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Abstract 
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The aim of this study is to examine and analyze social workers perceptions on integrating 

unaccompanied refugee children. A raport published by UNHCR states that over 60 million 

people has been forced to leave their homes under the last few years due to war and tensions. 

The number of unaccompanied refugee children fleeing to Sweden has increased drastically, 

Now more than ever, questions about how to integrate these people in the most efficient way is 

important to study. In a qualitative approach, the study was conducted through seven interviews 

with representatives from residential care homes housing unaccompanied refugee children. By 

using semi-structured interviews to study the perceptions of integration among social workers at 

residential care homes we anticipated to find out what kind of perceptions they had on 

integration, and if they could identify any possibilities or obstacles regarding the integration of 

unaccompanied refugee children.  

 

The study shows that linguistic knowledge was considered as the key component when it comes 

to integrating unaccompanied refugee children. The study also showed that social workers felt 

forced to change work procedures from a qualitative way of working to a quantitative way, 

resulting in less contact with the children. According to our study, social workers at residential 

care homes for unaccompanied refugee children felt they didn’t have enough time to connect, 

build and nurture relations with the children on a daily basis.  Our results underlines the 

importance of developing family like relations and friendships in order for to increase the 

unaccompanied refugee children’s possibilities to integrate into the Swedish society. The study 

shows that these kinds of relations are important for having a sense of well- being and purpose of 

life which strengthens the children and their will to move forward in life.  

Keywords: Integration, Unaccompanied Refugee Children, Residental care homes, Social work  
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Förord 
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1. Inledning 
Enligt FNs flyktingorgan UNHCR är dagens flyktingsituation den värsta någonsin, då nästan 60 

miljoner människor världen har tvingats fly pga. konflikter, våld och förföljelse (UNHCR, 

2015). Av den statistik som Migrationsverket presenterat har även antalet flyktingar som 

kommer till Sverige ökat de senaste åren, för att 2015 uppgå till 160 000 personer 

(Migrationsverket, 2016a). De flyktingar som är under 18 år och som kommer till Sverige för att 

söka asyl utan sin mamma eller pappa benämns som ensamkommande flyktingbarn (Information 

om Sverige, 2016a). Under 2014 var antalet ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl i 

Sverige cirka 7000, vilket var en ökning med 83 procent från föregående år (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Under oktober och november 2015 kom 8000 respektive 9000 

ensamkommande flyktingbarn till Sverige för att söka asyl (Migrationsinfo, 2016).  

 

När ett ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige och söker asyl kontaktar 

Migrationsverket socialtjänsten i den Kommun barnet vistas i. Migrationsverket tecknar därefter 

en överenskommelse med kommunen, som i sin tur mot ersättning ansvarar för att det 

ensamkommande flyktingbarnet får ett bra mottagande, en plats att bo och den omsorg hen är i 

behov utav både under och efter asylprövningen (Migrationsverket, 2016a-b). För att 

integrationen av de flyktingbarnen ska bli framgångsrik så måste alla berörda myndigheter som 

omger dessa barn arbeta tillsammans (Kadhim, 1996, s. 28). I alla beslut som rör barnet ska 

barnets bästa alltid komma i främsta rummet (Barnkonventionen, u.å.b, pkt. 3). Ofta finns ingen 

anhörig boende i Sverige där barnet kan placeras, istället kan ensamkommande flyktingbarn då 

placeras i ett stödboende eller ett Hem för Vård eller Boende (s.k. HVB). Ett HVB är en 

verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling inom boendet 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2015a). Verksamheten på ett HVB kan se olika ut beroende 

på vilken målgrupp hemmet i fråga har, men när målgruppen är ensamkommande flyktingbarn så 

handlar verksamheten som sagt om att ge barnen omvårdnad, fostran och stöd (Ibid.). 

 

Antale HVB för ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt den senaste tiden. I en mätning 

av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som genomförs med tvåveckors- intervaller fanns 

det 1032 stycken HVB för ensamkommande flyktingbarn vid årsskiftet 15/16. (Inspektionen för 

vård och omsorg, 2016, s. 3). I samma mätning framgick att det vid månadsskiftet April- Maj 

fanns 1464 HVB för ensamkommande flyktingbarn i Sverige (Ibid). För att HVB ska kunna 

fungera krävs det att boendet är bemannat. För att arbeta på ett HVB krävs ingen specifik 
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utbildning utan bestämmelserna säger att det krävs en adekvat och lämplig utbildning samt 

erfarenhet (SoL 3 kap. 3§). I en artikel på SVTs webbsida beskrivs hur det råder brist på 

socionomer inom främst socialtjänsten och om hur utsatta barn blir lidande av den stora 

omsättningen av personal som finns ute på arbetsplatserna (Åberg, 2015).  Av artikeln framgår 

även att den personalbrist som råder leder till överbelastningar bland befintlig personal, vilket i 

sin tur kan leda till att personalen säger upp sig eller blir utbrända. Bristen på boendepersonal 

och således överbelastningen hos de anställda ställer naturligtvis till problem i yrkesutövandet 

och de ensamkommande flyktingbarnen riskerar att bli lidande.  

1.1	Problemformulering	
När ensamkommande flyktingbarn flyr till Sverige med förhoppningar om ett nytt bättre liv gör 

de flesta det på egen hand. De kommer ensamma till ett nytt land, en ny kultur med nya 

människor och ett nytt samhälle. Dessa barn är i stort behov av trygghet eftersom många har 

förlorat sina föräldrar i krig eller traumatiska händelser (Fälldin & Strand, 2010 s 11). De 

ensamkommande flyktingbarnen knyter an till de vuxna och de som är närmast dem i vardagen, 

vilket oftast blir boendepersonalen på HVB (Brunnberg & Hart, 2016, s. 88). HVB blir barnets 

hem och personalen blir barnets familj. HVB och boendepersonalen kan därmed anses som 

viktiga komponenter i barnens integrering i samhället. Det råder personalbrist på landets HVB 

för ensamkommande flyktingbarn vilket kan försämra möjligheten till en god integrering för 

barnen, då personalen ibland inte besitter rätt kompetens för att stödja och hjälpa barnen, menar 

Birgitta Hagström områdeschef på IVO (Svedberg, 2016). Den tidigare forskning som framkom 

berörde främst de ensamkommande barnens perspektiv, eller ur ett samhällsperspektiv. 

