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Syftet med studien är att analysera HVB – personalens berättelser i arbetet med 
ensamkommande flyktingbarn. Fokus i analysen ligger på peronalens berättelser om 
barnens integration och socialisation i det nya samhället. För att kunna besvara våra 
frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med en hermeneutisk 
inriktning. Målet med våra kvalitativa intervjuer har varit att komma åt personalens 
subjektiva upplevelser av barnens integration och socialisation. I resultatdelen 
presenteras sex teman, Berättelser om att integrera barnen, Berättelser om personalens 
kunskap och kompetens, Berättelser om barnens egen vilja att integreras, Berättelser om 
det svenska språket, Berättelser om samhällsinformation och Berättelser om 
fritidsaktiviteter. Studien visar att betydelsefulla aspekter såsom språket, viljan att 
integreras, samhällsinformation och fritidsaktiviteter aktualiseras som viktiga för 
barnens integration och socialisation i det nya samhället. Studien belyser även 
svårigheter i arbetet med dessa barn, detta då barngrupperna på boendena numera oftast 
är homogena, vilket enligt personalen kan ses som något som försvårar deras integration 
och socialisation i det nya samhället. 
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INTRODUKTION 

Sverige har sedan år 2010 varit det land i Europa som tagit emot flest ensamkommande 
flyktingbarn (Brunnberg, Borg och Fridström, 2011). Trots detta finns det en mycket 
begränsad forskning om just denna målgrupp. I Migrationsverkets årsredovisning för 
2014 framkom att cirka 7000 barn utan någon vårdnadshavare sökt asyl i Sverige 
samma år. Denna siffra var en ökning med hela 83 procent från föregående år 
(Migrationsverket, 2014). I Migrationsverkets rapport om det aktuella läget i dagens 
Sverige från december månad år 2015 framkommer en enorm ökning i antalet barn och 
unga som sökt asyl i landet utan dess vårdnadshavare. Under år 2015, till och med 30 
november hade totalt 32 180 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige 
(Migrationsverket, 2015). Den kraftiga ökningen av antalet asylsökningar i Sverige har 
skapat stora utmaningar för landets myndigheter, främst för Migrationsverket som är 
huvudman och handlägger asylärendena runt om i landets olika mottagningsenheter.  

Det långsiktiga målet för barn som söker asyl i landet är att de i framtiden skall bli en 
del av samhället. Ur ett integrations- och socialisationsperspektiv vill vi därför i vår 
uppsats undersöka och reflektera kring de olika relationerna som kan kopplas till vilka 
utmaningar de ensamkommande barnen ställs inför i det nya landet. Brunnberg et al. 
(2011) påpekar i sin forskningsöversikt gruppens utsatthet där flertalet studier visar att 
dessa barn lider av en betydligt högre sjuklighet än övriga grupper i samhället. Detta 
kan tolkas som en konsekvens av att dessa barn varit med om traumatiska händelser i 
hemlandet, som kan påverka deras fortsatta välbefinnande. Vi antar därför att det kan 
uppstå stora utmaningar i framtiden för denna målgrupp. Det svenska samhället och 
dess myndigheter har det yttersta ansvaret för barnens integration och socialisering in i 
det nya samhället. Myndigheteras främsta uppgift är att förbereda dessa barn inför 
utmaningarna de möter som vuxna. Vi vill därför veta mer om personalens uppfattning 
om hur de arbetar för att integrera de ensamkommande flyktinbarnen in i det svenska 
samhället utifrån dess normer och regler. Till studien har vi därför intervjuat fyra 
personal som samtliga jobbar på hem för vård och boende (HVB) – hem där dessa barn 
placerats. Ett sådant hem definieras enligt 3 kap. 1 § i socialtjänstförordningen 
(2001:937) som ett hem inom socialtjänsten som tar emot barn för vård eller behandling 
i förening med ett boende. Integration är inte ett helt oproblematiskt begrepp då det kan 
tolkas på olika sätt beroende på sammanhang. Enligt Beckman (2011) förknippas 
begreppet med frågan om delaktighet i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska 
minoriteter. Detta gäller framförallt för utrikesfödda och deras barn. Socialisation är 
också ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhang. För att en 
individ skall ha möjlighet att anpassa sig till ett nytt samhälle måste individen i fråga 
socialiseras om vilket innebär att individen lär sig samhällets existerande regler och 
normer. Berger & Luckmann (1979/2008) skriver om två olika typer av socialisationer, 
den primära- och sekundära socialisationen.  

Enligt Migrationsverkets (2015) senaste rapport om det aktuella läget i Sverige beviljas 
de flesta ensamkommande flyktingbarn uppehållstillstånd, 69 % år 2015. Med 
permanent uppehållstillstånd (PUT) menas tillstånd att vistas och bosätta sig vart man 
vill inom Sveriges gränser (Rimsten, 2006). Ur ett integrations- och 
socialisationsperspektiv kan det bli problematiskt utifrån att samhället måste anpassa sig 
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till den nya gruppen samtidigt som gruppen måste anpassa sig till det nya samhället. 
Beckman (2011) skriver om ömsesidig anpassning, vilket förutsätter att alla parter 
förändrar sig i något avseende och integrationen blir därmed inte längre en angelägenhet 
enbart för några av samhällets invånare. Ett samhälle som alla är en del av är också ett 
samhälle i vilket alla behandlas lika och där principen om lika möjligheter gäller för 
alla. Integration är därmed ett fenomen som berör alla i samhället. Enligt Brunnberg et 
al. (2011) är en god samverkan mellan inbladade aktörer en förutsättning för att dessa 
barn skall få advekat hjälp och stöttning i sin integrationsprocess.  

 

Bakgrund 
Nedananstående avsnitt ger en överblick på vilka de ensamkommande barnen är som 
flyr från sina länder, bakomliggande orsaker till deras flykt, hur resan till ett 
mottagarland kan se ut samt vilka rättigheter barnen har då det kommer till ett 
mottagarland. Med mottagarland menas det land som barnen flytt till och för närvarande 
bor i (Angel & Hjern, 2004).  

Ensamkommande barn på flykt 

I litteratursökningen lyfts flera olika definitioner fram på begreppet ensamkommande 
barn. Benämningarna som framkommer har bl.a. varit ensamkommande minderåriga 
flyktingar, ensamkommande flyktingbarn eller ensamma asylbarn. Gemensamt för alla 
definitioner är att det handlar om barn och att dessa barn flytt till ett annat land utan sina 
vårdnadshavare. Före syfte och problemformulering görs i denna studie en typ av 
avgränsning av begreppet ensamkommande barn för att tydliggöra vad man i studien 
menar med begreppet. Regeringens proposition (2005/06:46) väljer att definiera 
begreppet enligt följande:  

”Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som är åtskild från båda 
sina föräldrar eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära 
ansvaret för barnet”.  

Att vara flykting avses i detta sammanhang en person som har ansökt om asyl, blivit 
flyktingförklarad och fått tillstånd att bosätta sig i ett mottagarland som exempelvis 
Sverige (Angel & Hjern, 2004).  

Unicef (2015) beräknar att det i dagsläget finns ungefär 60 miljoner människor i världen 
som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer. Detta anses vara en situation 
som inte skådats sedan andra världskriget. Kriget i Syrien anses vara största orsaken till 
flyktingströmmarna. Elmeroth och Häge (2009) skriver att många av dessa barn 
kommer från oroliga miljöer där det råder krig, väpnade konflikter, etnisk förföljelse 
och terror. Orsakerna till deras flykt från respektive hemland kan därför sammanfattas i 
känslor som oro, rädsla och skräck som råder i hemmiljön. Med denna bakgrund får 
man en djupare förståelse för vad dessa barn kan ha upplevt tidigare i hemlandet men 
även under flykten till mottagarlandet. Brunnberg et al. (2011) bekräftar ovanstående då 
barnen vid ankomsten till ett nytt mottagarland ofta uppger att man förlorat någon nära 
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anhörig i konflikt, eller att de blivit avrättade då de tillhört politiska motståndsrörelser. 
Vidare berättar barnen att de själva också blivit utsatta eller riskerat att bli utsatta för 
grymheter såsom fängelsestraff, tortyr eller tvångsrekrytering till olika gerillaförband 
och blir där med s.k. barnsoldater (ibid.). Många av dessa barn kommer ofta från länder 
och kulturer där majoriteten av befolkningen lever under existensminimum. 
Anledningen till varför barnen väljer att fly kan därmed också bero på ekonomiska skäl. 
Familjerna ser barnets flykt som en dyr långtidsinvestering. I många fall kan familjerna 
ha fått sälja all dess egendom för att möjliggöra en flykt utomlands, i hopp om att barnet 
i fråga en dag skall kunna försörja familjen från utlandet. Barnet kan bära på ett tungt 
ansvar och kan känna stor psykologisk påfrestning då just det barnet blivit ”utvald” av 
familjen (Angel & Hjern, 2004). Barnen kan även ge sig iväg på eget initiativ, på grund 
av hedersproblematik, tvångsäktenskap, missförhållanden i familjen eller av helt andra 
skäl. Barnens livsberättelser varierar och kan se väldigt olika ut (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2014).  

Hur lång tid barnen är på resande fot innan man når sin slutdestination kan också 
variera. Vissa barn uppger att man rest i månader, för andra rör det sig endast om ett par 
dagar. Den sistnämnda gruppen tar sig ofta till landet med ett direkt flyg (Rimsten, 
2006). Enligt Rimsten (ibid.). brukar resan i regel vara värst för de barn som 
ursprungligen utvandrat från Afghanistan och Irak. Deras tid på resande fot kan vara 
upp till flera månader och till och med år. Resan kan vara mycket påfrestande då barnen 
ofta har upplevt en utsatthet under tiden på flykt och även riskerat att bli utnyttjade på 
olika sätt.  

Elmeroth och Häge (2009) skriver att barnen ofta korsar olika länders gränser med hjälp 
av en s.k. människosmugglare. Dessa är oftast okända personer för barnen vars familjer 
betalat stora summor pengar till. De ensamkommande barnen är oftast en heterogen 
grupp då barnen ofta kommer från olika nationaliteter. Majoriteten av barnen som 
lyckas ta sig till Sverige kommer från länder som Afghanistan, Irak och Somalia 
(Rimsten, 2006). Det gemensamma för barnen i denna målgrupp är att de delar 
upplevelser och erfarenheter av att vara på flykt och komma till ett nytt land där de så 
småningom skall socialiseras och integreras i den nya miljön.  

Barnens rättigheter  

Enligt Hessle (2009) finns det lagar och regler på hur samhället skall ingripa när 
ensamkommande barn anländer till ett nytt värdland utan dess vårdnadshavare. Dessa 
barn har rätt till vård och stöd enligt svensk lagstiftning och internationella 
förordningar. Detta inkluderar även rätten till psykiskt och fysiskt välbefinnande. 
Sverige var en av de första europeiska nationerna som undertecknade 
Barnkonventionen, juni år 1990 (Rimsten, 2006). Barnkonventionen innehåller totalt 54 
artiklar där det klart och tydligt framkommer vilka rättigheter varje barn ska ha. 
Riktlinjerna skall gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, 
funktionshinder eller andra handikapp. De länder som skrivit under konventionen har en 
plikt att följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Därför har FN skapat en 
övervakningskommitté, där Sverige och övriga medlemmar årligen skickar in rapporter 
för att säkerställa att länderna följer konventionens riktlinjer (Barnombudsmannen, 
2015).  
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I regeringens proposition (2005/06:46) om mottagandet av ensamkommande barn kan 
man i punktform läsa om de riktlinjer som statens bemötande bör utgå ifrån. En punkt 
som anses vara av ytterst vikt och som bygger på den 6:e artikeln i barnkonventionen 
lyder enligt följande:  

”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”  

       

(Prop.2005/06:46, sid. 11)  

Det är flera myndigheter som berörs i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. 
Hessle (2009) skriver exempelvis att Migrationsverket betalar de asylsökandes hälso- 
och sjukvård via avtal med landstingen runt om i landet. Vuxna asylsökande har enbart 
rätt till sjukvård som inte kan vänta utan att den asylsökandes hälsa påverkas negativt, 
detta inklusive mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning. När det gäller 
ensamkommande barn råder dock andra regler. De har samma rätt till hälso- och 
sjukvård inklusive tandvård och habilitering som alla andra barn i det svenska 
samhället. Dessa regler grundar sig i barnkonventionen (Rimsten, 2006).  

Fälldin och Strand (2010) refererar också till barnkonventionen som stryker under 
barnens rättighet till en meningsfull vardag där en skolgång inkluderas. 
Ensamkommande barn har inte någon skolplikt. Dock skall de barn som vill gå i skolan 
erbjudas en plats på samma villkor som andra barn och unga i kommunen. Detta gäller 
både förskola, grundskola och gymnasiet. Barn som kommer till Sverige utan 
vårdnadshavare och söker asyl skall inte behandlas annorlunda än de barn som har 
uppehållstillstånd eller är födda i Sverige (ibid.).  

