset för att själva gå till barnpsykiatrin och då blivit tillbakaskickade, eftersom ingen 

vuxen varit med. Barnen har även fått gå till tandläkare utan kunskap i svenska. Där existerar 

det brister med rutiner. Hen menar också att barn som kommer till Sverige redan är ganska 

självständiga då de har en helt annan roll i sin familj där de kommer ifrån. En 15-åring där är 

mer vuxen än en 15-åring här. Pojkarna berättade att de fick lära sig att städa och laga mat till 

varandra. De upplevde att de var lite begränsade och att de inte fick bestämma själva.  

9.4 Trygghet och stöd 

En god man tycker inte att barnen får trygghet och stöd och att det borde vara förbjudet att 

tjäna pengar på folk, speciellt på utsatta ensamkommande barn. En annan menar att det är 

svårt att skapa trygghet när barn från olika kulturer hamnar på samma ställe. Hen är med på 

många polisförhör på boendet. Rutinerna borde förbättras, eftersom man då vet vad man ska 

rätta sig efter. Det är svårt att bygga upp trygghet för människor som bor långt ifrån sitt 

hemland. 

 

 Olle berättade att han inte kände någon trygghet på boendet. Pelle berättade att han i början 

trivdes bra på boendet men att det ändrades efter några månader, vilket ledde till att han 

flyttade till familjehem. Han upplevde att det fanns problem med personal, chef och regler då 

han tyckte att personal inte var snälla mot barnen. David berättade att eftersom personal byttes 

ut väldigt ofta var det svårt att känna trygghet. Enligt honom ändrades ofta regler och 
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personalen sade olika saker. Till exempel sade personalen att de skulle ha en aktivitet per 

vecka men det minskade och till sist tog de bort det. Då bestod dagarna av skola och boendet. 

Alla barn jag intervjuade kände att de hade en bra relation till sin Gode Man. Dock kände 

Pelle att hans Gode Man inte riktigt skötte sitt jobb bra och direkt när han fyllde 18 fick han 

ett samtal av sin Gode Man att de inte längre skulle ha kontakt.  

 

Socialsekreteraren tycker inte att boendet kan erbjuda trygghet då förhållandena är 

fruktansvärt kaotiska. Det är en väldigt tråkig inomhusmiljö och det känns inte som ett hem 

när man kommer dit, man går in med skorna, det är skitigt, det ligger sönderslagna grejer lite 

här och var och det är sjaskigt. Det är slagsmål, de har sönder saker, ”polisen var där igår”. 

Hen tycker att boendet borde ta ansvar men att det inte sker. Hen tillade att personalen finns 

där för stöd men det är svårt att avgöra i vilken omfattning. 

 

9.5 Värdegrund hos Attendo – ”Vi gör rätt saker i rätt tid” 

Jag frågade de gode männen vad de ansåg om detta påstående. En svarade att om det vore så, 

så hade hen till exempel inte behövt göra akututtryckning till BUP (barn och 

ungdomspsykiatrin) mitt i natten. Hen berättade om en gång då hens pojkar var iväg 

någonstans och personalen packade deras grejer för att de skulle byta boende. Detta fick inte 

killarna reda på, vilket är ganska allvarligt då boendet är den enda tryggheten. En annan god 

man menade att den värdegrunden nog bara gäller på pappret, att det största bekymret är att 

det inte finns någon information till dem som jobbar på boendet och att det sällan är 

husmöten. Husmöten ska äga rum en gång per vecka, och nu är husmötena färre än en gång i 

månaden.  

 

Socialsekreteraren sade ”nej, jag tänker, vad är det de gör för saker?” Det ska till exempel 

erbjudas läxhjälp, då borde det uppmuntras att mellan fem och sju ska det göras läxor, men 

där upplever hen att personalen är ganska slapp. De säger endast att de finns tillgängliga. 

Socialsekreteraren tycker inte att denna värdegrund stämmer då de inte gör några saker och 

upplever att killarna och personalen inte gör saker ihop. Nu äter de inte ens tillsammans då det 

varit slagsmål och är kaos. 
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9.6 ”Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar gärna våra resultat öppet” 

 En god man anser att chefen på Attendo boende är mån om att bilda en bubbla runt boendet, 

att utsidan ska se bra ut, men då den gode mannen granskar boendet (hen har väldigt mycket 

kontakt med boendet samt hand om många barn) ser hen att mycket inte fungerar som det ska 

och det finns många bristande rutiner. Inte ens det med att föra journal över vad som händer 

fungerar på ett bra sätt. En annan god man upplever att de inte är kvalitetsledande men att de 

kanske skulle bli de om det satsades mer pengar. Hen menar att det inte anordnas några 

aktiviteter där man arbetar med att få ut barnen i samhället så att de har en någorlunda 

meningsfull fritid. Ett barn ville boxas och då var det hen och inte boendet som skjutsade runt 

barnet till olika boxningsklubbar. Om barnen fick komma in mer i samhället skulle de kanske 

inte tänka på sin familj och vad de varit med om lika mycket, och det är kvalité. 