Forskning kring hur den personal som är närmast de ensamkommande flyktingbarnen upplever 

barnen och deras situation anser vi bristfällig, trots att annan forskning pekar på att den kontakt 

som upprättas mellan barnen och personalen är väldigt viktig för en lyckad integrering och 

välmående barn. Komponenterna för en god integrering är grunden i Bronfenbrenners modell av 

den utvecklingsekologiska strukturen samt Antonovskys teori KASAM. Teorierna kan hjälpa oss 

att analysera resultatet då det framgår vilka komponenter som intervjupersonerna anser som 

viktiga för att integreras. Då flyktingsituationen inte har varit såhär omfattande sedan andra 

världskriget, samtidigt som det i viss mån råder personalbrist inom området är det därför 

intressant att studera vad boendepersonal på HVB för ensamkommande flyktingbarn har för 

föreställningar om integrationsarbete i dagens situation då forskningen ur ett personalperspektiv 

inom området är begränsad.  
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1.2 Syfte  
Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer med personal på HVB undersöka 

boendepersonalens föreställningar om arbete med integrering av ensamkommande flyktingbarn i 

samhället, ur ett personalperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 
	
Studiens	syfte	uppfylls	genom	följande	tre	frågeställningar:	
	
 

Hur upplever boendepersonalen sin arbetssituation? 

 

Vad har personalen för föreställningar om vilka hinder och möjligheter som finns för att 

som ensamkommande flyktingbarn integreras? 

 

Vad har personalen för föreställningar om hur möjligheten att framgångsrikt arbeta med 

integrering har förändrats i och med den ökade arbetsbelastningen? 
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1.3 Disposition 
 

Inledningsvis i uppsatsens första kapitel förs ett resonemang om det valda ämnet och den 

aktuella situationen. Vidare i första kapitlet redovisas uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Studiens syfte är att genom intervjuer undersöka boendepersonalens föreställningar om 

integrering för att skapa en förståelse för hur de anser att ensamkommande flyktingbarn ska 

etableras i samhället. För att få svar på det har vi konstruerat tre frågeställningar: Hur upplever 

boendepersonalen sin arbetssituation, Personalens föreställningar om hinder och möjligheter 

för att integreras och Personalens föreställningar om hur möjligheten att framgångsrikt arbeta 

med integrering har förändrats i och den ökade arbetsbelastningen. I det andra kapitlet 

presenteras en bakgrund till studien som kan bidra till en ökad förståelse för studien då den bl.a. 

beskriver aktuella lagar och regler som berör HVB. I nästföljande kapitel presenteras tidigare 

forskning utifrån temat Komponenter för en god integrering, där forskningen trycker på 

relationer, utbildning, skaffa livserfarenhet, upptäcka talanger etc. som komponenter för en god 

integrering. I kapitel fyra redovisas våra teoretiska ansatser, KASAM och Utvecklingsekologi. 

Femte kapitlet innehåller vår metoddel. Vi valde kvalitativa intervjuer och valde att intervjua 

personal på HVB för ensamkommande flyktingbarn. Dessutom redovisas vilka etiska 

överväganden vi förhöll oss till. I efterföljande kapitel presenteras vårt resultat och analys i form 

av tre teman, vilka var våra tre frågeställningar. Kapitel sju innehåller vår avslutande diskussion. 

Här diskuterar vi resultatet och analysen. Avslutningsvis i uppsatsen återfinns våra referenser 

och bilagor. 
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2. Bakgrund 
Det finns ett antal lagar och regler som bestämmer om ansvarsfördelning, hur HVB ska bedrivas 

och vad som gäller vid arbete med barn. Nedan försöker vi att beskriva dem för att ge dig som 

läsare en tydligare bild av de förhållningsregler som omgärdar arbetet på och kring HVB för 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

Sverige är skyldigt att tillgodose alla barn som befinner sig i landet de rättigheter som slås fast i 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen, U.å.A). Ensamkommande 

asylsökande barn har samma rätt till skydd och omvårdnad som andra barn i Sverige. 

Barnombudsmannen har dock uttryckt sin oro över att ensamkommande flyktingbarn inte alltid 

får sina rättigheter tillgodosedda (Barnombudsmannen, 2015). Av Barnkonventionen framgår 

även att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn 

(Barnkonventionen, U.å.B). 

 

Det var i kommunerna som det först började växa fram organisationer som hade som 

arbetsuppgift att tillmötesgå invandrares behov av samhällsservice (Sarstrand Marekovic, 2012 s. 

106). De först offentliga organisationerna som inrättades för att stödja och underlätta invandrares 

integrering var invandrarbyråer (Ibid). Successivt förändrades detta i och med att 

arbetskraftsinvandringen ersattes med flyktinginvandring. 

 

Flyktingmottagandet flyttades under mitten av 1980-talet till de enskilda kommunerna och det 

som forskningen visar är att när implementeringen av den nya reformen skedde var det 

socialtjänstlagen som blev ledande i arbetet med integreringen medan den invandrarpolitiska 

ideologin hamnade i skymundan. I och med det lät majoriteten av Sveriges kommuner 

socialtjänsten i respektive kommun vara huvudman i mottagandet av flyktingar vilket också 

stärktes med tiden då landets socialförvaltningar fick en alltmer betydande roll med mer 

inflytande (Sarstrand Marekovic, 2012, s. 108). 

 

I Sarstrand Marekovics (2012, s. 109) avhandling visar hennes resultat att kommunerna mellan 

1985-2000 bytt huvudman för mottagandet av flyktingar i snitt fyra gånger per kommun. Det är 

dock viktigt att lyfta att det inom kommunerna hela tiden pågick kritiska diskussioner om olika 

organisatoriska lösningar för flyktingmottagandet. I och med att socialförvaltningen och 

socialtjänsten har varit dominerande i processen med mottagandet av flyktingar har det lett till att 
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de som anställdes för att arbeta med mottagandet i stor utsträckning var socialsekreterare och 

socionomer. Det föranledde en högre kompetens och kunskap bland dem som arbetade med 

integrationen till skillnad mot de som arbetade med arbetskraftsinvandringen innan 1985 (Ibid.). 

Verksamheten påverkades såklart också av det stor inflytandet och kopplingen till socialtjänsten. 