Brunnberg et al. (2011) presenterar i sin forskningsöversikt flertalet studier som alla 
påvisar att ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp jämfört med barn övrigt i 
samhället. Studierna indikerar klart och tydligt att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
är den vanligaste psykiatriska sjukdomen som dessa barn exponeras av efter de 
traumatiserande händelserna man fått bevittna. Just denna kunskap fick samhället att 
agera och nu strävade man efter att förbättra mottagandet av denna målgrupp. 
Förändringen som kom att träda i kraft från och med 1 juli år 2006 innebar nu att 
kommunerna fick mer ansvar. Fram till denna revidering var Migrationsverket 
huvudman för de grupphem som fanns runt om i landet för dessa barn. Nu skulle 
boendet istället tillhandhållas av kommuner efter överenskommelse med 
Migrationsverket (Hessle, 2009). Mottagandet av asylsökande barn i Sverige har 
genomgått en stor förändring sedan år 2006. Politikerna ser de professionellas kunskap 
och bemötande som en viktig förutsättning för att möjliggöra en god socialisation och 
integration för de ensamkommande barnen i det nya samhället (ibid.).  
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Asylprocessen 

De personer som kommer till Sverige och vill söka skydd måste göra detta via 
Migrationsverkets ansökningsenheter eller via polisen vid inresan. Asylsökande 
personer är de som kommer till Sverige men som ännu inte fått något beslut på sin 
ansökan (Fälldin & Strand, 2010; Rimsten, 2006). När man genomfört sin asylansökan 
kommer personen i fråga att registreras i Migrationsverkets mottagningssystem. 
Därefter väntar en kallelse till ett utredningssamtal där personen som sökt asyl får 
möjlighet att presentera skälen till varför man sökt asyl i landet. I dagsläget är det 
Migrationsverket som ansvarar för att ta emot och pröva ansökan om asyl. Myndigheten 
skall utöver detta även fastställa barnens identitet och ålder, efterforska barnens 
vårdnadshavare, handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen m.m. 
(Migrationsverket, 2015). Hur lång tid Migrationsverket behöver jobba med ett 
asylärende innan ett beslut kan fastställas, påverkas av flertalet dimensioner. 
Migrationsverket har som mål att komma med ett beslut inom loppet av tre månader. 
Men i svårutredda asylärenden där mer utredning behövs kan ett besked dröja upp till 
ett, eller flera, år. Migrationsverket skriver på sin hemsida att det i dagsläget är många 
som söker asyl i landet. Detta resulterar i att handläggningstiderna förlängs, dock 
prioriteras de ensamkommande barnen. De barn som får stanna i Sverige regleras 
utifrån utlänningslagen (SFS 2005:716).  

Flera myndigheter är berörda i mottagandet av de ensamkommande barnen. Målgruppen 
prioriteras högt då man anser att barnen befinner sig i en utsatt situation 
(Migrationsverket, 2015). Då barnen saknar vårdnadshavare i det nya landet är barnen 
berättigade till en s.k. god man. Barnets vistelsekommun skall tillsammans med 
Migrationsverket upprätta en gemensam ansökan om god man som sedan skickas in till 
överförmyndarnämnden. God mannens uppdrag är att agera som ställföreträdande 
förälder som har rätt- och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
angelägenheter. Lagen om gode man kom att träda i kraft den 1 juli år 2005 där syftet 
var att stärka skyddet för barnet som av flyktingskäl eller andra skäl tagit sig ensamma 
till Sverige och söker uppehållstillstånd där. Barnens rättighet till god man förtydligas i 
lagen om god man för ensamkommande barn enligt 2 §: 

”Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från 
någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall 
överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares 
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess 
angelägenheter”.  

(SFS 2005:429) 

Utöver god man skall barnen även bli tilldelade ett juridiskt biträde (offentligt biträde), 
en advokat, som betalas av den svenska staten (Migrationsverket, 2015). I och med 
lagförändringen som trädde i kraft 1 juli år 2006 har kommunerna numera mer ansvar 
för boende och omsorg för de ensamkommande barnen. Vistelsekommunen är därmed 
dem som har det yttersta ansvaret för barnens boende och för att barnet för det stöd och 
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den hjälp som föreskrivs i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Socialnämnden i 
vistelsekommunen ansvarar för att barnen växer upp under trygga och goda 
förhållanden, vilket bland annat innebär att utreda behov och insatser samt lämpligt 
boende som behövs. Den vanligaste boendeformen för de ensamkommande barnen är 
vård i form av placering på ett HVB – hem. Här finns kompetent personal som 
därigenom ger barnen goda möjligheter för en socialisation och integration i det nya 
landet (Migrationsverket, 2015).  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring boendepersonalens erfarenheter i 
arbetet med ensamkommande barn. Här tas viktiga dimensioner upp, enligt personalens 
tidigare upplevelser, för att integrationen i det nya mottagarlandet skall bli av så bra 
kvalitet som möjligt. För att få en bättre överblick på den tidigare forskningen 
presenterar vi internationella studier. Något vi dock vill poäntera är att vi under 
litteratursökningens gång kunde uppmärksamma bristen på svensk forskning kring 
denna målgrupp.  

I rapporten ”Röster från ensakommande barn – Ett projekt med samverkansperspektiv” 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) som startades år 2012, intervjuades 
nyckelpersoner som varit engagerade i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, 
såsom gode män, socialsekreterare och boendepersonal. Enligt ovanstående personer 
kan flykten till Sverige ofta upplevas som en stor livshändelse för dessa 
ensamkommande barn. Med livshändelse menas en stor omvälvande händelse som delar 
upp livet i två faser, före och efter. För vissa barn kan denna enorma händelse resultera 
till bättre levnadsvillkor medan andra kan uppleva den nya situationen som något sämre, 
exempelvis om de inte får stanna i det nya landet. Att vistas i ett nytt land kan skapa 
känslan av utanförskap hos barnen, detta på grund av förlusten av personliga och 
strukturella nätverk. Dessa barn behöver känna trygghet i deras nya miljö då de ofta 
kommer från krig, förföljelser och andra oroligheter (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014). Att inte kunna det svenska språket ses enligt studien som ett stort 
hinder för barnens integration i samhället. Kunskaper i det svenska språket öppnar flera 
möjligheter som exempelvis möjlighet till utbildning, kontakt med andra människor, 
ökar känslan av att förstå och vara delaktig i samhällslivet. Personalen på boendena och 
skolan anses vara viktiga kunskapsförmedlare när det gäller språkinlärningen. Om det 
finns många landsmän på boendet talar man gärna sitt eget hemspråk, vilket bromsar 
den svenska språkinlärningen. Barnens skolgång ses som en biljett in i framtiden. Det 
finns ingen annan institution i samhället som har så stora möjligheter som skolan att 
påverka barnens utveckling. Utbildning bidrar till integration och ger därmed möjlighet 
att påverka framtida livsvillkor. (ibid.). Slutsatser i studien ovan används i analysen av 
personalens berättelser om vikten av en utbildning samt kontakten med 
majoritetsbefolkningen för barnens integration och socialisation i samhället.  

Angel och Hjern (2004) skriver om institutionspersonalens erfarenheter i arbetet med 
ensamkommande barn. Personalen beskriver barnens situation som kaotisk. Detta då 
barnen ofta kommer från kulturer där kärnfamiljen stått för den sociala tryggheten. 
Deras flyktingsituation resulterar till att de ursprungliga källorna för socialt stöd till stor 
del sätts ur spel. Det är en krävande process för de ensamkommande barnen att etablera 
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sig på egen hand i ett nytt land med en annan kultur än den de är vana vid från 
hemlandet. Oftast flyr barnen till ett land långt borta vilket per automatik innebär stora 
skillnader i kulturella- och sociala normer. Trots detta måste barnen snabbt anpassa sig 
till det nya värdlandet. Personalen berättar vidare om vikten av att knyta an och bygga 
relationer till dessa barn. För att barnen skall lyckas i det nya landet måste de vistas i en 
trygg miljö, känna tillhörighet i det nya samhället och tro på sin förmåga till framgång i 
livet. Att barnen skall få en god psykosocial start i deras nya land, ser personalen själva 
som sitt yttersta ansvar. Personalen på boendena förmedlar många av de värderingar 
som finns i det svenska samhället och lär ut de skrivna och oskrivna reglerna (ibid.). 
Analytiska upptäckter presenterade ovan används i resultatanalysen för att underlätta 
vår diskussion om de kulturella skillnaderna som barnen kan uppleva samt trygghetens 
vikt för att kunna anpassa sig till det nya landet.   

Enligt Brunnberg et al. (2011) finns idag mycket forskning som tyder på svårigheter att 
etablera sig in i det nya mottagarlandet för de ensamkommande barnen. 
Institutionspersonalen i studierna beskriver barnens situation som väldigt komplex, då 
den ofta innehåller aspekter av både förlust och vinst. De flesta barn som söker asyl flyr 
till ett land lång borta och inte till ett land i närheten. Detta innebär stora skillnader i 
språk, kulturella normer, ekonomisk utvecklingsnivå, välfärdssystem m.m. En social 
anpassning till det nya mottagarlandet försvåras då dessa barn ofta lider av psykisk 
ohälsa i högre usträckning än barn i åldermatchande grupper (Brunnberg et al. 2011). 
Personalen i studierna berättar vidare att barnen ofta på förhand fått ett hemligt uppdrag 
vid separationen från föräldrarna och flykten till det nya landet. Exempelvis kan det röra 
sig om att inte avslöja något om sin bakgrund för enskilda personer eller myndigheter. 
Personalen menar på att dessa barn ofta kan bli uppmanade att berätta en tillrättalagd 
historia, s.k. cover stories, som de själva tro sig att myndigheterna i mottagarlandet vill 
höra. På så vis tror man att chanserna till permanent uppehållstillstånd ökar. Många barn 
och unga kan uppleva en enorm press att alltid säga ”rätt” saker för att inte misslyckas 
och därmed bli påkomna. Barnens situation och deras utsatthet ställer höga krav på 
socialt arbete. Professionella som kommer i kontakt med dessa utsatta barn behöver ha 
förmågan att lyssna och skapa tillitsfulla relationer (ibid.). Studiens resultat används i 
resultatanalysen av personalens berättelser om de svårigheter som kan uppstå i barnens 
socialisation och integration i det nya landet. Detta på grund av de kulturella 
skillnaderna som så ofta förekommer i arbetet med de ensamkommande barnen.  

Kohli (2006) belyser i sin studie professionellas ansvar att förhålla sig utifrån praktisk 
assistans och terapeutisk omsorg och socialt sammanhang, som betydelsefulla aspekter 
i barnens mående och situation. Med praktisk assistans menas att barnens uppvisade 
behov möts upp och vägleds i ett nytt sammanhang. Med terapeutisk omsorg menas 
personalens förmåga till lyhördhet för barnens berättelser, vilket skall hjälpa barnet att 
hantera tidigare svåra minnen och förena dennes verklighetsuppfattning. Det sociala 
sammanhanget handlar om att ge barnet stöd till en omstart i en ny social kontext och 
försöka hjälpa barnen att se möjligheter i framtiden. Kohli (2006) betonar även vikten 
av tillitsfulla relationer för att barnen ska känna sig trygga i sin nya miljö och sitt nya 
liv. Barnen behöver även känna en tillhörighet i det nya samhället och känna att de har 
framgång i livet, exempelvis genom att delta i utbildning. Ensamkommande barn som 
utvecklar förtroendefulla relationer till personal kan komma att samla mod till att 
berätta om tidigare upplevelser av sitt privata liv. Tillitsfulla relationer resulterar till att 
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barnen vågar öppna upp sig och berätta hela sin bakgrundshistoria utan att känna någon 
rädsla för utvisning. På detta sätt lättar pressen på att inte ”försäga sig”. Därmed kan 
barnen känna en större delaktighet och uppfatta sig själva som aktörer istället för 
passiva mottagare. Personalens bemötande och förhållningsätt verkar enligt studien vara 
av ytterst vikt. Slutsatserna i Kohlis (2006) studie används i analysen av personalens 
berättelser om vikten av tillitsfulla relationer till de ensamkommande barnen för barnens 
integration och socialisation i samhället.  

Hessle (2009) skriver i sin studie om barnens utmaning att komma ensamma till ett 
individualistiskt samhälle från ett land där man ofta har stark familjesammanhållning, 
något som många av dessa barn ställs inför. Utifrån Hessles (2009) slutsatser som 
grundar sig på intervjuer med institutionspersonal, tycks kvalitén på etableringen i det 
nya landet bero på flertalet dimensioner. En sådan dimension kan vara hur dessa barn 
lyckas återanknyta till sina familjerelationer och eventuellt skapa en egen familj. En 
liten minoritet av de ensamkommande barnen i studien bedömdes vara särskilt utsatta 
då dessa var föräldra- och familjelösa. Därmed fortsatte ensamheten även i deras nya 
land. Hessle (2009) skriver vidare om andra betydelsefulla dimensioner för barnens 
integrationsprocess. Dimensioner som lyfts upp är omsorgssituationen, fritiden, skolan 
samt vidare utbildning och arbete. Med omsorgssituationen menas informella och 
formella kontakter som har det övergripande ansvaret för barnen. Fritiden, 
karaktäriserar både aktiviteter och sociala nätverk, framförallt med 
majoritetsbefolkningen, där språket tycks vara av ytterst vikt för att möjliggöra sådana 
sociala band. Det poängteras även att skolan spelar en viktig roll i barnens integration. 
Att bli bemött och sedd av en engagerad lärare kan motivera barnen till bättre 
studieresultat, som därigenom indirekt påverkar barnets framtid i det nya landet. 
Studiens slutsatser används i analysen av personalens berättelser om vikten av en 
meningsfull vardag, vilket inkluderar en skolgång, för barnens integration och 
socialisation i det nya samhället.  

En annan svensk studie gjord av Wallin & Ahlström (2005) bekräftar Hessles (2009) 
resultat. Enligt personalen i studien har skolan som institution ett stort ansvar för 
barnens integration i samhället. Barnens skolgång resulterar till att deras sociala nätverk 
utvidgas. Här med har barnen möjlighet att skaffa vänner även utanför den egna etniska 
gruppen. Enligt intervjupersonerna lyfts språket upp som en av de absolut viktigaste 
faktorerna för att integrationen i det nya landet skall bli så bra som möjligt. Att anpassa 
sig till en helt ny kultur och lära sig ett helt främmande språk resulterar ofta till förlust 
av förmågan att uttrycka vad de vill säga. Personalen har uppmärksammat ett mönster 
där livskvalitén ökar i takt med barnens ökade språkkunskaper. Att skapa sociala band 
bland majoritetsbefolkningen tycks enligt studien vara av avgörande betydelse för deras 
integration och etablering i det svenska samhället. Slutsatserna i studien används i 
analysen av personalens berättelser om vikten av att skapa sociala band bland 
majoritetsbefolkningen för barnens etablering i det nya samhället.  