 

 Rubriken stämmer inte enligt socialsekreteraren. Hen har efterfrågat hur de jobbar och att det 

borde ligga i Attendos intresse att visa det. Socialsekreteraren tycker att det är svårt att få 

insyn. Hen vet inte vad hen kan förvänta sig som handläggare, eftersom inga tydliga svar ges 

och då är det svårt att veta om de gör det de ska, eftersom materialet som efterfrågas inte 

tillhandahållits.  

 

9.7 ”Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser problem”.  

Jag frågade de gode männen om de kunde hålla med om detta. En menar att detta är typiskt 

Attendo att de gärna skriver texter som låter bra men att de sedan inte kan leva upp till dem.  

En annan menade att rubriken inte stämmer då ett barn hade stora problem i ett halvår i skolan 

och kände inget stöd från boendet, personalen var alldeles handfallna. Inte heller 

socialsekreteraren instämmer. Hen tycker att de ser problem istället för lösningar och då vill 

ha bort problemet. Hen menar att de försöker lösa en del problem men att de är 

problemfokuserande istället för lösningsfokuserande.  
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9.8 Pålitlighet på boendet 

Ingen god man känner att boendet är pålitligt och håller vad de lovar. En berättade om det 

första mötet, där det utlovades dator, körkort, läxhjälp etc. Hen upplever inte att barnen får 

någon läxhjälp, inte heller någon körkortsutbildning. Först nu hade datorer ordnats till barnen, 

men med villkoret att barnen avbetalar datorerna.  En annan god man tycker att Attendo har 

väldigt många fina ord på sin hemsida samt att det första mötet med högsta chefen gav ett gott 

intryck, men sedan tyckte hen inte att de höll vad de lovade. Den tredje upplevde att chefen 

lovade guld och gröna skogar i välkomstsamtalet som sedan inte hölls. Kontakten mellan chef 

och andra är enligt hen dålig då chefen kan lova ett barn något, när barnet sedan har gått till 

en annan personal har den personen ingen aning om det. ”Problemet är att chefen vill väl men 

har krav på sig då det ska löna sig och gå med vinst”. 

 

 Personal som jobbat på boendet ansåg att de håller vad de lovar, men att barnen är väldigt 

bortskämda och ställer stora krav och vet vad de ska säga och göra. Samarbete mellan 

personal och chef var inte alltid bra då de haft olika chefer hela tiden. En chef lämnade över 

saker på personalen som han borde ha gjort själv.  

 

Varken David eller Pelle upplever att boendet håller vad de lovar eftersom personalen byts ut. 

Socialsekreteraren tycker inte att boendet håller vad de lovar. Man vet inte vad som är 

bestämt eller vad som kommer att hända. ”Det blir varken hackat eller malet ”. Föreståndaren 

har löst och bestämt något i kritiska situationer, men efter att det gått väldigt långt, då är han 

behjälplig för att han vill ha bort personen i fråga. Hen upplever att det inte hålls samma linje 

då föreståndaren säger en sak, sedan händer inte det, sedan kan inte personalen ge besked för 

att chefen ska göra det, så blir det ingenting. Det finns brister i hur de arbetar med barnen. Det 

finns situationer som har varit svårhanterliga med konflikter på boendet och personalen går då 

inte in och reder ut situationen. Personalen tycker att det är obehagligt och det blir konstigt för 

barnen, då blir det som att de vinner mark på att bete sig illa. Personalen har dålig beredskap 

när det gäller att hantera konflikter och hotfulla situationer. De ringer ofta till kommunhuset 

och vill att personal ska komma dit och lösa det, men kommunen har ju placerat barnen på 

boendet som då har ansvar för att ta hand om det. Månadsrapporter som socialsekreteraren har 

fått in har varit bristfälliga. De är tillräckligt väl skrivna, vilket framförts. Vad som är bra med 

boendet är att det är lätt att få tag på personalen och de är snabba med att ordna ett gemensamt 

möte. 
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9.9 Upphandlingens syfte – säkerhetsställa kommunens behov av omsorg, boende och 

fritidssysselsättning  

 En god man sade att chefen har kontakt med Bromöllahem lägenheter, vilket är bra då de 

som är 18 har kunnat flytta ut. Hen berättade också att boendet tar väldigt lång tid på sig för 

att skaffa nödvändig utrustning till barnen. När det gällde fritidssysselsättning svarade hen att 