Det började nu ställas krav på kommunerna så som att driva en särskild introduktionsverksamhet 

för de nykomna. I det var det naturligtvis obligatoriska delar t.ex. undervisning i svenska för 

invandrare (SFI), tillhandahållande av bostad, samhällsinformation samt kurativt och socialt 

stöd, men hur de skulle utformas lämnades i uppgift till de enskilda kommunerna att ordna 

(Sarstrand Marekovic, 2012, s. 109). 

 

Den senast i raden av förändringar genomfördes 2010 då det övergripande ansvaret återigen blir 

statligt eftersom ansvaret nu övergick till arbetsförmedlingen, vilket innebär att huvudkopplingen 

nu är mot arbetsmarknaden igen som det var innan flyktingmottagarreformen inrättades 1985 

(Sarstrand Marekovic, 2012, s. 111) 

 

Sveriges kommuner ansvarar som tidigare nämnts för att de ensamkommande flyktingbarnen blir 

mottagna och får den omsorg och det stöd de behöver (Barnkonventionen, Migrationsverket, 

2016b).  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, som i sin tur lyder under 

socialtjänstlagen. Av socialtjänstlagen framgår bestämt att barnets bästa alltid ska beaktas i 

åtgärder som rör barn (SoL 1 kap. 2§). Kommunernas och således socialtjänstens ansvar för att 

enskilda ska få det stöd och den hjälp de behöver (SoL 2 kap. 1§).  Om vården eller boendet inte 

kan ske i det egna hemmet (om ett sådant finns) så ska socialnämnden ombesörja att personen tas 

emot i ett familjehem, HVB eller ett stödboende för barn och unga (Sol 6 kap. 1§). 

 

I socialtjänstförordningen förtydligas att det med HVB avses ”ett hem inom socialtjänsten som 

tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende” (SoF, 3kap., 1§).  När ett 

barn ska placeras ska det i första hand utredas ifall barnet kan placeras hos en anhörig eller annan 

närstående istället för på ett HVB (SoL, 6 kap. 5§). När detta utreds ska som tidigare nämnts 

barnets bästa alltid beaktas.  

 

För att skapa ett samlat och kreativt invandrar- och flyktingpolitiskt integrationsarbete är 

samarbete och samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter som berör 

integrationsprocessen nyckelfaktorer (Kadhim, 1996, s. 28). Myndigheter som berörs är 

Länsarbetsnämnden, arbetsmarknadsstyrelsens myndighet i berört län, Arbetsförmedlingen, 
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Arbetsmarknadsinstitutet och Arbetsmarknadsutbildningen. Dessa myndigheter är viktiga i 

integrationsprocessen och behöver samverka med varandra för att integreringen av invandrare i 

samhället ska fungera (Ibid.). Kadhim beskriver även att skola, sjukvård och socialtjänst etc. är 

nödvändiga myndigheter som måste samarbeta för att skapa möjligheter till en god 

integrationsprocess.  

	
3. Tidigare forskning 

3.1 Komponenter för en god integrering 

Det är viktigt att skapa positiva relationer för barn som bor på HVB och det är viktigt att 

boendepedagogerna som arbetar på hemmen hjälper barnen att skapa och bibehålla sådana 

relationer (Brunnberg & Hart, 2016, s. 86). Vidare beskriver även Brunnberg och Hart (2016) 

hur ”hoppfulla anknytningar” är viktiga för ensamkommande flyktingbarn när de kommer till ett 

nytt land. Hoppfulla anknytningar är individer som genuint bryr sig om barnen i fråga. Hoppfulla 

anknytningar handlar inte alltid om de personer som står barnet närmast utan handlar istället om 

de som verkligen bryr sig om barnet. Dessa hoppfulla anknytningspersoner är viktiga för 

ensamkommande flyktingbarn i processen att etablera sig och integrera sig i samhället de 

kommit till.  

 

Utöver relationsbyggandet så är lärandet en betydande plattform för att barn och unga invandrare 

ska integreras i det svenska samhället (Brunnberg & Hart (2016, s. 86). Vidare menar Brunnberg 

och Hart (2016) att det inte enbart handlar om att effektivisera barnens skolgång utan även om 

att hjälpa barnen att skaffa livskunskap, upptäcka talanger, intressen och om att hjälpa dem 

skaffa sina egna identiteter. Brunnberg & Hart (2016, s. 86-87) menar även att ett arbete på 

mikro-nivå ger individerna redskap att etablera sig i samhället och nå en positiv integrering.  

 

I Skottland genomförde Hopkins & Hill (2010, s. 399-408) en studie av ensamkommande 

asylsökande barn och ungdomar. Syftet med studien var att undersöka vilka behov som finns när 

man kommer till ett nytt land. Vad man kommer fram till i studien är att de praktiska tjänsterna 

som t.ex. att ordna ett boende anses som mest betydelsefulla för att etableras och integreras i det 

nya landet (Ibid.). I paritet med Hopkins och Hills forskning kunde Brunnberg och Hart (2016, s. 

86) fastställa att basala behov var av stor vikt i integreringsprocessen. Brunnberg och Hart menar 

att dessa basala förhållanden lägger grunden för barnens möjligheter att kunna leva på ett bra 

sätt.  
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Celikaksoy & Wadensjö (2016 s. 73) har studerat de ensamkommande flyktingbarnen och hur 

integrationen av dessa har fungerat.  I sin studie jämförde de pojkar och flickor och fann då att 

det råder stora skillnader på hur dessa etablerat sig på arbetsmarknaden, skillnader som även 

tycks bero på till vilken del av Sverige de kommer. Detta menar forskarna beror på olika starka 

arbetsmarknader beroende på vart barnen hamnar, i t.ex. Stockholm är det en större andel som är 

sysselsatta och har högre inkomst. Vidare menar Celikaksoy & Wadensjö (2016 s. 74) att de till 

sin förvåning upptäckte att barn som kommit ensamma till Sverige lyckats etablera sig något 

oftare på arbetsmarknaden än de som kommit med sina familjer.  