I Skottland har Hopkins & Hill (2010) bedrivit en studie om ensamkommande barn där 
man undersökt vilka behov dessa barn uppvisar då de kommer till ett nytt mottagarland, 
i detta fall, Skottland. Enligt institutionspersonalen uppvisar barnen en stark önskan att 
vara utbildade. Många uttrycker stora ambitioner i livet och ser ankomsten till 
mottagarlandet som en möjlighet till ett bättre liv. Enligt personalen har majoriteten av 
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dessa aldrig tidigare haft möjlighet till någon formell utbildning. Personalen stryker 
under vikten av att barnen lär sig språket (engelska), vilket är viktigt för deras fortsatta 
personliga och sociala utveckling. Att inte knäcka ”språkkoden” i det nya landet kan 
göra att barnen får svårt att uttrycka sina känslor vilket kan resultera i utåtriktad 
aggressivitet. Språksvårigheterna kan även leda till lägre självförtroende och sämre 
självkänsla. Detta i sin tur kan resultera till ett utanförskap gentemot 
majoritetsbefolkningen. Där med blir det svårare för barnen att känna en delaktighet i 
samhället. Institutionspersonalen betonar även vikten av att uppmuntra ungdomarna till 
föreningslivet. Enligt personalen är det viktigt att barnen deltar i sociala aktiviteter som 
resulterar till nya vänskapsband och sociala nätverk. För att dessa barn skall uppvisa en 
god hälsa och lyckas bra med etableringen i det nya samhället är praktiska tjänster 
såsom boende, information och juridiskt stöd, viktiga aspekter för deras etablering.  

Hopkins och Hill (2010) understryker barnens behov av ”hållbara nätverk” som verkar 
vara ett väsentligt villkor för att de en dag skall fungera som självständiga 
samhällsmedborgare. Kontaktperson, boendepersonal, gode män och skolpersonal 
verkar vara signifikanta personer i barnens sociala nätverk. Barnen behöver få allmän 
information om sociala normer. Denna information kommer sannolikt att vara till stor 
nytta för barnen när de agerar i vardagen. Ofta flyr dessa barn från ett land långt borta, 
vilket resulterar i stora skillnader i kulturella normer och regler. Det är myndigheternas 
ansvar att erbjuda lyhört system för att stödja flyktingbarnen att leva på ett sätt som bäst 
garanterar deras välfärd (ibid.). Studiens slutsatser används i analysen av personalens 
berättelser om vikten av språkkunskaperna, kontakt med majoritetsbefolkningen och 
allmänn information om samhället, som viktiga aspekter för deras integration och 
socialisation i samhället.  

Hodes, Jagdev, Chandra och Cunniff (2008) skriver i sin studie om vikten av 
bemötandet i det nya landet och tillgång till professionell hjälp. Majoriteten av de 
ensamkommande barnen i studien hade varit med om traumatisernade händelser i 
hemlandet. Enligt institutionspersonalen tycks dessa erfarenheter vara orsaken till 
barnens uppvisade symtom såsom sömnproblem, depressivitet och separationsångest. 
Personalen kan se ett starkt samband mellan ensamkommande barnen och psykisk 
ohälsa som exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Barnens tidigare 
erfarenheter verkar ha stor betydelse för den psykiska hälsan under den första tiden i det 
nya ankomstlandet. Dock menar institutionspersonalen på att förhållandena i 
mottagarlandet är avgörande för barnens hälsa och situation på längre sikt. Barnen får 
länge kämpa med språket, nya sociala koder och normerna som måste läras in. En 
särskild faktor som personalen väljer att lyfta upp är boendeförhållandena i det nya 
landet. Psykiatriska symtom som exempelvis PTSD ökar hos barn som bor på boenden 
med låg socialt stöd och tvärtom. Därför är det viktigt att personalen på boendena har en 
medvetenhet och förståelse för den kulturella skillnaden som barnen kan tänkas 
upplevas. Det sociala stödet är väsentligt för att barnen skall etablera sig in i det nya 
samhället och få en fungerande framtid, i det här fallet enligt engelska normer och 
värderingar (Hodes et al. 2008). De analytiska upptäckter presenterade ovan används i 
resultatanalysen för att underlätta vår diskussion om vikten av det sociala stödet för 
barnens integration och socialisation i samhället.  
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Mels, Derlyun och Broekaerts (2008) undersöker i sin studie barnens etablering i 
Belgien. Studien visar att personalen på boendena varit de mest stödjande 
medlemmarna i barnens nätverk. Det är de som tar ut dem i samhället och jobbar på att 
knyta an olika kontakter. Genom detta arbete underlättas integrationen för de 
ensamkommande barnen då de får möjlighet att skapa ett större kontaktnät. 
Fritidsintressen ger ofta en möjlighet till att knyta an kontakter från övriga i 
befolkningen, något som senare i livet kan ge stöd t.ex. vid sökande av arbete. Studiens 
resultat används i analysen av personalens berättelser om vikten av att bygga upp ett 
socialt nätverk för barnens integration och socialisation i samhället.   

Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet bygger på två teman som är kopplade till teorier och begrepp, som vi anser 
vara relevanta i studien. I det första temat, socialisation ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, belyses socialiseringsprocessen i en ny miljö utifrån ett samhälleligt 
perspektiv. I det andra temat, integration diskuteras innebördet av begreppet och vad 
detta innebär för samhället i stort. Nedanstående teoretiska utgångspunkter används för 
att analysera vårt empiriska material för att få en fördjupad förståelse kring de 
ensamkommande barnens socialisering och integration i det nya samhället. 

 
 
Socialisation ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 
Enligt Berger och Luckmann (1979/2008) består den sociala verkligheten av följande 
tre moment, objektifiering, externalisering och internalisering. Var och en av dem 
motsvarar en väsentlig del i den sociala världen. Den mänskliga varelsen kan inte 
existera i det dagliga livet utan att ständigt interagera och kommunicera med andra. von 
Wright (2003, s. 153) bekräftar detta då hon skriver följande: ”Inte människan, utan 
människor bebor denna planet. Pluralism är jordens lag”. Citatet stryker under 
fenomenet ”Öppna människan” (Homines aperti). Detta innebär att vår unika 
individualitet skapas i gemenskapen. Det är alltså inte en egenskap i det slutna självet. 
Subjektiviteten bildas intersubjektivt i sociala situationer och i mellanmänskliga möten, 
där vi sedan upprätthåller vår subjektivtet i handling och samtal. Den enskilda 
människan blir någon först bland andra handlande människor, d.v.s. där någon annan 
möter oss och ser oss (ibid.).  
 
Internalisering betyder att den objektiva sociala världen reproduceras i socialisationen 
hos individen i fråga. Enligt Berger och Luckmann (1979/2008) deltar människan inte 
bara i ett samspel med en speciell naturlig miljö utan även med en specifik kulturell och 
social ordning som förmedlas till personen i fråga av de signifikanta andra som har hand 
om hen.  Med signifikanta andra menas föräldrar eller andra omsorgspersoner varav 
barnet har en känslomässigt laddad relation till. Människan har en natur men det vore 
mer förnuftigt och konstatera att människan konstruerar sin egen natur, eller enklare 
uttryckt, människan skapar sig själv (ibid.).  
 
För att en individ skall ha möjlighet att anpassa sig till det nya samhället måste 
individen i fråga socialiseras om. Det mänskliga är sociokulturellt föränderligt vilket är 
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orsaken till de kulturella skillnaderna i dagens värld. Berger & Luckmann (1979/2008, 
s. 78) skriver att ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv 
verklighet. Människan är en social produkt”. På grund av detta kan samhällsordningen 
ses som en produkt skapad av samhällets invånare.  
 
Kunskap om samhället innebär att den objektiverade sociala verkligheten uppfattas och 
att denna verklighet fortlöpande produceras. Detta är de kunskaper som inhämtas under 
socialisationen och som spelar en viktig roll då samhällets sociala strukturer 
internaliseras i det individuella medvetandet. Med objektifieringen i det nya samhället 
menas en ny verklighet som redan är tolkad av individerna i samhället (Berger & 
Luckmann, 1979/2008). Språket anses vara ett viktigt verktyg i socialiseringsprocessen. 
När personen i fråga lär sig det nya språket lär den sig även ett beteende. På så vis blir 
det lättare att förhålla sig till samhällets normer och värderingar (ibid.).  
 
Berger & Luckmann (1979/2008) skriver att samhället består av institutioner. 
Institutionernas existens kontrollerar det mänskliga handlandet genom att fastställa s.k. 
handlingsmönster och på så vis styra individens handlande. Enligt Berger & Luckmann 
(2008) består dessa av kollektivet i samhället. Med ”institutionalisering” menas 
kunskap som överförs till andra personer/generationer. Under socialiseringsprocessen 
lärs dessa kunskaper in och under internaliseringen blir dessa en subjektiv verklighet för 
individen som därmed formar jaget (ibid.).  
 
Berger & Luckmann (1979/2008) skriver vidare om social reproduktion, detta kan ses 
som en del av internaliseringen då föräldrar uppfostrar sina barn och projicerar över sin 
kultur på dem. Den socialisation som barnet genomgår i barndomen och som så 
småningom resulterar till att barnet i fråga blir en del av samhället, kallas för primär 
socialisation. Varje individ föds in i en objektiv social struktur där han möter 
signifikanta andra som övervakar dennes socialisation. I det här stadiet övertar barnet 
närfamiljens attityder och roller d.v.s. internaliserar dem och gör dem till sina egna. Den 
primära socialisationen ses vanligen som den viktigaste och är också den grundläggande 
strukturen i all sekundär socialisation (ibid.).  
 
Det är viktigt och påpeka att socialisationen aldrig är fullständig och aldrig avslutad. 
När en individ kommer in i puberteten och tonåren, sker en sekundär socialisation. Här 
kommer individen i kontakt med andra personer utöver familjemedlemmarna. I den 
primära socialisationen krävs att barnet på ett känslomässigt sätt identifierar sig med 
signifikanta andra, i denna fas är detta inte ett måste. På så vis kan personen i fråga 
ifrågasätta de attityder och roller som familjemedlemmarna har. I det här stadiet är 
personerna som individen knutit band till utbytbara (Berger & Luckmann, 1979/2008).  
 
Fullständig transformation innebär att en individ byter ”världar”, den byter sin 
verklighet mot en annan i en ny miljö. Eftersom den subjektiva 
verklighetsuppfattningen aldrig fullständigt socialiseras, kan det inte transformeras 
fullständigt genom sociala processer. Detta innebär att personen kommer att genomgå 
s.k. ”växlingar”. För att en växling skall äga rum krävs en resocialisation. Processen här 
liknar de i den primära socialisationen då personen måste skapa känslomässiga band till 
de individer som ska socialisera in individen i den nya verkligheten. Med andra ord 
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bygger resocialisationen på den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 
1979/2008).  
 
För att transformationen skall vara så effektiv som möjligt krävs att personen i fråga har 
tillgång till en social bas som fungerar som ett slags laboratorium under 
transformationen. Berger & Luckmann (1979/2008) menar på att det inte är möjligt med 
en radikal transformation utan att identifiera sig med signifikanta andra och ha starka 
känslomässiga band till dessa personer. För att lyckas med en transformation och 
socialiseras in i en ny miljö, behöver individen i fråga fysiskt lämna sin ”första” värld 
och skiljas från sitt ursprunliga kollektiv (ibid.).  
 
 
Integrationen 
 
Enligt Beckman (2011) används begreppet integration för att beteckna den allmänna 
graden av ordning i ett samhälle eller för att benämna villkoren för anpassning mellan 
olika grupper i samhället. Ett enklare sätt att förklara innebördet av begreppet är att säga 
att det handlar om villkoren för delaktighet i samhället. D.v.s. den som är integrerad är 
en del av samhället, den som inte är det upplever ett utanförskap.  
 

”Integration handlar om villkoren för anpassning mellan invånare med olika 
bakgrund i ett samhälle som kännetecknas av en offentlig politisk kultur som 
vilar på en demokratisk värdegrund” (Beckman, 2011, s. 48)  

 
Med ovanstående citat stryker Beckman (2011) under samhällets skyldighet att skapa 
möjligheter för exempelvis invandrargrupper att integreras. Integrationen ses som en 
relationell egenskap som beskriver relationen mellan olika parter i ett specifikt 
sammanhang. Skälen att eftersträva delaktighet i samhället kan vara många, t.ex. 
möjliggör integrationen en stabil ordning i samhället där alla känner sig delaktiga. 
Därmed reduceras grupperingar i form av ”vi” och ”dem” i samhället. Beckman (2011) 
skriver om ”vi” gruppens tendens att motverka integrationen genom att exempelvis 
tilldela ”dem” gruppen, som i denna studie syftar på invandrargrupper, olika värde 
genom stigmatisering och kategorisering. Konsekvenserna av detta skulle kunna bli att 
invandrargruppen upplever ett utanförskap i samhället, som därmed per automatik leder 
till en försämrad social sammanhållning.  
 