de gjorde saker ungefär en gång om året. Enligt en annan god man är omsorgen dålig då ett av 

hens barn kunde vara borta från skolan i flera dagar utan att någon berättade det. Barnen hade 

också behövt vakna själva för att gå till skolan, vilket hen tyckte var brist på fantasi hos 

personalen då vissa barn inte ens kan klockan. Personalen har svårt att sätta sig in i barnens 

situation. Fritidssysselsättning säkerställdes inte enligt hen. Den tredje gode mannen svarade 

att de får omsorg gällande mat och rum, men att de behöver vägledning och den omsorgen får 

de inte. De får fritidssysselsättning i form av gym och simning, men hen hade önskat att de 

integrerades lite mer med svenska ungdomar. Samtliga gode män ansåg att det inte skulle vara 

två barn i ett rum. 

 

Pelle och David berättade att det från början fanns bra fritidsaktiviteter som sedan togs bort. 

Några barn går till gymmet. Olle tyckte att de hade bra fritidsaktiviteter, till exempel åkte de 

till Göteborg en gång. Efter skolan gjorde de dock inte så mycket, ibland kunde de spela 

fotboll eller gå till fritidsgården.  

 

Socialsekreteraren tycker inte att behov av omsorg säkerhetsställs. Behov av boende 

säkerhetsställs men barnen ska inte behöva bo två stycken i ett rum utan de behöver ett eget 

krypin. ”Jag tycker inte de möter våra behov”. Behov av fritidssysselsättning säkerhetsställs 

på så sätt att de får gå på fotboll och gym, men det borde vara mer gemensamma aktiviteter 

som inbegriper personalen för att få gemenskap. Hen hade velat att det skulle finnas någon 

gruppverksamhet. Visst spelar barnen fotboll men detta av egen motor. Hen har aldrig hört ” i 

söndags var vi på utflykt”.  

 

Personal berättade att de ofta försökte få ut barnen men att det inte var lätt då barnen hade 

svårt att bestämma sig för något. Hen menade att alla backade ur i sista stund när personalen 

hade fixat tid och pengar. De hade en sporthall där de kunde spela fotboll och de blev bjudna 

att gå och träna med träningskort, men det fanns inget intresse från barnens sida och då 

tröttnade personalen och tyckte att barnen var otacksamma.  
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9.10 Integration i samhället  

Alla gode män berättade att de hade kontakt med skolan och att kontakten var bra/dålig 

beroende på vilka lärare det gällde. Skolan verkar inte alltid förstå att de måste ha kontakt 

med gode männen, som har uppdraget att följa upp skolresultat. När det gäller stöd till eleven 

från skola och lärare tyckte samtliga att det generellt sätt var bra med några undantag. 

 

 Alla gode män svarade att flyktingbarnen har inga eller få svenska kompisar. Anledningen 

tros vara att flyktingbarnen dras till sina landsmän som befinner sig i samma situation. En 

kille spelar fotboll och får då lite kontakt med andra svenskar, En god man menar att det är 

killarna som kommer hit som inte vill vara med svenskarna.  Två gode män anser att barnen 

verkar trivas i Sverige men att de saknar sitt hemland. Den tredje svarade att barnen har svårt 

för att trivas. Hen har hört många säga öppet att de inte trivs på boendet.  Många känner sig 

otrygga, eftersom barn från många olika kulturer hamnar på boendet och det blir 

kulturkrockar. Det har börjat användas mycket droger och alkohol. Hen tillägger att detta inte 

direkt är boendets fel, utan ett problem för Bromölla kommun att hantera. 

 

De flesta barn har kontakt med någon från sitt hemland. En bra rutin som finns är att när 

barnen kommer till boendet får de ringa för 50 kronor och tala om att de är framme. Alla gode 

män anser att barnen inte fått chansen att integreras i Sverige. Det behövs en planering mellan 

skola, gode män, boende och socialtjänst för hur integreringen ska gå till. ”Första tiden vill de 

ju i princip ta hit sitt hemland”. Många levnadssätt i samhället finns som barnen inte 

accepterar. Till exempel stötte de på ett problem på boendet då en hund fanns inomhus som 

ansågs vara ”smutsig” hos barnen. Man hade efter det ett möte och det bestämdes att det är 

normal hygien, enligt svenska normer, som gäller på boendet. Ett annat exempel är att barnen 

ville gå till moskén för att be klockan ett och lämnade skolan utan att tala om detta för någon. 

Då fördes samtal om att både jobb och skola går före moskébesök. Denna typ av problematik 

borde läggas in i ett utbildningsprogram. Eleverna borde få delta i fler ämnen i skolan med 

syfte att träffa svenska barn. De går på språkintroduktion lång tid, vilket leder till att de inte 

träffar många svenska elever. Skolan och boendet bör arbeta mer med kulturkrockar så att alla 

får en chans att förstå varandra.  