 

3.2	Vikten	av	god	personalkompetens	
Eftersom de ensamkommande flyktingbarnen ofta har varit med om hemska händelser innan 

eller under deras flykt till Sverige kan de komma att visa sina behov och påvisa svårigheter på 

helt olika sätt. Det kräver därför en viktig kompetens hos personalen, att kunna ha förståelse för 

de ensamkommande flyktingbarnen olika uttryckssätt och även bemöta dem på olika sätt utifrån 

deras individuella behov (Blackwell & Melzak, 2000, s. 4). Vidare menar Blackwell & Melzak 

att barn som har varit på flykt och kommit till ett nytt land ofta har stora problem med tillit till 

vuxna och kan därför utrycka sina känslor mot dem med ilska. De menar även att de 

ensamkommande flyktingbarnen ofta har koncentrationssvårigheter vilket kan leda till att de blir 

tillbakadragna. Vuxna som möter de ensamkommande flyktingbarnen behöver därför vara 

förberedda och besitta den kunskap som krävs för att kunna bemöta deras olika behov 

(Blackwell & Melzak, 2000, s. 4). 

	

3.3	Forskning	kring	tiden	under	och	efter	vistelsen	på	HVB	
Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2014) genomförde en studie kring hur professionella ser på 

begreppet ”hem” inom verksamheten för HVB för ensamkommande flyktingbarn.  Studien av 

forskarna visade att trots att det fanns en vilja att erbjuda de ensamkommande flyktingbarnen 

”ett vanligt hem” så var verkligheten komplex och det gick inte alltid att uppnå. Vad som 

framkom i studien var att restriktioner i form av lagar, den övervakning av barnen som 

förekommer på boendena och maktförhållandena mellan personal och barn gör att begreppet 

”vanligt hem” eller ”hem” blir svårtytt när man ska applicera det på HVB verksamheten. 

Begreppet blir komplext. Forskarna menar att professionella uttryckt att den totala 

övervakningen var applicerbar vid institutioner eller liknande men barnen på ett HVB bor enbart 
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där på grund av att de inte har några vårdnadshavare i landet de har flytt till. Forskningen visade 

även att ensamkommande flyktingbarn ska behandlas utifrån de behov de har inte de behov som 

någon antyder att de har (Söderqvist, Sjöblom & Bülow, 2014). 

 

En studie utformad av Söderqvist (2014) visar de unga vuxna som lämnar ett HVB ställs inför 

svåra situationer. Den största utmaningen för de ensamkommande flyktingbarnen som lämnar 

HVB ska nu integreras i samhället och anpassa sig till normer om svensken och uppnå ideal som 

passar in i svenskheten. Söderqvist kom fram till att en lyckad integrering och etablering i 

samhället i det nya landet leder till en lyckad övergång från ”vård” till vuxenliv (Söderqvist, 

2014). 

3.4 Sammanfattning 
En god integrering handlar om olika komponenter för att integreras och skapa en delaktighet 

inom arbetsmarknaden, boende, utbildning och olika sociala komponenter. Det kan vara att 

skapa bra relationer för barnen. Dessa hoppfulla relationer är viktiga för ensamkommande 

flyktingbarn i processen att etablera sig och integreras i samhället. Utöver relationsbyggandet så 

är andra viktiga sociala komponenter att hjälpa barnen att få livskunskap, upptäcka sina talanger, 

hjälpa dem hitta sig själva och en egen identitet. Verkligheten är den att det sedan andra 

världskriget inte har varit lika många människor på flykt. Ett stort antal flyktingar har kommit till 

Sverige de senaste åren, vilket bl.a. har lett till att antalet HVB för ensamkommande flyktingar 

ökat kraftigt. Ökningen har medfört ett större behov av personalresurser däribland t.ex. 

socionomer, för att klara denna situationen. I nuläget är efterfrågan av personal till boenden 

större än tillgången, denna situation riskerar att påverka barnen negativt.  

 

Ensamkommande flyktingbarn kommer från olika liv och det är viktigt att personalen som 

arbetar med dem förstår det och kan anpassa sitt bemötande efter det. De professionella anser att 

även om det finns en vilja att erbjuda de ensamkommande flyktingbarnen ”ett vanligt hem” så är 

verkligheten komplex och det går inte alltid att uppnå det då det finns regler att förhålla sig till 

och barnen övervakas i viss mån.  
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4. Teoretiska ansatser 
I följande kapitel kommer valda teorier att förklaras.  Redogörelsen görs för att förtydliga hur de 

valda teorierna ska användas i studiens fortsättning. De valda teorierna som kommer att 

användas är begreppet Integration, KASAM och Utvecklingsekologi. När individer kommer till 

ett nytt land för att bosätta sig och finna en ny plats att fortsätta leva sina liv på exempelvis 

flyktingar menar Intergrationsverket (2004, s. 30) att det viktiga är att individerna tillskapas en 

delaktighet inom samhällets olika komponenter. Den delaktigheten heter ”att integreras”. 

Därmed är det relevant för vår studie att använda oss av termen integration eller att integreras 

för att kunna problematisera den insamlade empirin från intervjuerna. För att utveckla förståelsen 

kring integreringen av ensamkommande flyktingbarn och deras uppfattningar ur personalens 

perspektiv kan känsla av sammanhang (KASAM) appliceras för att ur personalens synvinkel 

uppfatta hur det är möjligt för de ensamkommande flyktingbarnen att integreras trots att de har 

gått igenom svårigheter i livet. För att förstå de ensamkommande flyktingbarnen behov och 

kunna analysera vad personalen ser som hinder eller möjligheter för dem att integreras kommer 

den utvecklingsekologiska teorin att appliceras för att kunna få svar på hur personalen ser på 

integrering och vilka hinder och möjligheter som finns i arbetet med att de ensamkommande 

barnen ska integreras. 

 

De valda teorierna är framtagna utifrån de teman som har kommit fram i studien. Vi har valt att 

ha med tre därför att de är nödvändiga för studien och dess förståelse. En djupare analys för hur 

de kommer att appliceras kommer att förklaras under respektive teoridel nedan. 