Beckman (2011) skriver om två olika typer av anpassningar, den ensidiga - och den 
ömsesidiga anpassningen. Med det förstnämnda begreppet menas att minoriteter 
(invandrargrupper) i ett samhälle skall anpassa sig till majoriteten för att bli en del av 
samhället. Den sociala anpassningen är i det här fallet en utmaning enbart för de 
grupper som inte delar majoritetsbefolkningens identitet och bakgrund. Begreppet 
assimilation är i den betydelsen en ”ensidig” anpassning, vilket innebär att endast 
minoriteter av befollkningen behöver anpassa sig (ibid.).  
 
Den andra formen av anpassning kallar Beckman (2011) för ”ömsesidig” anpassning. 
Den kan uppfattas som ett uttryck för ståndpunkten att kravet på social anpassning bör 
vara förenliga med likabehandlingsprincipen. En sådan anpassning förutsätter att alla 
parter i samhället förändrar sig i något avseende, därmed blir integrationen inte längre 
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en angelägenhet enbart för några av samhällets invånare. När samhället lyckas med den 
ömsesidiga anpassningen leder det till en integrering där samhället fått en 
mångkulturellidentitet. Härmed blir det möjligt för alla samhällsinvånare att uppfatta sig 
som en del av en gemensam social enhet. Men för att en sådan integration skall vara 
möjlig krävs det respekt för alla människors kulturella ursprung (Beckman, 2011).  
Det är samhällets uppgift att skapa möjlighet för den ömsesidiga integrationen. Ju 
mindre glapp mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen, desto mer ses det som 
att integrationen har lyckats. Ett samhälle som alla är en del av är också ett samhälle där 
alla behandlas på lika villkor. Precis som Beckmann (2011) skriver utgör 
likabehandlingsprincipen en central del av integrationspolitikens målsättningar.  
 
 
Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra anställda på HVB – boenden upplever 
arbetet med ensamkommande flyktingbarn med ett speciellt fokus på barnens 
socialisation och integration.   

Problemformuleringar 

- Hur beskriver personalrepresentanter på boendet sitt arbete för att främja 
barnens integration och socialisation i samhället?  

- Hur beskriver personalrepresentanter på boendet framgångsfaktorer och hinder i 
arbetet med barnens socialisation och integration i samhället?    

METOD 
Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Patel och Davidsson (2011) skriver om att det idag finns två vetenskapliga 
huvudinriktningar inom forskningsvärlden, positivismen och hermeneutiken. Inom 
positivismen tror man på absolut säker kunskap och menar på att människan endast har 
två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen (den empiristiska) och det vi 
kan räkna ut med vår logik. Positivisterna är ute efter exakthet. Kunskap som skaffats 
via heliga skrifter eller genom andra teoretiska spekulationer är inte positivisterna 
intresserade av.  

Hermeneutiken är den andra vetenskapliga huvudinriktningen. Enligt Thurén (2007) är 
denna inriktning en viktig kunskapskälla utöver logiken och sinnena som positivisterna 
talar om. Hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt. 
Hermeneutikens synsätt uppstod under 1600 och 1700 talet och var en metod för 
tolkning av heliga texter. Inom denna tradition strävar man efter att förstå och tolka 
människors handlingar och deras verklighet utifrån den sociala kontexten de befinner 
sig i. Bryman (2011) betonar också vikten av en kontextuell förståelse av det sociala 
beteendet inom denna inriktning. Detta betyder att beteenden, värderingar eller vad som 
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nu är aktuellt måste tolkas i en kontext, ett sammanhang. Detta innebär att vi inte kan 
förstå hur medlemmar i en social grupp beter sig om vi inte tar hänsyn till den speciella 
miljö som de är verksamma i.  

Enligt Patel och Davidson (2011) står hermeneutiken för den kvalitativa förståelsen, 
tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Till skillnad 
från positivismen som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit (atomism), försöker 
man se helheten i sitt forskningsobjekt (holism). Helheten är mer än summan av 
delarna. Den hermeneutiske forskaren pendlar oftast mellan del och helhet för att få en 
så fullständig förståelse som möjligt. Undersökningar som genomförs enligt 
hermeneutiken är vanligtvis kvalitativa. Då den hermeneutiska metoden strävar efter 
förståelse med hjälp av forskarens subjektiva uppfattningar och tolkningar, fungerar 
denna metod bättre i undersökningar vars mål är att få en personlig och djupare 
förståelse. Därför kommer just denna inriktning utgöra studiens metodologiska 
utgångspunkt.  

Kvalitativ forskningsansats 

I och med att vårt problemområde handlar om att tolka och förstå människors 
upplevelser, har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsansatsen. Bryman 
(2011) beskriver den som induktiv, tolkande och konstruktionistisk, d.v.s. att kunskapen 
konstrueras i interaktionen mellan två människor (intervjuare och intervjupersonen). 
Inom denna ansats använder sig forskaren av ord vid presentation av sina analyser av 
det studerande fenomenet. Den kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse av 
beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen 
genomförs. Att se världen genom deltagarnas ögon är viktigt inom denna ansats (ibid.). 

Kvalitativa intervjuer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är syftet med kvalitativa intervjuer att förstå ämnen 
från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Intervjuer av den 
karaktären ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelser av den levda världen. 
Bryman (2011) menar på att den kvalitativa forskaren inte lägger så stor vikt vid 
struktur, vilket är att föredra då man ökar möjligheten att fånga det perspektiv som de 
studerande personerna omfattar. Därför tenderar man inom denna ansats att formulera 
genrella och inte några specifika frågeställningar. Kvalitativa intervjuer har i regel 
därför alltid en låg grad av strukturering. Vilket också innebär att frågorna som 
intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord. I studien 
har vi valt att använda oss utav semistrukturerade intervjuer vilket inneburit att vi 
upprättat en lista av vilka teman som skall beröras, men där informanterna haft en stor 
frihet att själva utforma sina svar. Målet med våra intervjuer har varit att försöka inta 
informanternas perspektiv. Intervjuerna används för att generera en djupare förståelse 
där svaren från informanterna resulterat till en bredare bild om hur de jobbar med att 
integrera de ensamkommande flyktingbarnen in i det svenska samhället. Detta har 
uppnåtts genom att fokus legat på informanternas egna uppfattningar och synsätt där 
öppenheten under intervjun genererat oss kunskap om vad informanterna själva 
upplever som relevant och viktigt i barnens integrationsprocess.  
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Planering och genomförande 

Urval 

Vårt urval är ett målinriktat sådant, precis enligt Brymans (2011) rekommendationer. 
Detta innebär att vi valt ut intervjupersoner som vi tror kommer besvara våra 
frågeställningar på bästa möjliga sätt. Valet av våra intervjupersoner har därmed 
baserats på vissa kriterier, såsom ålder, kön, utbildning och erfarenhet. Kriterierna i vår 
studie har varit att intervjupersonerna skall ha minst några års erfarenhet samt att vi 
ville ha en blandning av könen och att våra intervjupersoner skall ha en adekvat 
utbildning för det arbete som de utför. Alla våra intervjupersoner uppfyllde kriterierna 
som vi haft och syftet med dessa kriterier var att finna personer som på bästa sätt kunde 
svara på våra frågeställningar. För att komma i kontakt med eventuell personal vände vi 
oss till verksamhetschefen med en förfrågan om hen kunde hjälpa oss att komma i 
kontakt med personal som kunde besvara våra frågeställningar. Urvalet består av fyra 
intervjupersoner, två män och två kvinnor som samtliga arbetar på HVB hem där dessa 
barn placeras. I och med studiens begränsning har vi valt ut tre enheter inom en och 
samma kommun. Enheterna består av ett asylboende och två boenden som barnen flyttar 
till då de får permanent uppehållstillstånd (PUT boende). Att ha kommit i kontakt med 
enheter inom samma kommun tror vi inte behöver vara till en nackdel då vi på förhand 
trott att personalens upplevelser kan skilja sig åt mellan de olika verksamheterna.  

 

Förberedelser och datainsamling 

Vi vände oss till verksamhetschefen i ett tidigt skede med förfrågan om möjlighet att 
intervjua personal från de olika enheterna. I samband med detta skickade vi ut ett 
informationsbrev (missivet, se bilaga 1). I brevet framkom att deltagandet är anonymt, 
på vilket sätt bidraget kommer att användas samt vad syftet med undersökningen är. 
Innan det var dags för intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide (se bilaga 2) där 
det klart och tydligt framkom vilka teman som kommer att beröras under intervjuns 
gång. I intervjuguiden har vi valt att ställa öppna frågor som ofta inleds med ”Kan du 
berätta lite om…”. På detta vis stimuleras intervjupersonen till att prata som 
förhoppningsvis leder till en bra dialog. Detta sätt att intervjua benämner Basic (2012) 
som en aktiv intervju, där vi som intervjupersoner uppträder i rollen som samtalspartner 
snarare än utfrågare. Enligt Bryman (2011) kan intervjuguiden ses som en minneslista 
över vilka områden som skall täckas i undersökningen. Vidare stryker han under vikten 
av att man som forskare är påläst inom ämnet och att den upprättade intervjuguiden är 
enkel och lättförståelig för intervjupersonerna. Inför vår undersökning blev det även 
aktuellt med en s.k. pilotstudie. En sådan förundersökning bör genomföras på någon 
grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga undersökningsgruppen (Patel 
& Davidson, 2011). När vår intervjuguide var färdig testades den på några personer i 
vår omgivning. Dessa personer är bekanta till oss som också jobbar med 
ensamkommande flyktingbarn. Pilotstudien genomfördes i syfte att säkerställa dess 
relevans och tydlighet. Här hade vi i ett tidigt skede möjlighet att upptäcka ifall det 
råder några tveksamheter eller funderingar kring intervjufrågorna. Under pilotstudien 
framkom dock inga missuppfattningar kring våra frågor. På förhand var vi också 
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medvetna om att intervjuprocessen i forskningssammanhang är en krävande process. I 
och med vår pilotstudie fick vi därför även möjlighet att få lite mer erfarenhet av själva 
metoden (ibid.).  

Intervjuer bokades in med totalt fem personal på de tre olika boendena som genom sitt 
accepterande ville delta i studien. Tyvärr tvingades en personal lämna återbud på grund 
av privata skäl. Innan intervjuerna genomfördes fick personalen ta del av 
informationsbrevet (missivet) och innan intervjuerna påbörjades diskuterade vi ifall 
personalen hade några frågor om det som framkom i informationsbrevet. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) innebär detta tillvägagångssätt att vi inledde våra intervjuer med 
en så kallad orientering. Intervjupersonerna fick även en förfrågan om tillåtelse av 
ljudinspelning under intervjun då en sådan inspelning möjliggör en mer detaljerad 
analys (Bryman, 2011). Det finns både för - och nackdelar med sådana inspelningar. 
Fördelarna kan vara att det exempelvis förbättrar minnet. Kvalitativa forskare som 
samlar in empiriskt material med hjälp av intervjuer är intresserade av vad 
intervjupersonerna säger men också hur dem säger det (Basic, 2012). Om vi enbart 
skulle anteckna är det lätt att speciella fraser och uttryck går förlorade. Analysen av vad 
intervjupersonerna har sagt underlättas i och med ljudinspelningen då vi haft 
möjligheten att gå igenom datamaterialet flera gånger om. Dock har vi även varit 
medvetna om de negativa riskerna med ljudinspelningar. Bryman (2011) skriver om 
reaktiva effekter, d.v.s. påverkansfaktorer som gör att intervjupersonen beter sig mindre 
naturligt. Enligt honom händer något med intervjupersonerna när man stänger av 
ljudinspelningen. Risken finns att personen i fråga då börjar prata mer spontant och 
känner inte kravet på att framstå som logisk och förnuftig.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser med en personal i taget. 
Intervjuerna varade mellan 30 – 40 min per informant. Vi har deltagit båda två på 
samtliga intervjuer. Bådas närvaro vid intervjuerna har medfört att vår analytiska blick 
utvidgades och vi kunde därmed upptäcka olika fenomen, vilket berikade vår analys. Vi 
ansvarade för två intervjuer var och vid de tillfällen vi inte ställde huvudfrågorna var vi 
delaktiga genom att ställa följdfrågor till intervjupersonen. När intervjuerna var färdiga 
transkriberades dessa ord för ord i ett Microsoft Word dokument, för att sedan skrivas 
ut. Det blev totalt tjugofem sidor då samtliga transkriberingar var sammanställda. 
Bryman (2011) skriver om vikten av att transkriberingen karaktäriseras av en 
likvärdighet med det som deltagarna har förmedlat. Intervjupersonerna använde sig ofta 
av ord som ”öh” och ”liksom” när de kommunicerade, där av förklaringen till varför 
vissa meningar uppfattades som ofullständiga. För att ge läsarna en bättre förståelse av 
det som förmedlades i meningarna, valdes sådana uttryck bort. Vi har försökt att 
transkribera intervjun samma dag som den genomfördes, detta för att öka reliabiliteten. 
Dock kunde vi i ett rätt så tidigt skede upptäcka att detta inte var möjligt då det tog 
längre tid än beräknat. Till en början läste vi igenom materialet var för sig för att sedan 
tillsammans finna och plocka ut relevanta data som var återkommande och möjliga 
teman som sedan presenterades i resultatdelen. Detta kallar Bryman (2011) för kodning 
av materialet. I resultatdelen presenteras kodningen av materialet som vi delat in i 
teman.  
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Analys 

Då vi analyserat det insamlade datamaterialet har vi utgått från en hermeneutisk 
utgångspunkt. Precis enligt Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer bestämde 
vi oss för denna analysmetod innan det empiriska materialet samlades in. Målet har 
varit att tolka och kategorisera de teman som framkommit under intervjuernas gång. 
Enligt Patel och Davidson (2011) pendlar en kvalitativ forskare mellan del och helhet, 
för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt av det insamlade 
materialet. Författarna menar att man som forskare pendlar mellan det objektiva 
synsättet d.v.s. utifrån intervjupersonens perspektiv och det subjektiva synsättet d.v.s. 
utifrån intervjuarens perspektiv. Detta för att få en god förståelse för det studerade 
området. I vår studie har detta inneburit att vi ständigt pendlat mellan 
intervjupersonernas perspektiv och vårt perspektiv för att på bästa sätt tolka materialet.  