 

Alla vuxna jag intervjuat menar att barnen bör få reda på sina rättigheter och inte minst sina 

skyldigheter, men ingen vet vems uppgift det är. Samarbete mellan olika instanser behövs. Då 

det inte finns någon plan hur man ska introducera en ungdom till anpassning i samhället är det 
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upp till varje god man eller boendet. Olle berättade att han har fått höra om sina rättigheter, 

men aldrig skyldigheter. På boendet kunde barnen bestraffas om de inte hade städat eller lagat 

mat. Han fick höra att ”du ska städa annars får du inga chips”.  

 

När det gäller att få uttrycka sin åsikt och bli tagen på allvar menar en god man att barnen får 

det av socialtjänst och gode män, men upplever bristande rutiner på boendet.  En god man 

sade att det tydligt står i Migrationsverkets underlag om barnens rätt att få komma till tals, 

men detta är inte lätt i praktiken då barnen inte kan språket och en tolk måste vara närvarande. 

Hen menar också att det ofta beror på kulturkrockar . Enligt hen arbetar man alldeles för lite 

med att väva ihop kulturer och att det borde få vara en mycket större del av verksamheten, 

eftersom barnen ska in i samhället. 

 

Alla gode män hade hand om några barn som lärt sig svenska väldigt fort och var flitiga. En 

berättade om en pojke som lärde sig långsamt, men att det berodde på ”måendet” och den 

kognitiva förmågan, inte viljan.  Pelle anser att han lärt sig svenska, men inte så mycket som 

han önskat. Svenska kompisar har han från fotbollslaget. Han känner att han får ett bra stöd 

från skola och lärare. David anser att han lärt sig så mycket svenska som han önskar och han 

vill studera vidare på universitet. Vad gäller stöd från skola och lärare anser han sig få bättre 

stöd från dem än från personalen på boendet. Både Pelle och David vill återvända till 

hemländerna om kriget upphör. Olle tycker inte att han lärt sig så mycket svenska och han har 

inga svenska kompisar. Han vill stanna kvar i Sverige i hela sitt liv, till och med om det skulle 

bli fred i hemlandet. Han tycker att Sverige är ett bra land som erbjuder skola, dator, sjukvård 

och fred. Här känner han ingen stress.  

 

Socialsekreteraren tycker att barnen generellt lärt sig bra svenska. Hen hade dock önskat att 

barnen kunde ha fler svenska kompisar, i skolan håller de sig gärna till sin egen grupp eller 

kompisar från boendet. Hen hade önskat att man hade gemensamma möten med skola, boende 

och socialtjänst. 

 

9.11 Ekonomiskt stöd 

När det gäller ekonomiskt stöd så tycker samtliga gode män och ensamkommande barn att de 

får vad de behöver. 
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9.12 Brister i verksamheten mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla 

kommun 

Två gode män bedömer att det blir problem då man sätter ihop många barn från olika länder 

som är mer eller mindre trasiga i ett och samma hem, speciellt då personalen inte har rätt 

kompetens. Det är rörigt på hemmet och så många barn med traumatisk bakgrund borde inte 

vara på samma ställe. Det är en brist i verksamheten. Personalen gör så gott de kan, men får 

inte tillräckligt med stöd och handledning. 

 

Det bör finnas ordningsregler på barnens hemspråk. Mer personal önskas samt att det ägnas 

mer tid till barnen. Ofta sitter personalen på kontoret, för att de anser att rapporten är viktig 

om det blir inspektion. En god man önskade att personalen på boendet kunde försöka göra det 

mer trevligt och få barnen att äta tillsammans istället för att gå och äta på sina rum som de nu 

gör. Det hade varit ett sätt att förmedla hur det svenska samhället fungerar. På boendet fattas 

omvårdnad, empati och handlingskraft. Detta skulle ändras om de fick mer pengar och stöd 

till personalen. En god man svarade att när hen kommit på oannonserat besök sett att det varit 

väldigt smutsigt på boendet samt många bristande rutiner. Det har också varit hög omsättning 

av personal samt personalen saknar kunskap om området ensamkommande flyktingbarn och 

ibland har det varit hotfull stämning bland pojkarna samt stölder.  