 

4.1 Integration 
För att genomföra de intervjuer vi valt som forskningsmetod anser vi det vara relevant att 

klargöra vad definitionen av integration betyder för oss i denna studie för att under och efter 

intervjuerna vara medvetna om hur vi tolkar intervjupersonernas svar. Begreppet integration är 

ett omdiskuterat och svårplacerat begrepp enligt en mängd forskare (Integrationsverket, 2004:03, 

s. 30).   Vad de flesta ändå kan vara överens om är att definitionen utgör en process samt ett 

tillstånd som berör invandrande personers succesiva deltagande och delaktighet i det nya 

samhällets institutioner samt de sociala strukturerna som råder i det mottagande landet. Den 

aktuella integrationspolitiken menar att integration är en delaktighet i samhällslivets olika 

komponenter, utan att de personer som integreras ska behöva åsidosätta eller avvara sin etniska 

eller kulturella bakgrund. Den ursprungliga tanken är att integration just innebär delaktighet som 
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leder till möjligheter inom arbetsmarknad, politiken, god hälsa, boende, utbildning och andra 

sociala relationer invandrarna kan skapa med infödda i det mottagande landet 

(Integrationsverket. 2004:03, s. 30).  

 

När ensamkommande flyktingbarn kommer till ett nytt land på grund av olika anledningar är det 

viktigt att de får en möjlighet att integreras i samhället. För att kunna analysera vilka 

förutsättningar de ensamkommande flyktingbarnen behöver ha för att integreras utifrån 

boendepersonalen på HVB är den definition som Integrationsverket formulerat användbar. 

Definitionen kan användas för att jämföra de föreställningar som boendepersonalen på HVB har 

om viktiga integrationskomponenter med den definitionen av viktiga integrationskomponenter 

som integrationsverket (2004:03, s. 30) nämner som betydande för integrationsprocessen. 

4.2 KASAM 
Majoriteten av människorna som invandrar till Sverige gör det med anledningen att de har gått 

igenom svårigheter i sitt hemland. Det handlar inte om nyfikenhet till det okända eller längtan att 

röra på sig utan på grund av krig eller anda oroligheter i landet. De flesta har blivit tvingade att 

komma till Sverige eller något annat land. De flesta av dessa människor uppfattar nog tiden som 

den mest kaotiska, otrygga och ovissa tiden i respektive liv. Då de nu hamnar i en 

individorienterad kultur istället för grupporienterad där såväl språket som värderingsgrunder är 

olika och där personen istället går från en relationsorienterad kultur till en kultur med fokus på 

att tiden stärks, inte en känsla av att livet är hanterbart, begripligt eller meningsfullt, med detta i 

åtanke anser vi att det är relevant att fördjupa sociologen Aaron Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang - KASAM för att på så vis kunna förklara varför det är möjligt för en individ att 

integreras trots att individen har gått igenom svårigheter i livet.   

  

Begreppet KASAM står för: känsla av sammanhang och det var sociologen Aaron Antonovsky 

som myntade begreppet och teorin. Han skriver att alla människors utsätts för utmaningar och 

påfrestningar under livets gång men att dess påverkan på den enskilda individen kan se olika ut 

(Antonovsky, 2005, s. 9). Genom studier som var baserade på kvinnor som överlevt förintelsen 

fick Antonovsky fram resultat som var svåra att begripa. Trots att man överlevt extrema 

historiska händelser i from av tre krig och ett helt liv i flykt fortfarande hade dessa kvinnor en 

tillfredsställande hälsa utan fysiska eller psykiska åkommor. Med dessa resultat började 

Antonovsky började nu forska ur ett salutogent synsätt där fokus är på faktorer som bibehåller en 

god hälsa. Enligt Antonovsky kan ingen vara 100 procent frisk eller 100 procent sjuk utan 
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tillståndet rör sig där emellan och påverkas av stressorer som skapar stress vilken kan vara av 

social, psykisk eller fysisk form. Förmågan att hantera dessa stressorer är avgörande för om du 

blir sjuk eller frisk. För att finna en motsatskraft till stressen riktade Antonovsky sitt arbete mot 

generella motståndsresurser t.ex. socialt stöd, jag-styrka, kulturell stabilitet och pengar, 

Antonovsky fann att motståndskraften hos en individ beror på dennes känsla av sammanhang - 

KASAM. Tre viktiga komponenter i detta var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vår modell av Antonovskys teori om KASAM 

 

 

 

Begriplighet innebär att de inre och yttre stimuli som varje individ möter går att greppa. Det 

finns strukturer som gör att man kan förstå vad som händer på ett förnuftigt sätt istället för att 

individen uppfattar det som kaotiskt eller i oordning. Har en individ en god känsla av 

begriplighet kan individen förvänta sig att de situationer som uppstår i framtiden kommer att 

vara begripliga, greppbara och förståeliga för hen. Man kommer också att vara förberedd på 

svårigheter eller överraskningar och dessa kommer inte att skapa kaos för individen. Personer 

med låg begriplighet saknar förståelse för händelser och på så vis kommer den bli offer för 

omständigheter samt förvänta sig att olyckliga och oförändrade saker kommer att inträffa 

(Antonovsky, 2005, s. 44). Med begriplighet kommer vi kunna förklara individers förståelse för 

det gamla i relation till det nya för att kunna gå vidare i ett nytt land och att individer med hög 

begriplighet kommer vara öppna för det nya och ha en förståelse för att det är nytt.  

 

Hanterbarhet handlar om en individs uppfattning om huruvida denne har tillgång de 

komponenter som den anser sig behöva för att bemöta det som händer i livet. Resurser är även 
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sådant som kan nås genom människor i ens närhet inte enbart egna resurser. En känsla av hög 

hanterbarhet leder till en känsla av god förberedelse i livet. Individen kommer inte uppleva sig 

som offer för omständigheterna utan är förberedd och kan möta detta för att hantera 

överraskningar och uppkomna situationer i livet för att undvika att sörja i resten av livet 

(Antonovsky, 2005, s. 45). Hanterbarhet är aktuellt i vår studie då individerna inte har ett socialt 

nätverk när de kommer till det nya landet vilket kan skapa offerkänslor då resurser är väldigt 

begränsade för dessa individer i början av processen. Vilket gör det påtagligt att studera hur de 

ensamkommande flyktingbarnen hanterar den nya situationen.  

  

Meningsfullhet är enligt Antonovsky motivationskomponenten, alltså att individen upplever att 

det finns saker som faktiskt ger värde och mening åt livet (Antonovsky, 2005, s. 45f). Individer 

med hög meningsfullhet kan trots svårigheter se saker som ger livet en mening och värde. De 

finner motivation i det tuffa och det svåra. Att hitta motivation att ta sig igenom svårigheter och 

byta land för att sedan försöka skapa något nytt i en ny miljö är en viktig komponent för 

individerna i vår studie. Det handlar om att de ensamkommande flyktingbarnen motiverar sig 

och ser meningsfullheten med det nya. Alla tre komponenter i Antonovskys teori handlar om att 

de tillsammans och var för sig kan underlätta för individen att ta dig igenom svårigheter med 

hälsan i behåll.  