Vidare är det viktigt att vara medveten om att alla människor bär på en förförståelse och 
det är viktigt att visa en medvetenhet om förförståelsens inverkan på resultatet. I vår 
studie har vår förförståelse inneburit att vi som invandrarfamiljer har en viss förkunskap 
om vilka utmaningar man kan ställas inför när man kommer till ett nytt land. Genom att 
vi varit medvetna om vår förförståelse har vi förhoppningsvis minimerat riskerna för att 
låta den påverka vårt resultat. Innan vi påbörjade analysen av vårt insamlade material 
läste vi igenom materialet var för sig för att sedan tillsammans finna och plocka ut 
relevanta data som var återkommande och möjliga teman som sedan presenterades i 
resultatdelen. Detta kallar Bryman (2011) för kodning av materialet. Under kodningen 
av det empiriska materialet kan man använda sig av begrepp som framkommer i 
empirin eller begrepp som har sin utgångspunkt i teorin (Jönson, 2010). I studien har vi 
valt att använda oss av följande koder: den egna viljan, språket, information, och 
fritidsaktiviteter, vilket är tagna från vårt empiriska material. Därefter har vi använt oss 
av marginalmetoden för att genomföra kodningen av empirin (Aspers, 2007). Detta har 
inneburit att vi skrivit ut intervjuerna för att urskilja samband och mönster. Med hjälp 
av begreppen har vi därefter analyserat materialet för att urskilja likheter och olikheter i 
intervjupersonernas beskrivningar. Resultatet från intervjuundersökningarna 
presenterades i form av utvalda citat. Vi har försökt att återge intervjucitaten i 
skriftsspråklig form. Detta då ordagranna utskrifter av talspråk med utvikningar, pauser 
m.m. är svåra att begripa när de presenteras i skriftlig form. Vårt bearbetade material 
som framställs kopplas till våra teoretiska utgångspunkter. Det är först då empirin får 
någon betydelse (Bryman, 2011).  

 

Sökstrategi 

Inför studien har vi valt att genomföra det som Bryman (2011) kallar för ”systematisk 
litteraturgenomgång”. Han beskriver detta som en vetenskaplig process som syftar till 
att minimera skevheter genom utförliga litteratursökningar avseende publicerade och 
opublicerade undersökningar och genom att beskriva granskarens beslut, metoder och 
slutsatser. Detta innebär också att vår sökning grundat sig på nyckelord och termer som 
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varit relevanta för det syfte som formulerats. Vi har använt oss av Linnéuniversitets 
databaser såsom One Search och Academic search elite. Med sökorden unaccompanied, 
refugee, asylum – seeker, social support, Child, integration och ensamkommande fick 
vi fram en massvis med internationella träffar i de databaser där sökningen 
genomfördes. För att avgränsa alla dessa träffar, hitta relevanta artiklar och komma 
fram till vårt slutgiltiga urval, utgick vi från källornas nyckelord, rubrik och innehållet i 
dess abstract. Innan studien påbörjades hade vi även kännedom om några få referenser 
då dessa är från tidigare kurser och dess läroböcker. För att få fram mer aktuell 
forskning har vi valt att inte använda oss av någon artikel som publicerats innan år 
2005. Den systematiska litteraturgenomgången har även varit baserad på peer review 
artiklar, vilket i sin tur resulterade till att ännu fler artiklar sorteras bort.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011) påpekar vikten av att forskningen genomförs på ett sätt som säkerställer 
integritet och kvalitet. Som forskare är vi beredda på att förklara varför vi gjort urvalet 
på ett visst sätt eller varför intervjuguiden har den utformning som den har. Då man 
skall bedriva forskning finns det forskningsetiska riktlinjer som måste respekteras. Vi 
måste försäkra oss om att intervjupersonerna som deltar i undersökningen inte utsättas 
för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Enligt Bryman (2011) har 
vetenskapasrådet upprättat 4 övergripande etikregler som rör all humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 4 huvudkraven är: Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Nyttjandekravet, Konfidentialitetskravet. Här nedan följer en kort 
förklaring av varje kravs innebörd.  

Alla dessa krav har noggrant följts under studiens gång. Precis som Bryman (2011) 
skriver måste forskaren alltid sträva efter att minimera negativa konsekvenser för 
personalen. Därför är det viktigt att vetenskapsrådets etikregler respekteras.  

För att uppnå informationskravet har vi informerat intervjupersonerna, både muntligt 
och skriftligt, om studiens syfte och genomförandet av den. Vi har även tydliggjort att 
studien är frivillig. Det här kravet har också inneburit att de berörda intervjupersonerna 
fått fullständig information om undersökningens syfte, upplägg och vilken institution 
som stått för den. Detta har tydligt formlueras på ett begripligt sätt så att varje deltagare 
förstått.  

Samtyckeskravet har uppnåtts då vi tydliggjort att intervjupersonerna själva har rätt att 
avgöra över sin medverkan i studien, och i så fall under vilka villkor. Intervjupersonerna 
har även fått information om deras rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar.   

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga av våra intervjupersoner avidentifierats. 
Detta genom att deras personuppgifter inte används, för att på så vis inte möjliggöra 
identifiering av personalen då man publicerar resultatet. Dock har vi i studien valt att 
benämna intervjupersonerna med andra namn för att göra analysdelen mer levande.  

För att uppfylla nyttjandekravet har intervjupersonerna fått information om att det 
insamlade materialet endast får användas för forskningsändamålet. Vidare har de fått 
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information om att uppgifterna inte under några omständigheter får lånas ut och får inte 
användas i icke vetenskapligt bruk.  

Intern anonymitet som Bryman (2011) skriver om, har varit ett forskningsetiskt problem 
i studien. Vi har varken haft tid eller resurser att åka runt i landet för att genomföra våra 
intervjuer. Därför har vi valt att förhålla oss till en och samma kommun. Risken har 
därför varit stor att forskningspersonerna känner igen varandra utifrån resultaten som 
presenterades. Innan intervjuerna genomfördes fick personalen information om denna 
risk. 

 

Kvalitetskriterier  

Enligt Patel och Davidson (2011) har begreppen validitet och reliabilitet en annan 
innebörd i den kvalitativa ansatsen jämfört med det kvantitativa fallet. Intervjuar vi en 
person flera gånger om och ställer samma frågor men får olika svar, hade man ur dem 
kvantitativa glasögonen betraktat detta som tecken på låg reliabilitet. Att generalisera 
resultat kan inom den kvalitativa ansatsen upplevas som problematiskt. Detta på grund 
av att den subjektiva uppfattnings- och tolkningsförmågan spelar en vital roll i svaren vi 
får. Däremot kan generaliseringen göras i relation till andra liknande situationer eller 
kontexter (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) stryker under vikten av de kvalitetskriterier som finns för att säkerställa 
de resultat som framkommit i en kvalitativ undersökning. Han skriver om fyra 
delkriterier som alla har en motsvarighet i den kvantitativa ansatsen. Trovärdigheten 
inom kvalitativ forskning innebär att man utfört undersökningen i enlighet med de 
regler som finns och att personalen får ta del av resultaten. På detta vis kan forskaren få 
bekräftelse på att man uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt. Detta kallar 
Bryman (2011) för respondentvalidering. För att öka trovärdigheten i studien har 
personalen efter varje intervjutillfälle fått ta del av det transkiberade materialet. Detta i 
syfte att säkerställa så att vi har uppfattat deras framställningar korrekt. Med 
överförbarhet menas fylliga täta beskrivningar (t.ex. citat) av den sociala verklighet som 
studerats. Utifrån detta kan sedan utomstående bedöma hur pass överförbara resultaten 
är till en annan miljö. För att resultaten i studien skall betraktas som så pålitliga som 
möjligt, skall det finnas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen, vilket tydligt framkommer i denna studie. Det fjärde 
kvalitetskriteriet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera, vilket innebär att 
forskaren skall vara så objektiv som möjligt och inte låtit personliga värderingar 
påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (May, 2001). Objektivitet 
har eftersträvats i denna studie genom att ställa öppna frågor under intervjuernas gång. 
Detta menar Bryman (2011) ger forskaren möjlighet att eftersträva objektivitet då man 
med öppna frågor undviker att ens egna föreställningar påverkar forskningsresultaten.  
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RESULTAT 
I resultatdelen presenteras de huvudteman som framkommit i bearbetningen av vårt 
empiriska material. De teman som redovisas är Berättelser om att integrera barn, 
Berättelser om personalens kunskap och kompetens, Berättelser om barnens egen vilja 
att integreras, Berättelser om det svenska språket, Berättelser om samhällsinformation 
och Berättelser om fritidsaktiviteter. Enligt den tidigare forskningen är dessa teman 
viktiga för att ge barnen en möjlighet att socialiseras och integreras i deras nya land. 
Samtliga teman presenteras med en kort introduktion och tillhörande citat som vi anser 
vara viktiga för att besvara studiens syfte och dess frågeställningar.  

Berättelser om att integrera barn 

Under samtliga intervjuer framkom det väldigt tydligt vad som karaktäreriserar 
personalens huvuduppdrag i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Informanterna 
uppmärksammar betydelsen av integration och definierar begreppet på olika sätt. Klas 
berättar:  

Jag definierar begreppet som handledning. Det är en livsuppgift, egentligen för 
ungdomen själv. Jag som personal presenterar vilka möjligheter som finns och 
vilka verktyg dem kan använda sig utav. Men sedan ligger arbetet hos dem 
själva… Att vara integrerad betyder att man som individ fungerar ute i 
samhället. Man blir bemött med respekt och beter sig enligt samhällets normer 
och regler. Det innebär också att man som individ kan sköta vardagssysslor så 
som att klara sin egen ekonomi. Sköta den så pass att man har en egen 
inkomst… 

 (Klas) 

Vid frågan hur Ahmad identifierar begreppet integration berättar han följande:  

Integration handlar om att dessa barn en dag skall kunna passa in i samhället, 
vara en del av kollektivet och inte uppleva ett utanförskap gentemot övriga i 
samhället. Detta innebär också att man som individ är kapabel till att sköta en 
kontakt med myndigheter, lära sig språket, ha kontakt med svenska medborgare 
osv… Dessa barn skall klara av att ha ett eget boende, dem skall förstå hur 
svenska samhället fungerar så att dem får en bra start här i Sverige. Ungdomar 
som bor på HVB – hem får bättre förutsättningar för en bra start i deras nya liv. 
På boendet finns personal dygnet runt, personalen har oftast en stor kunskap om 
hur samhället fungerar…     

(Ahmad) 

Utifrån informanternas berättelser verkar samtliga vara eniga om vad som är deras 
huvuduppdrag i arbetet med dessa barn. Målet för personalen är att barnen en dag skall 
fungera som självförsörjande samhällsmedborgare.  
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Berättelser om personalens kunskap och kompetens 

Informanterna belyser vikten av att ungdomarna på boendet upplever en trygghet, för att 
det sociala arbetet som bedrivs ska kunna ge goda förutsättningar för barnens 
välbefinnande och deras anpassning till samhället. Susanne berättar:  

… I vårt arbete strävar vi efter att barnen ska må så bra som möjligt, med 
samtalet som verktyg. Trygghet och må bra så bra som möjligt är det mest 
väsentliga. På boendet möter vi dagligen barn som varit med om fruktansvärda 
saker. Dessa barn kommer ofta från kulturer där familjen betyder väldigt 
mycket. Konstigt att de lyckas hålla ihop som de gör. Barnen behöver känna att 
de vistas i en trygg miljö för att kunna anpassa sig till vårt samhälle. Först då 
då kan vi arbeta med barnen...  