 

 Gode män tyckte att det fanns många brister, till exempel att det är en väldigt hög omsättning 

på socialsekreterare. Ett barn kunde ha fem olika socialsekreterare. Detta leder till att 

ungdomarna inte får något riktigt förtroende för myndigheter. Även socialsekreteraren får 

dåligt stöd. En god man önskade bättre samarbete mellan gode män, socialen, skola och 

boende.  En menade att det bör finnas tydliga rutiner som alla känner till hos personal, barn 

och gode män. En handlingsplan där man hela tiden försöker jobba med förbättringsområden, 

ett aktivt arbete angående kulturkrockar.  
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Personal berättade att det är negativt att det är ett boende som är oorganiserat, många saker 

skulle kunna förbättras och då hade det behövts en bra ledare. Även personal har bytts ut 

mycket, vilket inte är bra för barnen. Ett annat problem är att barnen lider av trauman och att 

de har åsikter om att kvinnor inte ska bestämma. Barnen bråkar med kvinnlig personal vid 

tillsägelser. Hade chefen tagit mer konflikter hade det inte blivit samma kaos. Personal tycker 

att möten vid kommunhuset har brustit. De bytte när hen arbetade socialsekreterare sex 

gånger, vilket inte gav någon trygghet för barnen. 

 

David upplever att alltför många barn från olika kulturer hamnar på samma boende vilket 

skapar kaos, han önskar att man skulle ta emot lite färre barn. ”Araber gillar inte Somalier och 

tvärtom”. Han tycker sig inte få någon hjälp av socialtjänsten då de byts ut hela tiden. Olle 

tycker inte heller att alla barn som kommer ska bo tillsammans. Barnen slåss och är inte snälla 

mot varandra.  

 

Enligt socialsekreteraren får inte barnen den trygghet de behöver då de flesta som kommer 

bor på HVB- hem och där bor väldigt många från olika nationaliteter. De har varit med om 

krig. Man borde ha bättre samarbete och mer kontakt med psykiatrin. Hen anser också att 

kompetens hos personalen bör höjas. Hen har personligen sett andra kommuner där det finns 

ställen som fungerar, men på många boenden behöver man höja kvalitén och kompetens. Det 

borde vara mer integrerat med mer samarbete med samhället, som att få in föreningar som är 

kopplade till boendet så att det naturligt skulle bli mer integrerat. Det borde inte vara ”boendet 

där borta”. Ökat samarbete skulle vara en stor vinning både för barnens och samhällets 

räkning. 

 

 Överförmyndarna berättade att de inte har så mycket insikt i boendet, men att de hört från 

tidigare personal att det ansågs vara för få personal och att det heller inte fanns personal på 

plats på boendet när man kom.  Det har varit oro i områden runt boendet enligt grannar, man 

är rädd. Överförmyndarna fick veta mer i början om vad som sades då man inte visste vem 

som skulle ha hand om vad, då var det ofta klagomål på att det inte fanns tillräckligt med 

personal, ingen där på nätterna, maten, att det inte fanns några aktiviteter och att barnen inte 

fick göra vad de själva ville. Men överförmyndarna tror att det förbättrats.  
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När det gäller barnens välmående svarade överförmyndarna att de litar på att gode männen 

gör ett bra jobb, annars hade de inte fått sina uppdrag. Utifrån vad de ser tycker de att det 

fungerar bra. De har inte så ofta kontakt med de goda männen, senast de hade en gemensam 

träff var i våras. Den kontakt de har nu sker ofta via mail. 

 

 Överförmyndarna önskade mer stöd till de gode männen, så att de kan sköta sina uppdrag, 

samt mer stöd från länsstyrelsen angående hur man ska utbilda gode män. Överförmyndarna 

önskar mer inblick hos boendet och bättre kontakt med socialtjänsten. Nu saknas det pga. 

bristande tid och resurser. I början fanns en helhetssyn. De vill ha bättre samarbete mellan 

flera instanser. Alla ska veta vad som krävs samt vems ansvar som vilar på vem.  

Ungdomarna som kommer är vanliga ungdomar som alla andra, de kanske är busiga men med 

samma drömmar och känslor och borde inte ses som ett hot. 

10. Analys och diskussion  
 

Mitt syfte var att undersöka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla 

kommun. Resultaten av de tio intervjuerna visar på mycket samstämmighet. 

10.1 I vilken grad har integrationsmålen uppnåtts? 

För att mäta implementeringen har jag valt ut fem indikatorer, vilka är kvalitetskrav som 

kommunen ställde vid upphandlingen av Attendo i Bromölla kommun.  Dessa indikatorer är 

viktigast då de också nämns hos FN och lagar som Socialtjänstlagen och lagar skrivna i 

statens offentliga utredningar. Följande krav ställde kommunen på Attendo.  

Indikatorer  

1. Krav på att den enskilde upplever trygghet  

2. Krav på att den enskilde utvecklas för ett självständigt liv  

3. Krav på att den enskilde bemöts med lyhördhet och respekt 

4. Krav på att den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov tillgodoses 

5. Krav på att omvårdnad, boende och social träning bedrivs enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 
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1. Krav på att den enskilde upplever trygghet 

FN menar att barnet ska få stöd och trygghet. Det står också på Bromölla kommuns 

hemsida, i Attendos verksamhetsplan och i socialtjänstlagen att trygghet ska främjas. 