4.3 Utvecklingsekologi 
 

Utvecklingsekologi, som är en del av psykologin är benämningen på en teori om mänsklig 

utveckling, utarbetad av Urie Bronfenbrenner (Andersson, 2013, s. 202). Bronfenbrenner 

menade att mänsklig utveckling sker i samspel mellan olika faktorer i omgivningen. Därmed kan 

utveckling studeras i den (vardags)miljö den äger rum i. (Andersson, 2013, s. 204).  

 

För att illustrera teorin utarbetade Bronfenbrenner en utvecklingsekologisk modell (Figur 1). 

Modellen innehöll fyra analysnivåer, där barnet återfanns i mitten, på mikronivå, omgärdad av 

sina närmiljöer familj, fritidsmiljö, kamratgrupp, grannskap och skola.  Utanför denna nivå 

återfanns mesonivån, där interaktionen mellan de olika närmiljöerna ägde rum. Utöver 

närmiljöerna interagerade även mesonivån med exonivån utanför. På denna nivå sker 

interaktionen med t.ex. arbetsplats, skola, kommunala resurser och annat som ligger utanför 

barnets direkta vardagsverklighet men indirekt påverkar barnets utveckling (Andersson, 2013, s. 
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204). Den yttersta nivån utgörs av makronivån. Här återfanns samhällsförhållanden, normer och 

värderingar på nationell nivå. 

 

Utan interaktion mellan barns närmiljöer är barnen utan sammanhang i vardagslivet (Andersson, 

2013, s. 211). Social kompetens, ett gott självförtroende och ett lugnt temperament fungerar 

inom utvecklingsekologin som individuella skyddsfaktorer för att barn på ett tillfredställande sätt 

ska utvecklas. Dessa skyddsfaktorer i kombination med goda relationer till vuxna förebilder 

stärker barnets förmåga att klara av risksituationer. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners modell av den 

utvecklingsekologiska strukturen 

 

 

 

 

Innan flykten som de ensamkommande flyktingbarnen har gått igenom för att komma till ett nytt 

land såg interaktionen mellan mikronivåns närmiljöer ut som för vilket annat barn som helst. I 

samband med flykten har händelser som utspelats på makro- och exonivå förändrat barnens 

interaktion på meso- och mikronivå. Orsaken bakom förändringen är barnens flykt till ett nytt 

land och prövandet av barnens rättigheter att stanna i det nya landet (Brunnberg, Borg & 

Fridström, 2011, s. 23).  Barnen hamnar i en situation med nya förutsättningar där de fyra 

närmiljöerna inte ser ut som de gjorde innan flykten. Det skapas ett nytt utvecklingsekologiskt 

system där det är av stor vikt att barnen får hjälp att upprätthålla en slags kontinuitet i ett nytt 

sammanhang (Andersson, 2013, s. 212).  Modellen kan få oss att förstå hur flykten har påverkat 

barnens interaktion i närmiljöerna och det kan få oss att förstå hur HVB kan arbeta för att hjälpa 

barnen att tillgodose en ny stabilitet och deras behov i interaktionen mellan de närmiljöerna i den 

nya kontexten. Med teorin som utgångspunkt kan en analys genomföras huruvida de 

ensamkommande flyktingbarnen tillgodoses med alla de komponenter de behöver för att 

integreras eller om HVB inte arbetar med vissa komponenter. 
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4.4 Teoretisk sammanfattning 
Sammanfattningsvis kommer vi alltså att fokusera på hur de ensamkommande integreras i 

samhället och vilka komponenter som boendepersonalen anser vara viktiga för integreringen och 

jämföra dem. Vi kommer använda begreppet integration för att bygga studien på delaktigheten i 

samhällets komponenter som integrationsbegreppet antyder på. När en förståelse kring 

integration finns kommer vi dessutom använda teorin KASAM för att på så vis kunna förklara 

varför det är möjligt för en individ som integreras att ta sig igenom svårigheter i livet samtidigt 

som man behåller en god hälsa trots den aktuella situationen.   

 

Utifrån samma scenario kan den utvecklingsekologiska modellen användas för att förklara varför 

de ensamkommande flyktingbarnen har blivit tvingade att omskapa interaktionen med deras 

närmiljöer tillsammans med HVB och boendepersonalen. Studien bygger på teman som 

framkommer under studiens gång viket grundar våra frågeställningar. För att förstå integrering 

från ett personalperspektiv anser vi att de valda teorierna är användbara eftersom 

integrationsbegreppet genomgående är med under studien. KASAM och utvecklingsekologin 

handlar om de ensamkommandebarnens möjligheter att integreras och vilka deras behov är. För 

att göra vår studie intressant väljer vi personalperspektivet eftersom det knappt finns någon 

forskning som behandlar personalens tankar om integrationsarbete med ensamkommande barn, 

därav ligger fokus inom de valda teorierna på personalens perspektiv. 

 

5. Metod 
I metodkapitlet presenteras inledningsvis valet av forskningsmetod, vad metodvalet grundats på 

samt dess för- och nackdelar. Därefter följer en redogörelse över vår förförståelse inom området 

samt en presentation av studiens urvalsprocess och en grundlig beskrivning av vårt 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis diskuteras forskningsstudiens validitet och reliabilitet, etiska 

överväganden samt studiens arbetsfördelning. 

 

 

Som forskningsmetod valde vi att genomföra intervjuer. För att förstå att intervjupersonernas 

svar hade påverkats utav den omgivning de befann sig i använde vi oss av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, därför att vi ansåg att det var av vikt att klargöra att de svar 

som intervjupersonerna gav oss var konstruerade utifrån sociala mekanismer och den omvärlden 

intervjupersonen befann sig i. Socialkonstruktivism innebär ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
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på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra (Jönsson, 2010, s. 