(Susanne) 

Flertalet av intervjupersonerna nämner vikten av att skapa tillförlitliga band till dessa 
barn. Aisha lyfter vikten av goda relationer till barnen:  

… Det underlättar att ha en bra relation till dessa ungdomar, har du ingen 
relation så kommer dem inte att lyssna på dig. En bärande relation leder till att 
de kan känna en sorts trygghet. Som personal går man ofta in i en föräldrarroll. 
Därför kan man säga att vi i många fall fungerar som en slags trygghetsbas, dit 
ungdomarna kan komma tillbaks till då saker och ting inte går enligt deras 
önskan…  

(Aisha) 

Genom att visa medkänsla och att personalen kan bjuda på sig själva underlättas 
skapandet av trygghet och relation. Susanne uppger följande:  

… Så klart att man som personal skall bjuda på sig själv, jag är ingen 
övermänniska för att jag är personal… Humor kan i många fall lösa spänningar 
och ge distans till svårigheterna som ungdomarna kan uppleva. Dessa barn bär 
ofta tunga ansvar gentemot sina familjer i hemlandet. Flykten till Sverige har 
ofta ekonomiska motiv. Många ungdomar vågar nog inte alltid riktigt vara sig 
själva när de kommer till Sverige. Det förekommer påhittade historier i hopp om 
ett permanent uppehållstillstånd. Måste vara tufft att komma ihåg lögnerna hela 
tiden…  

(Susanne) 

Samtliga informanter betonar vikten av deras förhållningssätt och bemötandet i arbetet 
med dessa barn. Klas reflekterar kring personalens förhållningssätt:  

… Som personal reflekterar man mycket kring förhållningsättet och sättet vi 
bemöter barnen på. Vårt förhållningssätt är oftast viktigare än vad man själv 
tror. Som personal kan jag både försvåra och underlätta integrationen genom 
min närvaro och mina förväntningar på ungdomarna. Om jag t.ex. inte 
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förväntar mig att någon skall lära sig det svenska språket, påverkas indirekt 
självbilden. Det handlar om att försöka bygga upp en tro på deras förmågor…  

(Klas)  

 

Berättelser om barnens egen vilja att integreras 

Under intervjuerna är barnens egen vilja att komma in i samhället ett ständigt 
återkommande tema. Trots samhällets övergripande ansvar för barnens integration 
betonas barnens skyldighet till att vilja komma in i samhället. Med en egen vilja finns 
möjligheten till inlärning av språket, som enligt informanterna alltid är nyckeln till att 
komma in i samhället. Ahmad poängterar följande:  

… Individens ansvar är primärt. Personalens ansvar är sekundärt. Jag kan 
presentera alternativ men är du inte intresserad av att ta del av dessa så fallerar 
allting. Jag som personal kan inte tvinga någon att bli intresserad av 
integrationen… 

(Ahmad) 

När ett av boendena startade upp år 2004 bestod målgruppen av ett gäng killar där det 
inte fanns någon vilja alls för att bli en del av samhället. Resultatet för denna 
försöksgrupp var enligt en av informanterna en katastrof. Några år senare började det 
ramla in pojkar med en egen vilja. Då såg enligt Klas förutsättningarna för 
integrationsarbetet annorlunda ut:  

… Här hade vi som personal möjlighet att undervisa samhällsinformation. Vi 
kan exempelvis ha temakvällar där vi berättar om svenska normer och kulturer. 
Denna information skall förhoppningsvis underlätta deras vardag. Jag har 
jobbat med dessa barn i snart 13 år. Majoriteten av barnen uttrycker stora 
ambitioner i livet och ser flykten till Sverige som en möjlighet till en ljusare 
framtid. Flertalet av dessa ungdomar har valt att läsa vidare på universitetet 
och har idag bra jobb. Dessa ungdomar har en vilja som heter duga. De lärde 
sig väldigt bra svenska inom loppet av ett år. Sedan tog dem sig igenom SFI på 
rekordtid, in på ett gymnasieprogram och matade som tusan då det ville vidare i 
sina liv… 

(Klas) 

I beskrivningarna betonades även vikten av att man som personal försöker ge barnen en 
så realistiskt verklighetsbild som möjligt. Susanne berättar följande:  

Det finns en otjänst i allting om man förklarar för barnen att det kommer gå bra 
för dig. Man ljuger som personal om man förmedlar att det kommer gå bra för 
våra ungdomar. Det kommer inte alls gå bra för dem så länge pojkarna inte 
uppvisar en egen vilja och vill vidare i sin utveckling. Jag säger alltid det, om en 
svensk ungdom år 2016 får jobba hårt för att ta sig igenom en 
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gymnasieutbildning, kommer våra killar få jobba fem gånger så hårdare. Tack 
vare att språket brister. Viljan är allt…   

Aisha betonar också vikten av barnens egen vilja för att möjliggöra en integration i 
samhället.  

Ifall det det skall bli en bra integration så tänker jag på att människan själv har 
viljan att bli integrerad. Annars kan jag som personal jobba som en galning och 
slå huvudet i väggen utan att det händer någonting. Det finns oftast en vilja hos 
samtliga barn… Men för många så minskar viljan när barnen börjar få en 
verklighetsuppfattning. Oftast ligger dessa barn efter utbildningsmässigt och har 
därför mycket att ta igen. De har en lång uppförsbacke att ta sig igenom innan 
dessa barn får ett jobb…  

(Aisha) 

Susanne talar även om personalens ansvar att arbeta med motivationen då dessa barn 
saknar en egen vilja.  

Vid de fall då barnen inte uppvisar någon vilja är det personalens ansvar att 
jobba med detta. Att motivera dessa barn får vi faktiskt betalt för, men alla har i 
slutändan ett eget ansvar. Som personal jobbar vi på ett förebyggande sätt. Vi 
tänker flera år framåt. Uppmärksammar vi att någon ungdom på boendet inte 
vill lära sig saker och ting så markeras detta klart och tydligt. Det gäller att 
trycka till ordentligt. I bästa världar ringer då någon väckarklocka i ungdomens 
huvud…  

(Susanne) 

 

Berättelser om det svenska språket 

Samtliga informanter betonar vikten av det svenska språket, som verkar vara en väldigt 
viktig förutsättning för att kunna integreras i ett nytt samhälle. Klas menar på att 
integrationsarbetet inte kan påbörjas förens du har skapat möjlighet till interaktion med 
samhället. Och detta kan enbart ske genom språket.  

… Som individ kan du aldrig utvecklas utan språket. Språket är det viktigaste, vi 
som personal kör stenhårt på detta. Har barnen inte språket så kommer dem 
ingenstans. Du kan t.ex. aldrig möta den där personen i affären, du träffar 
aldrig den där tjejen, det blir helt enkelt stopp överallt. Språket är nyckeln till 
att komma in i samhället, därför lägger vi mycket tid på språket. Vi erbjuder 
dagligen våra ungdomar läxhjälp, detta har införts som en vardagsrutin… 

(Klas) 

Ahmad betonar också vikten av språkkunskaperna och menar att kunskaperna både ökar 
livskvaliteten men även delaktigheten i samhället.   
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… Nyckeln till att känna sig delaktig i samhället är det svenska språket. Utan 
kunskaper i språket är det t.ex. väldigt svårt att få ett jobb. Brister i språket kan 
även leda till irritation vilket i sin tur kan leda till konflikter. Språket öppnar 
dörren till samhället och därför uppmuntrar vi våra ungdomar att prata svenska 
i så stor usträckning som möjligt… 

(Ahmad)  

Enligt personalens berättelser ser förutsättningarna för en integration annorlunda ut idag 
jämfört med hur det var förr. Integrationsarbetet anses varit lättare för några år sedan. 
Numera är det så många ensamkommande barn som söker sig till Sverige, därför möter 
barnen många av sina landsmän vilket enligt personalens erfarenheter kan ses som en 
bromskloss utan dess like. Aisha säger följande:  

… Förut var det lättare att integrera dessa barn. Numera har dem många utav 
sina landsmän vilket faktiskt kan bromsa upp integrationen då dessa barn inte 
känner behovet av att komma i kontakt med svenska ungdomar. Nu på boendena 
är grupperna oftast homogena. Vårt boende är idag rent afghanskt. Vi som 
personal är en minoritet då kollektivet är afghanskt. Man kan inte klumpa ihop 
afghanerna på ett boende och tro att allt skall vara bra. Det mest optimala vore 
att blanda en massa nationaliteter. En sådan situation blir språkfrämjande. Då 
tvingas barnen till att prata svenska, annars kan de inte kommunicera. Ett tag 
hade vi på boendet en jättestor blandning av nationaliteter såsom Tjeckien, 
Uzbekistan, Somalia, Albanien osv. Det var som en färgpalett av nationaliteter 
där alla tvingades tala svenska. Dessa barn lärde sig svenska redan innan de 
ens fick någon skolplacering…  

(Aisha) 

Av personalens återgivningar belyses även vikten av en skolgång för dessa barn. Klas 
menar att skolundervisningen är en viktig del i integrationsprocessen.   

… Majoriteten av våra barn är väldigt glada för skolan. I skolan ges tillfälle till 
samspel med övriga i samhället. Socialiseringsprocessen börjar då du 
kommunicerar med din omgivning på dagis, förskola eller skolan. Man skapar 
ett socialt nätverk även utanför den egna etniska gruppen. Barnen börjar lära 
sig normer och rutiner. Det är detta socialiseringsprocessen handlar om, du blir 
en del av kollektivet. Vi som personal på boendet och personalen på skolan är 
viktiga kunskapsförmedlare när det gäller barnens språkinlärning. Vi erbjuder 
dagligen läxhjälp och pratar mycket med barnen om vikten av att gå i skolan. 
Vårt samarbete med skolpersonalen ger oss möjligheten att följa deras 
utveckling…  

(Klas) 
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Berättelser om samhällsinformation 

I framställningarna framkommer stora kulturkrockar i arbetet med de ensamkommande 
barnen. Ahmad beskriver följande:  

… Ja visst förekommer stora kulturkrockar. Det finns nationella grupper som är 
enklare än andra. Afghanska kulturen är mer komplex än andra då dessa pojkar 
ofta har en attityd som säger att ingen kan bestämma över mig. Det är svårt att 
få dessa pojkar från punkt A till B. Motivationsjobbet med dessa barn är 
jättesvårt. Olika kulturer kan vara svårare att bryta för att därefter ta del av den 
nya kulturen. Den afghanska kulturen är enligt mig en våldskultur. I dessa 
kulturer förekommer inga dialoger, istället tar man till våld för att lösa 
problemen. Här finns mycket att jobba med. I vår svenska värld är våld inget 
alternativ, det ses istället som ett misslyckande…  

(Ahmad)  

På boendena jobbar personalen mycket med information om samhället. Med tiden och 
åren som gått har man enligt Aisha arbetat fram arbetsmaterial som skall underlätta 
personalens arbete med att integrera dessa barn in i det svenska samhället.  

… Till en början fanns inte något arbetsmaterial i arbetet med dessa barn. Då 
kunde vi som personal agera utifrån vad vi själva trodde var bäst för barnens 
framtid. Jag tror därför vi i många fall kunde missa väldigt mycket... Men med 
tiden och åren som gått så har material arbetats fram i syfte att underlätta 
personalens arbete med att integrera dessa barn. Hitta rätt boken som vi 
använder oss utav har olika färger, gula sidor står för hälsa, gröna sidor kan stå 
för utbildning, blåa sidor står för samhällsinformation osv. Det är som ett slags 
uppslagsinformation. Här med får barnen lära sig om hur samhället är 
uppbyggt och vart man vänder sig för respektive problematik…  

(Aisha) 

Det talades även om hur påverkbara barnen är då de anländer till Sverige. I många fall 
handlar det om att försöka så ett frö, genom kommunikationen i form av information 
om hur det svenska samhället är uppbyggt. Susanne berättar:  

… Många av dessa barn kommer från länder där de har helt andra normer och 
regler, kvinnosynen brukar vara något som skiljer sig väldigt mycket. Barnen 
kommer att hamna i skolor där det finns flickor i klasssen, detta kan för många 
upplevas som något jättekonstigt. Här har personalen ett jättestort ansvar att 
informera barnen om hur det faktiskt fungerar här i Sverige…  

(Susanne) 

Aisha menar på att man inte alltid behöver säga saker i arbetet med dessa barn, ibland 
jobbar man även med dolda budskap.  
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… Dessa barn är påverkbara. Om jag som kvinna ska köra arbetsbussen med ett 
gäng killar och med min manliga kollega, kan arbetsuppgiften ibland faktiskt 
vara att jag som kvinna sätter mig bakom ratten. Detta för att visa barnen med 
ett dolt budskap, att jag som kvinna faktiskt kan köra bussen. Det är sådana 
saker man kan påverka igenom. Manliga kollegor har i dessa situationer ett 
ansvar att skjuta fram sina kvinnliga kollegor. I många fall behöver man inte 
alltid säga saker utan ibland räcker det med att man agerar. Dessa killar har i 
regel mer respekt för manlig personal. Att försöka påverka deras syn på könen 
är bara det ett jättestort integrationsarbete…  

(Aisha) 

Berättelser om fritidsaktiviteter 

Samtliga av intervjupersonerna uppmuntrar barnen till föreningslivet i syfte att komma i 
kontakt med svenska ungdomar. Klas säger följande:  

… Vi jobbar mycket med att få ut ungdomarna i olika typer av idrottsföreningar. 
Fotbollen är en internationell sport som i många fall kan vara jätteviktig för 
dessa barn, både för att bli av med massa energi men också då den främjar till 
kontakt med övriga i samhället. Det är jättebra att ungdomarna vill komma till 
föreningar där de inte har sina landsmän. Vårt arbete handlar om att försöka få 
ut barnen utanför gruppboendets fyra väggar. För att här lever dem i en 
skyddad värld. Det är från den här världen dem ska ta sig ut och komma in 
bland övriga i samhället…  

(Klas) 

Intervjupersonerna kan se ett mönster hos barnen som väljer att delta i olika föreningar. 
Enligt Susanne går det oftast bättre för dessa barn senare i livet.  

… De barn som väljer att vara aktiva i någon idrottsförening lär sig saker och 
ting mycket fortare. Dem blir nästan tvingade att lära sig språket för att kunna 
vara en del av sammahanget i föreningen och kunna kommunicera med de 
övriga ungdomarna i laget. Kan du inte språket så förstår du inte vad tränaren 
säger och då är det lätt hänt att man faller bort rätt så fort…  

(Susanne) 

Att vara aktiv i någon form av förening kan utifrån informanternas berättelser ses som 
ett sätt att bryta sig loss från kollektivet. Ahmad ser detta som en viktig förutsättning för 
utvecklingen i det nya samhället.  

… Att ständigt vara på gruppboendet förhindrar den individuella utvecklingen 
då du konstant är i kollektivet. Numera har dem många utav sina landsmän på 
boendet vilket faktiskt kan bromsa upp integrationen då dessa barn inte känner 
behovet av att komma i kontakt med övriga i samhället. Barnen tycker att de är 
starka tillsammans och detta upplevas ju som en trygghet i sig. Men de kommer 
inte längre än den här punkten. Som personal tänker vi alltid flera år framåt…  
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(Ahmad)  

Kontakten med majoritetsbefolkningen varierar enligt personalens beskrivningar 
mycket hos dessa barn. Personalen pratar kontinuerligt med barnen om vikten av att 
komma i kontakt med svenska ungdomar. Hur barnens sociala nätverk ser ut beror 
enligt Aisha mycket på hur man själv är som människa.  