Detta är inget som har implementerats menar samtliga mina svarspersoner. 

 

Det råder samstämmighet då det gäller att personalen inte har den kompetens som 

krävs för att kunna erbjuda barnen trygghet. Hög omsättning av boendepersonal och 

socialsekreterare är något som förhindrar att barnen känner trygghet. I Stretmos och 

Melanders rapport står att barnen de intervjuade inte hade någon viktig kontakt med 

personalen då den ofta byttes ut och att stöd var viktigt för hans integrationsprocessen.  

 

 Barn från olika kulturer hamnar på samma ställe, vilket skapar rädsla och kaos när 

olika kulturer inte alltid fungerar ihop, i synnerhet då flyktingbarn kan ha 

krigsupplevelser och trauman. Värme och trygghet är enligt socialsekreteraren svårt att 

få i ett kaotiskt hem som de befinner sig i, vilket flera instämmer med. I Stretmos och 

Melanders rapport kom det fram att barnen saknade stöd från psykolog och boende. 

Den ”gemensamma länken” var barnens språk som de använde för att kommunicera 

med andra barn, vilket gjorde att de inte fick samma möjlighet att lära sig svenska. 

Telefonsamtal till hemlandet var barnens trygghet. 

 

 Socialtjänstens mål är att människors ekonomiska och sociala trygghet ska främjas. 

Det är socialsekreterarens uppgift att finnas som stöd för människor som har det svårt. 

Detta brister i Bromölla då socialsekreteraren har svårt att få inblick i boendet. 

Attendos rapporter om barnens välmående är innehållsfattiga och socialsekreteraren 

hade velat få reda på mer för att bättre kunna arbeta för barnens bästa. Stretmo och 

Melander fick i sin forskning fram att kommunen hade betydligt mindre information 

än Migrationsverket angående fakta kring barnen och hos socialtjänsten fanns i många 

fall inga noteringar om ohälsa hos barnen. Det verkar vara likadant i Bromölla och en 

stor brist då socialsekreteraren ska vara den som ska vara en trygghet för barnen. Det 

är hög omsättning på socialsekreterare och det gör det svårt för barnen, men också för 

socialsekreteraren, som då inte har samma överblick över barnens situation. Trygghet 

för flyktingbarnen måste förbättras och arbetas med om kravet på att den enskilde ska 

uppleva trygghet ska uppnås. 
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2. Krav på att den enskilde utvecklas för ett självständigt liv 

 Enligt socialtjänstlagen ska verksamheten bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt. Enligt FN har barnen rätt till en levnadsstandard anpassad till 

deras utveckling. 

 

Enligt några svarspersoner försöker boendet ge barnen stöd till självständighet bland 

annat genom att man försöker lära barnen laga mat och städa. Andra menar att stöd till 

självständighet brister då man till exempel en gång skickade ett barn till tandläkare 

utan att barnet kunde svenska. Det existerar bristande rutiner. Personalen verkar heller 

inte få tillräckligt med stöd och handledning. Det framgår från mina intervjuer att 

flyktingbarn som kommer till Sverige redan är ganska självständiga när de kommer. 

Barnen själva kände sig i Sverige begränsade och att de inte fick bestämma själva.  

 

I intervjuerna framkom det att barnen har få svenska vänner och att de lever tämligen 

segregerat. Om barnen kommit ut mer i samhället, varit med i föreningar, fått även 

svenska vänner skulle självständigheten öka. Olle, David och Pelle ansåg att de många 

gånger var begränsade, att de inte fick lära sig hur man kommer i kontakt med andra 

svenskar och vad föreningsliv innebär. Möjlighet till självständigt liv skulle öka vid 

mer delaktighet i samhället. 

 

Jag har fått både positiva och negativa svar angående om barnen får chans till att 

utvecklas för ett självständigt liv. Vad boendet verkar anse vara ett självständigt liv är 

att få lära sig städa och laga mat men från barnens perspektiv kanske det inte är 

tillräckligt då de behöver få känna sig mindre begränsade för att utvecklas. 
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3. Krav på att den enskilde bemöts med lyhördhet och respekt 

 Enligt FN ska barnen kunna uttrycka sina åsikter och tas på allvar. I föräldrabalken står 

det att barnet ska få den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och 

övriga omständigheter.  