17). Konstruktioner är något som ständigt skapas och förändras utifrån det sammanhang man 

befinner sig i och vi upplever verkligheten som en social konstruktion (Ibid). Där verkligheten är 

konstruerad utifrån sociala mekanismer, hur människor ser på sig själva och omvärlden och dem 

som befinner sig i den. Hur en grupp uppfattar sig själv och omvärlden behöver inte stämma 

överens med hur en annan grupp ser på den och samma omvärld (Lindquist, 2013, s. 236). 

Utifrån det kunde vårt resultat och analyser förstås genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

eftersom att det som framkom av intervjuerna och vad det empiriska materialet kunde tyda på 

inte behövde spegla den faktiska verkligheten utan endast boendepersonalens kollektiva 

föreställningar om verkligheten (Miller & Glassner, 2011, s. 131).  

5.1 Val av forskningsmetod 
Avsikten i studien var att genomföra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer används för att förstå eller hitta mönster i det man undersöker (Trost, 2010, s. 25). I 

paritet med Trost menar även Starrin (1994, s. 28) att mönster och variationer kan upptäckas 

genom en kvalitativ metod. Intervjuernas upplägg var semi-strukturerade, vilket i regel handlar 

om att de som intervjuar har ett frågeschema och olika teman att förhålla sig till, men intervjun 

är inte helt strukturerad utan den som intervjuas lämnas utrymme att reflektera och svara fritt 

(Bryman, 2011, s. 206).  

 

Den kvalitativa ansats som valts lade fokus på den subjektiva upplevelsen av verkligheten och ett 

bestämt fenomen (Miller & Glassner, 2011, s. 144). En kvalitativ ansats kunde hjälpa till att 

fånga upp personalens subjektiva uppfattning kring den integreringsprocess som sker på HVB, 

vilket gynnat vår studie då det varit personalens egna tankar och funderingar vi önskat 

blottlägga.  

 

Semi-strukturerade intervjuer valdes alltså eftersom de är flexibla och skapade på så vis en 

möjlighet till anpassning under intervjuerna då det gavs utrymme för följdfrågor. I studien var 

det viktigt att inte intervjuerna blev för tydligt styrda så att frågorna upplevdes som ledande, utan 

att det istället gavs möjlighet för respondenterna att vara öppna, spontana och personliga för att 

få svar på boendepersonalens föreställningar om integration och på så sätt skapa en bild av hur 

personalen ansåg att ensamkommande flyktingbarn skulle integreras i samhället. 
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Miller & Glassner (2011, s. 132) lyfte risken att man som intervjuperson tolkar de svar som 

respondenterna ger efter sin egna personliga uppfattning. Vi var därför noga med att hela tiden 

återblicka till intervjuerna för att på bästa sätt ta fram essensen i de svar som gavs. En alternativ 

metod till studien hade kunnat vara fokusgrupper eftersom de i sin tur hade kunnat leda till att 

personalen vågat svara då de suttit i grupper med annan personal som de var bekanta med 

(Bryman 2011, s. 206). För att få ett djupare fokus i intervjumaterialet och svaren valdes trots 

detta att använda semi-strukturerade intervjuer, främst för att kunna förbereda en intervjumall 

som stöd inför och under intervjuerna samtidigt som det i intervjumallen lämnades gott om 

utrymme för följdfrågor som hade kunnat fånga upp personalens åsikter eller tankar. 

5.2 Förförståelse 
Vi hade ingen större förförståelse inom området eftersom att ingen av oss hade erfarenhet sedan 

tidigare av att arbeta vare sig med flyktingar eller på ett HVB. Däremot har vi uppmärksammat 

ämnet genom omfattande medierapportering vilket gjort oss intresserade av området och hur 

situationen ser ut i samhället. På sociala medier var ämnet omdiskuterat och skapade debatter. 

Den omdiskuterade bilden som skapades av enskilda åsikter från enskilda individer inom media 

kunde ge missvisande information. En bild av situationen som inte alls stämde överens med 

verkligheten eftersom media kunde vinkla sina inlägg eller medier utifrån hur de ville att 

situationen skulle förstås. Det kunde handla om att tidningar ville sälja och därmed kunde vinkla 

verkligheten så den skulle låta mer spännande eller intressant med skeva bilder av verkligheten 

som resultat.  Även om vi inte upplevde att vi hade någon större förförståelse inom området så 

kom vi alltid att bära med oss föreställningar och förväntningar inom det specifika området, 

vilket Ahrne & Svensson (2011, s. 10) menar är fallet vid all forskning.   

5.3 Urval 
Studien begränsades till HVB som empiriskt fält då många ensamkommande flyktingbarn 

placeras på dessa, och de svarar under Socialtjänstlagen. Syftet med Socialtjänstlagen är att 

främja alla människors jämlikhet, delaktighet och trygghet. Vår tanke med studien var att 

intervjua personal som dagligen möter och arbetar med ensamkommande flyktingbarn inom 

HVB-verksamhet för att kunna blottlägga de föreställningar om integration ur ett 

personalperspektiv som finns ute i verksamheterna. Vi använde oss därför utav ett målinriktat 

urval, vilket betyder att vi strategiskt valde ut intervjupersoner så urvalet är relevant utifrån våra 

forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 434) 
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Inledningsvis kontaktades en enhetschef med övergripande ansvar över HVB i en medelstor 

svensk kommun. Detta gjordes för att få tillåtelse att ta kontakt med intervjupersoner samt för att 

få kontaktuppgifter till de intervjupersoner som skulle kunna vara representativa för studien. 

Kontakt med enhetschefen togs dels för att få hens tillåtelse att få genomföra intervjuerna men 

även för att låta enhetschefen hänvisa oss vidare till dem som besatt den kunskap vi efterfrågade. 

Enhetschefen var inte i direktkontakt med HVB-verksamhet utan hänvisade oss vidare till 

föreståndarna för specifika HVB.  

 

Vi var medvetna om att det var vi själva som gjorde urvalet när vi valde att kontakta en specifik 

enhetschef. Efter att ha blivit hänvisade till föreståndare hade vi återigen möjlighet att göra ett 

urval av vilka föreståndare vi önskade ta kontakt med. En risk med vårt urval var att 

enhetschefen likväl som föreståndarna hade möjlighet att påverka vilka intervjupersoner vi fick 

tillgång till, då de helt enkelt kunde utesluta kontaktinformation till personal de inte önskade att 

vi skulle få tillgång till av olika tänkbara anledningar. Vi fick däremot inte intrycket att 

enhetschefen hade den avsikten eller ens anledning att tänka så eftersom de ville att 

verksamheten skulle vara så bra som möjligt och därför inte skulle ha personal som skulle prata 

dåligt om organisationen anställda.  