… Vissa ungdomar skaffar sig ett socialt nätverk väldigt fort, för andra tar det 
betydligt längre tid. Det beror ju på hur man är som människa, vissa är öppna 
och kan därför lättare ta kontakt med människor medan andra är blyga. Att 
skaffa sig vänner är språkfrämjande, dessa personer har bättre förutsättningar 
för att lyckas senare i livet…  

(Aisha) 

Efter många års erfarenheter med dessa barn betonar informanterna vikten av 
sysselsättning utanför gruppboendets fyra väggar. Därför lägger boendena mycket 
resurser på föreningslivet och fritidsaktiviteter. Klas berättar följande:  

… Uppföljningar med tidigare ungdomar som vi haft på boendet talar sitt 
tydliga språk... De barn som varit aktiva i olika föreningar är faktiskt de som 
klarar sig bäst senare i livet. Därför får alla våra killar på boendet varsitt 
gymkort betalt. Utöver detta står boendet även för ytterligare annan valfri 
fritidsaktivitet, som oftast blir fotbollen…  

(Klas) 

Metoddiskussion 

Avseeende studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkter baserades metodvalet på 
studiens karaktär i enlighet med Brymans (2011) rekommendationer. Studiens 
problemområde handlar om att tolka och förstå människors upplevelser, därför blev det 
en självklarhet för oss att använda oss av den kvalitativa forskningsansatsen.  

När studien påbörjades var det en utmaning för oss att på förhand veta hur många 
personer som skulle intervjuas för att uppfylla studiens syfte och besvara dess 
frågeställningar. Vi valde precis enligt Brymans (2011) rekommendationer att utgå från 
ett förhållandevis litet urval då vi använt oss av empirisk mättnad som kriterium för en 
bedömning av hur pass nöjaktigt urvalet varit. Till en början var tanken att vi skulle 
genomföra fler intervjuer än vad studien inkluderar men i takt med att undersökningen 
fortskred blev det uppenbart att vi inte behövde fler intervjuer än fyra stycken. I vårt 
urval valde vi att förhålla oss till en och samma kommun då vi på förhand trodde att 
personalens upplevelser skulle skilja sig åt mer än vad det faktiskt gjorde. Vi kunde 
dock i ett tidigt skede uppmärksamma ett mönster från samtliga transkriberingar som 
bearbetades. Därför går det att diskutera huruvida resultaten skulle se ut ifall studien 
inkluderade intervjupersoner från olika kommuner runt om i landet. Vår handledare fick 
ta ställning till vår intervjuguide i god tid innan det första intervjutillfället. På detta vis 
ökade studiens reliabilitet.  
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Båda vi skribenter reflekterade mycket kring huruvida vi skulle förhålla oss enligt 
vetenskaprådets etiska riklinjer i studien. Konfidentialitetskravet fick skribenterna att 
fundera en och annan gång innan resultatdelen presenterades. Det diskuterades mycket 
kring intervjupersonernas identitet som ska kunnas skyddas i största möjliga mån enligt 
vetenskaprådets etiska riktlinjer. Av denna anledning har vi valt att inte redovisa 
information om varken intervjupersonerna eller verksamheterna. Detta då vi i studien 
endast varit intresserade av att veta vad personalen själva berättar som relevant och 
viktigt i barnens integrationsprocess.   

Vi tror att valet av teorier på förhand kan ha påverkat resultatet av analysen. Med andra 
teoretiska utgångspunkter skulle studien möjligtvis visa på andra viktiga aspekter i 
barnens integrering i samhället. En ytterligare aspekt som kan ha påverkat våra resultat 
skulle kunna vara att personalens beskrivningar inte stämmer överens med det praktiska 
arbetet som utförs. Det skulle också kunna vara så att det som sagts inte stämmer 
överens med ungdomarnas egna upplevelser. Därmed tror vi att resultaten skulle blivit 
mer trovärdiga ifall undersökningsgruppen bestod av både personal och ungdomar. En 
studie utifrån både ungdomarna och personalens perspektiv hade kunnat bidra till ett 
holistiskt perspektiv på vilka svårigheter och möjligheter integrationen och 
socialisationen innebär för de ensamkommande barnen.  

Vi anser att studiens detaljerade metodbeskrivning gör studien replikerbar. Det som 
däremot kan tänkas vara en begränsning är studiens generaliserbarhet. Bryman (2011) 
menar på att intervjupersoner i en kvalitativ undersökning inte är representativa för en 
större population. Det är inte möjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. 
Studiens syfte har dock inte varit att genomföra detta utan istället försöka ge en 
kontextuell beskrivning och förståelse för det studerade området.  

 

Resultatanalys 

Analysdelen är uppdelad i två olika teman, socialisering och integration. Vårt 
bearbetade empiriska material kommer att relateras till teorierna från avsnittet teoretiska 
utgångspunkter samt den tidigare forskningen som presenterades i avsnittet tidigare 
forskning. Det tydliggörs utifrån intervjupersonernas utsagor att fenomenen 
socialisation och integration är starkt sammanvävda. Detta innebär att vissa delar i 
underrubrikerna har varit svåra att urskilja.  

Socialisering 

Enligt Berger & Luckmann (2008) består samhället av institutioner vars uppgift är att 
kontrollera och fastställa människors handlingar. När flyktingbarnen lyckas ta sig 
innanför Sveriges gränser för att söka asyl, blir barnen per automatik inslussade i ett 
organisatoriskt regelsystem där mycket redan är förutbestämt om hur de ska integreras. I 
Sverige finns det lagar och regler på hur samhället skall ingripa när ensamkommande 
barn anländer utan dess vårdnadshavare. Barnens socialisation och integration är 
påverkad av samhällets institutioner där huvudansvaret ligger hos kommunerna runt om 
i landet.  
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HVB hemmen utgör en viktig funktion för samhället i integrationsprocessen för de 
ensamkommande barnen. Utifrån personalens beskrivningar kan vi se att boendenas 
främsta syfte är att socialisera in de ensamkommande barnen genom att lära dem att 
anpassa sig efter de normer och värderingar som råder i samhället. Det framkommer att 
personalen jobbar aktivt med socialiseringen genom att bryta loss barnen från deras 
tidigare kollektiv och göra dem delaktiga i olika sammanhang som har en stark svensk 
anknytning. En utmaning som de svenska institutionerna ställs inför är att de 
ensamkommande barnen bär med sig andra normer och väderingar som de tidigare har 
internaliserat genom sina föräldrar och andra signifikanta andra i sitt hemland, då de har 
genomgått den s.k. primära socialisationen. Detta kan medföra att de ensamkommande 
barnen bär med sig vissa attityder och roller som försvårar anpassningen i det landet. 
Enligt Berger & Luckmann (2008) är det viktigt att påpeka att socialisationen aldrig är 
fullständig och aldrig avslutad. När en individ, som befinner sig i tonåren, kommer i 
kontakt med andra människor utöver sina familjemedlemmar sker en sekundär 
socialisation. I och med att de flesta ensamkommande barnen är i tonåren finns det stora 
möjligheter för institutionerna i mottagarlandet att forma om barnens normer och 
värderingar för att integeras i det nya samhället. Att samhällets institutioner har en 
västentlig roll för att integrera barnen i det svenska samhället, tydliggörs i 
informanternas berättelser. Personalen berättar att integreringen handlar om att barnen 
skall kunna passa in i samhället och inte uppleva ett utanförskap gentemot övriga i 
befolkningen. Vidare tydliggörs det att boendepersonalen ser sig själv som vägledare 
för barnens nya socialisering.  Det framgår att personalens långsiktiga mål är att den 
sekundära socialiseringen ska resultera i att de ensamkommande barnen i längden ska 
kunna passa in i samhället, vara en del av kollektivet och kunna bidra till sin egen 
försörjning i samhället. Boendepersonalen menar att det finns olika anpassningsverktyg 
som de ensamkommande barnen får ta del av via kontakten med samhällets 
institutioner. De anpassningsverktyg som tydliggörs i informanternas berättelser är 
bland annat skolan och fritidsaktiviteter som skall underlätta barnens sekundära 
socialisering.  

För att barnen lättare skall bli en del av det nya samhället, krävs enligt Berger & 
Luckmann (2008) en fullständig transformering. Detta innebär att en individ byter sin 
verklighet mot en annan i den nya miljön. Enligt informanternas beskrivningar verkar 
personalen på boendena ha en stor betydelse för barnens transformering. Detta då man 
på boendena strävar efter att ungdomarna skall känna sig trygga och må så bra som 
möjligt. Utifrån resultatets berättelser kan vi se hur personalen på boendena skapade en 
trygg miljö genom att vara barnens vägledare i det nya samhället. För att 
transformeringen skall vara så effektiv som möjligt krävs det att barnen lyckas knyta an 
till andra signifikanta andra, i detta fall personalen men även andra personer i barnens 
nätverk. Personalen berättade att de försökte skapa en social bas där dessa barn kunde 
känna sig trygga att transformeras genom att skapa känslomässiga band till dem. 
Härmed har barnen möjlighet att träna till att bli anpassade till den nya miljön. 
Personalen fanns alltid där för ungdomarna om saker inte gick enligt deras önskan. 
Genom personalen accepterar de ensamkommande barnen den nya objektifierade 
verkligheten och kan därför lättare ta in samhällets värderingar genom internaliseringen 
(Berger & Luckmann, 2008).  
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Att komma i kontakt med majoritetsbefolkningen verkar vara av avgörande betydelse 
för barnens socialisering och etablering i det nya landet (Hopkins & Hill, 2010; Wallin 
& Ahlström, 2005). De barn som enbart omger sig med sina egna landsmän tenderar 
inte att lyckas anpassa sig lika bra. Detta gick även att utläsa hos informanterna i 
resultatets berättelser då personalen i dagsläget kunde uppleva svårigheter i arbetet med 
dessa barn, då barngrupperna på boendan numera är homogena. Det tydliggörs att dessa 
barn inte känner behovet av att komma i kontakt med övriga svenska ungdomar. Här 
med blir situationen inte språkfrämjande. Att barnen möter många av sina landsmän på 
boendena kan enligt informanterna bromsa socialisationen och integrationen i 
samhället. Detta anses påverka barnens integrationsprocess negativt (Hodes et al. 2008; 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).  

Enligt personalens framställningar verkar språket vara en viktig förutsättning för 
barnens anpassning i det nya samhället. Berger & Luckmann (2008) skriver om vikten 
av språket som möjliggör en socialisation i den nya miljön. Samtliga i personalen ser 
det svenska språket som det mest grundläggande verktyget i socialiseringsprocessen. 
När en person lär sig språket lär den sig även ett beteende. På så vis blir det lättare att 
förhålla sig till samhällets normer och värderingar. Språksvårigheterna kan leda till 
lägre självförtroende och sämre självkänsla. Detta kan i sin tur resultera till ett 
utanförskap gentemot majoritetsbefolkningen. Därmed kan ungdomarna uppleva 
svårigheter i att känna en delaktighet i samhället (Hopkins & Hill, 2010). Personalen 
uppmärksammar dessa svårigheter i sina berättelser och menar att anpassningen till det 
nya landet inte kan påbörjas förens de ensamkommande barnen har skapat möjlighet till 
interaktion med samhället, och detta kan enbart ske genom språket. Vidare delar 
personalen en enig bild om att språket är nyckeln till delaktighet i samhället för de 
ensamkommande barnen. Detta understryker även den tidigare forskningen som 
poängterar språket som nyckeln till etableringen i det nya samhället (Wallin & 
Ahlmström, 2005). Vidare tydliggörs det genom personalens beskrivningar att de ser sig 
själva som viktiga kunskapsförmedlare när det gäller barnens språkinlärning. Därför har 
man på samtliga boendena satt i system att erbjuda barnen läxhjälp då de kom hem från 
skolan. Barnens skolgång som en biljett in i framtiden. Utbildning bidrar till integration 
och ger därmed möjligheten att påverka de framtida livsvillkoren (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2014). Om de ensamkommande barnen är villiga att socialiseras genom 
att internalisera samhällets normer, kan de få en bra grund för en integrering. 
Informanterna ser samarbetet med skolan som en viktig del i barnens 
integrationsprocess. Det tydliggörs att skolpersonalen har möjlighet att höra av sig till 
boendena och informera boendepersonalen om eventuella missförstånd eller brister som 
förekommer på skolan. Härmed blev boendepersonalens arbetsuppgift att korrigera 
beteendet genom att informera om sociala koder enligt svenska normer och regler. Det 
synliggörs att personalen på boendena har ett väsentligt ansvar då de intar föräldrarollen 
och uppfostrar dessa barn för att förbereda dem för de framtida utmaningarna. 

Integration 

Att integrera de ensamkommande barnen verkar enligt personalens framställningar vara 
det som karaktäriserar deras huvuduppdrag. Beckman (2011) skriver om begreppet 
integration och menar på att det handlar om att individer skall ha möjlighet att kunna 
anpassa sig till en ny miljö. Genom att dessa barn placeras på HVB hemmen anpassas 
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barnen till det svenska samhället, samtidigt som invånarna i samhället engageras och 
blir inkluderade i deras integration. Bilden som personalen framställer om sig själva är 
bilden av en samhällsrepresentant som har i uppgift att vägleda barnen i det nya 
samhället genom kommunikation i form av information om samhällets uppbyggnad. Av 
personalens beskrivningar framkommer att anpassningen inte alltid är enkel då dessa 
barn ofta kommer från länder långt borta vilket per automatik innebär stora skillnader i 
kulturella- och sociala normer (Angel & Hjern, 2004; Brunnberg et al. 2011). T.ex. var 
kvinnosynen ett ständigt återkommande tema när det diskuterades om kulturkrockarna 
som så ofta förekom på boendena. Personalen hade genom årens gång arbetat fram 
arbetsmaterial i syfte att underlätta barnens anpassning till samhället. ”Hitta rätt” boken, 
som en av verksamheterna använde sig av, fungerade som en slags uppslagsinformation. 
Med hjälp av materialet fick barnen möjligheten att lära sig om samhällets uppbyggnad 
och vart man vänder sig för respektive problematik. Hopkins & Hill (2010) understryker 
också vikten av att barnen får allmän information om samhällsnormerna som råder i 
samhället. Informationen ska fungera som en navigator när barnen agerar i vardagen.   