 

Enligt mina svarspersoner brister boendet i respekt och empati. Barnen känner ofta att de 

inte blir lyssnade på bland annat då personalen säger olika saker. Barnen blir lyssnade på 

om de är tillräckligt stökiga. Personalen lyssnar inte på barnen med ”rätt öron”. Här 

menar många att det borde finnas personal med rätt utbildning som kan bemöta barnen 

på det sätt som behövs. Socialsekreteraren berättade att hen upplevt att boendepersonal 

hade talat respektlöst på boendet. Då det kan anses respektlöst hos en del barn att ta 

order från en kvinna borde man arbeta mer med att väva samman kulturer. Det kan inte 

vara lätt att som kvinnlig boendepersonal visa respekt då man själv blir respektlöst 

behandlad. 

 

 I Stretmos och Melanders rapport från Göteborg fick de fram att några barn inte 

upplevde att de blev lyssnade på av socialsekreteraren och att det tog lång tid innan 

problem blev lösta. Flyktingbarnen i mina intervjuer ansåg att de blev bemötta med 

respekt av gode männen.  

 

4. Krav på att den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov tillgodoses 

 Enligt socialtjänstlagen är det kommunens ansvar att se till att de som vistas i 

kommunen får behövande stöd och hjälp. Enligt FN:s principer ska barnet erbjudas 

skydd och stöd samt de har rätt till en levnadsstandard anpassad till deras fysiska, 

psykiska och intellektuella utveckling. 

 

Fysiskt verkar barnen få det de behöver. De får mat, husrum, gå till tandläkaren och 

vårdcentralen. Samtliga som intervjuades ansåg att barnen fick tillräckligt med pengar. 

Vad som behöver förbättras är hjälp med psykiska och sociala behov. En del barn har 

vänner bland sina landsmän och får på så vis sina sociala behov tillgodosedda. 
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Både i min undersökning och i rapporten av Stretmo och Melander får man reda på att 

barnens psykiska behov inte tillgodoses, då det verkar som att personalen inte verkar 

förstå vad barnen har gått igenom och inte har kompetens att hantera det. Personalen 

behöver handledning. Det går inte att kräva av personalen att de ska hantera situationer 

som de inte har utbildning för. 

 

 

5. Krav på att omvårdnad, boende och social träning bedrivs enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet 

Enligt föräldrabalken har barnet rätt till omvårdnad och god fostran. I Bromölla finns det 

brister när det gäller omsorg och fritidssysselsättning. Det senare anses vara en viktig del 

då det är en hjälp för att integreras i det svenska samhället. När det gäller 

fritidssysselsättning finns en önskan om att barnen ska få integreras mer med andra 

svenskar i olika aktiviteter istället för att bara gå till gym. Föreningar och sociala 

sammanhang ansågs vara viktiga ”brobyggare” i Stretmos och Melanders rapport, vilket 

bidrog till barnens sociala träning och visade sig ha en betydande roll. I deras rapport 

nämns att barnen gärna drogs till de som talade samma modersmål.  

 

Vad gäller boende säkerhetsställs det enligt många, men det är svårt att bo många på ett 

och samma ställe, vilket skapar en kaotisk vardag. Då det bara finns ett boende i 

Bromölla och antalet flyktingbarn ökar blir resultatet att vissa barn måste vara två i 

samma rum. Det är utan tvivel brist på boplats. Omvårdnad i form av mat och rum får 

barnen men man tycker att det saknas omvårdnad i form av vägledning. 

 

Vad jag har kunnat mäta är att barn får omvårdnad men kanske inte i den utsträckning 

som hade behövts. Social träning hade kunnat förbättras då barnen borde få 

fritidsaktiviteter mer integrerade med svenska barn, kanske som i Stretmos och 

Melanders rapport där föreningar var viktiga ”brobyggare”. 
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10.2 Hur kan implementeringsresultatet förklaras? 

Brist på kompetens hos personal verkar vara en anledning till att oförståelse och missförstånd 

skapas. Kommunen har för lite inblick i Attendos verksamhet då socialsekreteraren får 

innehållsfattiga rapporter. Personligen fick jag inte verksamhetsplanen av Attendos chef och 

han hade många ursäkter för att inte ge mig den. Han ville inte heller bli intervjuad och han 

svarade att barnen inte tycker om att bli intervjuade. Att få personer har fått ta del av 

verksamhetsplanen tyder på dålig insikt och dåligt samarbete boende och kommun emellan. 

Mycket kan där förbättras. 

 Att barn skickas ihop från olika kulturer till en och samma plats på grund av brist av HVB-

hem visar sig ha stor betydelse när det gäller att barn hamnar i slagsmål och oroligheter. En 

god man berättade att de ensamkommande barnen går på språkintroduktion för länge. Detta 

kom även Stretmo och Melander fram till i sin rapport. En förbättring för barnens 

integreringsprocess kanske kunde vara att se till att barnen integreras med svenskar mycket 

tidigare och på så sätt lär sig bättre svenska. Som jag i mitt teoriavsnitt nämnde så kan 

implementering vara olika framgångsrik beroende på hur bra samarbete man har mellan olika 

instanser. Enligt mina intervjuer har jag fått fram att samarbetet inte fungerat som man hade 

önskat. 

10.3 På vilka sätt skulle man kunna utveckla verksamheten till det bättre i Bromölla? 

Enligt många svarspersoner var gemensamma möten efterfrågade. Dessutom ville man ha mer 

inblick i varandras arbete och mer kontakt. Mindre omsättning av boendepersonal och 

socialsekreterare skulle skapa en större trygghet, ökad kompetens för personal skulle kunna 

minska oroligheter och bråk. Rutiner är något som efterfrågas hos många. Om man dessutom 

kunde ta emot färre barn till ett och samma ställe från färre kulturer skulle kanske bråken 

minska. Att göra en handlingsplan om att arbeta med rättigheter och skyldigheter samt 

informera om samhället i Sverige skulle vara bra då det är önskvärt, eftersom detta ibland 

glöms bort. Att integrera barnen och få svenska vänner är en stor roll som skolan borde ta 

ansvar för i högre utsträckning. Fritidsaktiviteter skulle förbättra integrationen.  
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10.4 Diskussion 

Jag har fokuserat på dimensionen ”personlig integration” och ”social integration”. Mina 

intervjupersoner anser att personlig integration inte är uppnådd. De mål som Attendo har 

upplevs inte förverkligade, vilket betyder att integrationsnivåer som förväntas i 

mottagarsamhället inte implementeras på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller även social 

integration då många av mina svarspersoner menar att barnen inte får träffa många svenska 

barn och att flyktingbarnen borde få större chans till detta bland annat genom fritidsaktiviteter 

där barn kan få kontakt med infödda svenskar. Barn som spelar fotboll har i min undersökning 

fått chans till att skapa svenska kompisrelationer, men enligt många bör de få mycket mer 

hjälp till detta. Det är väldigt viktigt att lära sig svenska och att utbilda sig. Man borde hitta ett 

sätt att arbeta med kulturkrockar då detta är något som gång på gång tas upp av mina 

intervjupersoner och har visat sig vara ett problem. Skolan borde också vara en naturlig 

mötesplats. 

Då inte verksamheten har genomfört vad som avsetts i policymålen finns ett 

implementeringsproblem. Något som borde studeras mer utförligt framöver är hur man skulle 

kunna gå tillväga för en bättre integrationsprocess hos barnen. Min studie visar tydliga brister 

i mottagandet och jag tror att om man arbetade med att förbättra barnens situation skulle vi få 

ett bättre och mer jämlikt Sverige med en välfärd som vi kan vara stolta över. Denna typ av 

empirisk studie är statsvetenskapligt relevant då vi lever i ett samhälle där 

främlingsfientligheten ökar. En sådan studie kan bidra till förbättringar och försök att låta 

ensamkommande flyktingbarn integreras på bästa möjliga sätt för ett tryggt Sverige.  

 

Följder av globaliseringen blir att allt fler människor kommer till Sverige, vilket skapar 

problematik om vi inte är förberedda på ett bra sätt. Om inte ensamkommande flyktingbarn 

integreras i det svenska samhället riskerar vi att få ett ”vi och dem”- samhälle som inte är 

likvärdigt. Socialsekreteraren nämnde att det redan pratas om ”boendet där borta”. Detta 

gynnar främlingsfientliga partier och som jag tidigare skrivit har det i Bromölla pågått livliga 

diskussioner angående kostnader av denna verksamhet med påtryck från 

Sverigedemokraterna. Att partiet fick 22,8 procent av rösterna i Bromölla kommun är 

oroväckande. Kanske borde vi bli bättre förberedda för kommande utmaningar. 
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11. Appendix/bilagor  

Anser du att Attendo boende har bemötande med lyssnande, värme, respekt och 

förståelse? 

Ger boendet Stöd till självständighet?  

Ges Trygghet och stöd? 

Stämmer attendos värdegrund– ”Vi gör rätt saker i rätt tid”?  

Stämmer attendos lovord ”Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar 

gärna våra resultat öppet”?  

Stämmer ”Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser 

problem”? 

Är boendet pålitliga?  

Genomförs Upphandlingens syfte – säkerhetsställa kommunens behov av omsorg, 

behov av boende och behov av fritidssysselsättning?  

Berätta om barnens integration i samhället 

Räcker barnens ekonomiska stöd? 

Finns det Brister i verksamheten mottagande av ensamkommande flyktingbarn i 

Bromölla kommun? 
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