Beckman (2011) skriver om ömsesidig anpassning. Den typen av anpassning förutsätter 
att alla parter i samhället förändrar sig i något avseende. Härmed blir integrationen inte 
länge en angelägenhet enbart för några av samhällets invånare. I resultatets 
beskrivningar framkommer vikten av att barnen uppvisar en egen vilja för att integreras 
i det svenska samhället. Informanterna menade på att viljan ofta är den primära 
förutsättningen för att anpassningen till det nya samhället skall möjliggöras för de 
ensamkommande barnen. Om det inte finns en vilja så spelar det ingen roll hur mycket 
hjälp de får från samhällets olika aktörer. Vid de fall då barnen inte uppvisar en egen 
vilja upplever personalen att det är deras eget ansvar att jobba med motivationsdelen. 
För en ömsesidig anpassning krävs dock att samhällets myndigheter erbjuder ett lyhört 
system för att stödja flyktningbarnens anpassningsprocess (Hopkins & Hill, 2010). När 
samhället lyckas med detta leder det till en integrering där samhället får en 
mångkulturellidentitet (Beckman, 2011). Om majoritetsbefolkningen, ”vi” gruppen, inte 
kan tänka sig ett sådant samhälle, försvårar detta barnens integration vilket resulterar i 
ett större glapp mellan ”vi” och ”dem” grupperna i samhället. Därmed ses integrationen 
som mindre lyckad (ibid.).  

Enligt Beckman (2011) kan HVB hemmen ses som en förutbestämd integrationsaktör 
där personalen hade en betydande roll i barnens integration i det nya samhället. 
Samtliga informanter betonade vikten av att ungdomarna på boendena upplever en 
trygghet, för att arbetet som bedrivs på boendena skall ge goda förutsättningar för en 
god anpassning till samhället. Precis som Kohli (2006) understryker behöver 
professionella som kommer i kontakt med denna målgrupp ha förmågan att lyssna och 
skapa tillitsfulla relationer till dessa barn. Enligt resultatets berättelser kan tillförlitliga 
relationer till barnen få dem att uppleva en känsla av trygghet, vilket i sin tur underlättar 
anpassningen till det nya landet. Förhållningssättet är också ett tema som berörs från 
informanternas sida. Personalen lyfter fram vikten av deras förväntningar på 
ungdomarna där det handlar om att försöka bygga upp en tro på deras egna förmågor. 
Kohli (2006) bekräftar detta i sin studie där han skriver att personalens bemötande och 
förhållningssätt är av ytterst vikt i arbetet med dessa barn. Bemöter personalen dessa 
barn som annorlunda påverkas deras självbild indirekt på ett sätt som kan leda till 
onödig invaliditet.  
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Deltagandet i fritidsaktiviteter är enligt personalen ytterligare en viktig aspekt för 
ungdomarnas integrationsprocess. Det handlar helt enkelt om att få ut dessa barn i olika 
typer av ”forum”. Personalen försöker i det dagliga arbetet uppmärksamma barnens 
intressen till fritidsaktiviteter och vad de vill göra. De beskriver sitt arbete som att 
försöka få ut barnen utanför ”gruppboendenas” fyra väggar, där de oftast lever i en 
skyddad värld. Beckman (2011) skriver om samhällets ”vi” och ”dem” grupperna. 
Genom att delta i fritidsaktiviteterna får barnen möjligheten att skaffa vänner även 
utanför den egna etniska gruppen och bli accepterade av dem. Dessa barn kan därmed 
känna att de kommer in i en gemenskap och blir därför socialt inkluderade, vilket enligt 
Beckman (2011) är en förutsättning för ett integrerat samhälle. Att vara aktiv i någon 
form av förening ser informanterna som ett sätt att bryta sig loss från kollektivet. De 
barn som väljer att delta i fritidsaktiviteter lär sig oftast saker mycket fortare. 
Situationen blir språkfrämjande som på så vis möjliggör en interaktion med övriga i 
barnens omgivning. I resultates framställningar kan vi även utläsa informanternas 
uppföljningar med tidigare ungdomar på boendena. De barn som valt att vara aktiva i 
olika föreningar verkar vara de som klarar sig bäst senare i livet. Idrotten och andra 
intressen ger möjlighet till att knyta an kontakter med människor i olika åldrar och med 
olika ursprung i samhället. Därmed utvidgas barnens nätverk som enligt Mels et al. 
(2008) verkar vara en viktig aspekt för deras fortsatta utveckling i samhället. T.ex. 
skulle sådana kontakter vara till nytta då de senare i livet söker arbete. Deltagandet i 
sociala aktiviteter främjar alltså till kontakt med majoritetsbefolkningen, där språket 
tycks vara av ytterst vikt för att möjliggöra sådana sociala band. Detta verkar enligt 
flertalet studier vara av avgörande betydelse för barnens etablering i det nya samhället 
(Hessle, 2009; Hopkins & Hill, 2010; Wallin & Ahlström, 2005).  

Vidare ser informanterna skolan som en positiv integrationsaktör. Sveriges Kommuner 
och Landsting (2014) bekräftar detta i sin rapport där man ser skolan som en möjlighet 
till bättre förutsättningar i framtiden. Det finns ingen annan institution i samhället som 
har så stora möjligheter som skolan att påverka barnens utveckling. Hessle (2009) 
betonar också vikten av att bli bemött och sedd av engagerade lärare som uppmuntrar 
barnen till bättre studieresultat, som därigenom indirekt påverkar barnets framtid i det 
nya landet. I informanternas berättelser kan vi utläsa om hur glada barnen är för 
möjligheterna till en skolgång. Vidare understryker informanterna vikten av barnens 
skolgång, då den kan bidra till samspel med övriga i samhället. Enligt Hopkins & Hill 
(2010) och Kohli (2006) uttrycker dessa barn ofta stora ambitioner i livet och ser 
ankomsten till ett mottagarland som en möjlighet till en bättre framtid. Dessa barn 
kommer ofta från kulturer där möjligheterna till en skolgång inte varit en självklarhet. 

Utifrån informanternas framställningar kan man utläsa att en av barnens svårigheter är 
att begripa sig på sin närvaro då de saknar språkkunskaper i det nya landet. Utan 
språkkunskaperna ökar risken för ett utanförskap från kollektivet och gemenskapen som 
råder i samhället. Informanterna menade att språket oftast är nyckeln till delaktigheten i 
samhället, vilket även bekräftas av Wallin & Ahlmström (2005). I informanternas 
berättelser tydliggörs ett mönster där de barn som lär sig språket får bättre 
förutsättningar för att lyckas senare i livet. Genom att tillägna sig språkkunskaperna blir 
den nya miljön mer begriplig för barnen, vilket i sin tur kan leda till att deras 
livssituation blir mer hanterbar och mer meningsfull. Med hjälp av språkkunskaper kan 
barnen via sin omgivning få hjälp att sätta ord på sina känslor och de upplevelser som 
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de går igenom. Detta resulterar också till att situationen blir mer begriplig vilket främjar 
barnens välbefinnande. Att inte kunna förmedla sig och göra sina medmänniskor 
förstådda kan lätt leda till frustration och irritation. För att lyckas i det nya landet 
behöver barnen visats i en trygg miljö, känna tillhörighet i det nya samhället och tro på 
sin förmåga till framgång i livet (Angel & Hjern, 2004; Kohli, 2006). Flertalet forskare 
är eniga om att de ungdomar som är aktiva i olika typer av föreningar känner en mer 
delaktighet i samhället. Genom att bli socialt inkluderade får dessa barn en större känsla 
av delaktighet, vilket i sin tur leder till en mer meningsfull vardag för dessa barn 
(Hessle, 2009; Hopkins & Hill, 2010). För att barnen skall må bra och integrationen i 
deras nya land skall bli av så bra kvalitet som möjligt, är det viktigt att de även upplever 
en mening med sin tillvaro. Det handlar om att barnen själva upplever 
integrationsutmaningarna som de ställs inför då de anländer till Sverige, som värda att 
investera i. Barnens egen vilja att integreras var något som samtliga informanter 
poängterade.  

 

Slutsatser och implikationer  

Syftet med denna studie har varit att analysera HVB – personalens berättelser om 
arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Fokus har legat på personalens berättelser 
om barnens integration, samt och se på vilket sätt integrationen blir en del av deras 
socialisation i samhället. Studiens resultat visar att betydelsefulla aspekter såsom 
språket, viljan att integreras, samhällsinformation och fritidsaktiviteter aktualiseras som 
viktiga för barnens integration och socialisation i det nya samhället. Studien belyser 
även svårigheter i arbetet med dessa barn, detta då barngrupperna på boendena numera 
oftast är homogena, vilket enligt personalen kan ses som något som försvårar deras 
integration och socialisation i det nya samhället. 

Enligt Migrationsverkets prognoser från år 2015 har vi kunnat se en kraftig ökning i 
antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Detta medför att både barnen 
och samhället ställs inför nya utmaningar. Därför kan ett förslag till vidare forskning 
vara uppföljningar med tidigare ungdomar om vilka aspekter dem upplevt som viktiga i 
deras integration och socialisation i det nya samhället. En sådan studie skulle kunna 
genomföras på boenden där barnen placeras då de fått permanent uppehållstillstånd (s.k. 
PUT boenden) i Sverige. Studien kan genomföras både ur den kvalitativa och den 
kvantitativa forskningsansatsen. Härmed ges möjligheten att jämföra resultaten från vad 
boendepersonal och ungdomar har att säga och eventuellt upptäcka väsentliga skillnader 
utifrån dessa resultat.  
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Missiv     Bilaga 1 

Hej!  

Vill du bidra med dina erfarenheter till en studie om ensamkommande flyktingbarn? 
Våra namn är Besfort Krasniqi och Edo Dubicanac. Vi läser på programmet för 
ungdoms- och missbruksvård vid Linnéuniversitet i Växjö. Nu har det blivit dags för 
oss att skriva examensarbetet (C – uppsats). Syftet med studien är att undersöka hur 
personalen på HVB - hemmet arbetar för att integrera dessa barn in i det svenska 
samhället.  

Inför studien har vi fördjupat oss i forskning och litteratur kring området. Utöver detta 
har vi även tagit del av debatter och inlägg kring ämnet i olika forum. Vi önskar nu få 
hjälp av dig som arbetar med denna målgrupp för att kunna genomföra studien.  

Vi är väl medvetna om vikten av att forskningen genomförs på ett sätt som säkerställer 
integritet och kvalitet. Därför kommer vi noggrant att följa de forskningsetiska 
principerna som Vetenskapsrådet fastslagit. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt, 
du kan när som helst avbryta intervjun. De inkommande uppgifterna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Namn på person, information om arbetsplats och annan data 
kommer inte att redovisas. För att försöka ge en så rättvis bild som möjligt av det du 
delger oss under intervjun, vore vår önskan din tillåtelse att spela in intervjun. Det 
inspelade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för oberörda och förstöras efter 
arbetets godkännande. All den insamlade informationen vi lyckas förvärva kommer 
endast att användas för forskningens ändamål.  

Sverige har sedan 2010 varit de land som tagit emot flest ensamkommande 
flyktingbarn, trots detta finns det begränsad forskning om denna målgrupp. Vår 
förhoppning är att arbetet skall lyfta fram betydelsefull information som kan bidra till 
en ökad kvalité i mottagandet av dessa barn.  

Vi skulle vara oerhört tacksamma vid visat intresse från din sida. Vi tror nämligen att 
dina tankar, erfarenheter, funderingar och kunskaper skulle vara mycket betydelsefulla 
för studien. Vid eventuella frågor och funderingar är du mer än gärna välkommen att 
kontakta oss. Vi hör av oss om några dagar för att höra om du vill vara med.  

Tack för visat intresse!  

Besfort Krasniqi   Hanledare: 

Telefon: 0760351058   Goran Basic  

Edo Dubicanac   Mail: Goran.basic@lnu.se 

Telefon: 0765844032    



Bilaga I Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
    

Allmän info: 
- Yrke 
- Utbildning  
-‐ Hur stor är verksamheten? Hur stor är personalomsättningen? 
-‐ Kan du berätta lite om era ungdomar?  
-‐ Kan du berätta om ert huvuduppdrag?  

 

Integrationen: 

-‐ Hur skulle du definiera begreppet integration? 
-‐ Kan du berätta om hur ni arbetar med att integrera dessa barn?  
-‐ Kan du berätta lite om barnens sociala nätverk? (Förening, skola, 

fritidsaktiviteter m.m.)  
-‐ Kan du berätta lite om hur kontakten till majoritetsbefolkningen (svenska 

medborgare) ser ut? 
-‐ Hur upplever du kommunikationen till dessa barn?  
-‐ Kan du berätta om hur barnen förhåller sig till samhällets normer och regler?  
-‐ Tror du att barnen upplever ett utanförskap? Om ja, i så fall varför?  
-‐ Hur ”väl” känner ni dessa barn?  
-‐ Hur ser du på vikten av att lära sig det svenska språket?  

 