 

Vi var medvetna om hur riskerna kunde påverka vårt urval men kände ändå att det var den rätta 

vägen att gå för att få tillgång till lämpliga intervjupersoner, då enhetschefen kunde jämföras 

med en gatekeeper som gav oss möjlighet att komma i kontakt med intervjupersonerna. 

Dessutom behövde vi enhetschefens godkännande för att kunna genomföra intervjuerna. Vi var 

också medvetna om att vi själva gjorde ett urval när vi valde vilka föreståndare vi valde att 

kontakta av dem vi hänvisats till av enhetschefen och därmed hade en möjlighet att påverka vilka 

intervjupersoner vi kunde komma att få intervjua. Detta ansåg vi inte ha påverkat studiens utgång 

då vi skickade ut förfrågningar till ett stort antal HVB och svarsfrekvensen var slumpmässig.  

5.4 Tillvägagångssätt 
I inledningen av processen hade vi ett intresse av integrationsarbetet av flyktingar som 

genomförs i Sverige.  Vi använde oss utav sökverktygen OneSearch och SwePub för att finna 

relevant forskning och tidigare genomförda studier om ämnet. Efter att ha samlat in och granskat 

den faktiska situationen fann vi bl.a. att ensamkommande flyktingbarn ofta blir placerade på 

HVB och valde därför att fortsättningsvis rikta vårt fokus och insamlingen av forskning mot 

HVB för ensamkommande flyktingbarn. Efterhand som vi tog del av den insamlade empirin 
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växte vårt syfte fram. Därefter utformade vi ett antal frågeställningar som skulle hjälpa oss att 

besvara syftet. För att analysera det insamlade resultatet från våra intervjuer samt koppla det till 

frågeställningarna och syftet började vi läsa in oss på lämpliga teoretiska ansatser. Efter att ha 

valt ut ett antal teorier blev det tydligt i vilken riktning vår studie skulle komma att ta. När detta 

blev tydligt valde vi att fokusera på att formulera informationsbrev och ta kontakt med ansvariga 

chefer för HVB för att få ett godkännande att kontakta personal att intervjua. Intervjuerna 

genomfördes i alla intervjuer på arbetsplatsen hos intervjupersonerna eftersom de ansåg att de 

var bekväma i den miljön och det var enklast för intervjupersonerna eftersom alla arbetade under 

dagen och gick med på intervjuerna genomfördes under arbetstiden. De första fem intervjuerna 

genomfördes tillsammans vilket betydde att vi var två personer under intervjuerna. De sista två 

genomfördes separat på grund av tidsbrist. En av intervjuerna behövde avbrytas när ett boende 

hade stött på ett problem. Föreståndaren kom då in under själva intervjun och avbröt, men kort 

därpå kunde intervjun återupptas. Annars genomfördes intervjuerna utan problematik. Det 

insamlade materialet transkriberades och indelades därefter i kategorier baserade på de 

frågeställningar vi framställt. Därefter kunde analysen av materialet påbörjas och sakteligen 

framställas i skrift.  

5.5 Arbetsfördelning 
Vi bestämde oss tidigt för att så långt som möjligt arbeta tillsammans för att dela på ansvaret och 

för att vi anser oss arbeta bra tillsammans. Eftersom att vi inte hade fördelat arbetet mellan 

varandra så gick det inte att påvisa att en viss person hade gjort en viss del av arbetet. 

Anledningen till varför vi valde att arbeta tillsammans var för att vi ville sätta bägges prägel på 

arbetet. Vid de tillfällen då vi har haft olika åsikter om punkter har det underlättat att båda varit 

delaktiga, då vi kunnat diskutera våra åsikter med varandra. Pga. tidsbrist valde vi att genomföra 

de sista intervjuerna enskilt, dessutom har även transkriberingen av det insamlade materialet 

gjorts enskilt.  

5.6 Validitet & Reliabilitet 

5.6.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Dessa olika delar bedömer studiens olika delar t.ex. hur trovärdiga 

studiens beskrivningar är (Bryman, 2011, s. 353-354). Samtidigt som vi har genomfört 

intervjuerna har vi kontinuerligt sammanfattat sådant som intervjupersonerna har sagt samt ställt 

följdfrågor för att säkerställa att vi förstått intervjupersoner på rätt sätt och inte tolkat svaren fel. 
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På så vis ökar studieresultatens trovärdighet. Överförbarhet handlar om i vilken möjlighet 

resultatet kan överföras till en annan kontext detta eftersom att kvalitativa studier ofta är bundna 

till den aktuella kontexten. Därmed var det viktigt att vi var detaljerade i vår framställning av 

processen av studien och alla dess moment så att en utomstående oberoende person kan avgöra 

huruvida studien och dess resultat är överförbara till en annan kontext, dvs. möjligheten att göra 

om studien och få samma resultat (Bryman, 2011, s. 355). Därför var vi noga med att på ett 

tydligt sätt beskriva tillvägagångssättet, processen och de överväganden som vi gjorde.  

  

Bryman (2011, s. 355) skriver att reliabilitet rör hur väl forskningsprocessen är redovisad. Det 

förhöll vi oss till genom att på ett grundligt och noga sätt gå igenom vilka val vi gjorde och 

studiens avgränsningar som valde att göras under forskningsprocessen. Sista delen vi förhöll oss 

till i reliabiliteten var möjligheten till att konfirmera och styrka resultatet, som betyder att man 

inte låtit personliga värderingar påverka undersökningen eller analysen.  

5.6.2 Validitet 

För att försäkra oss om att vi förhöll oss till vårt syfte och de frågeställningar som har 

genomsyrat arbetet studien har vi under framställningen återkopplat framställningen av vårt 

material till dessa. På så vis kom studiens validitet att öka eftersom att vi verkligen fokuserade på 

studiens syfte och inget annat vilket enligt Thurén (2007, s. 26) är definitionen av validitet. För 

att studien skulle svara på det den verkligen ämnade att svara på användes problembakgrunden 

och problemformuleringen för att arbeta fram studiens syfte. Syftet i studien kom att påminna 

oss vad det var studien ämnade att undersöka. För att syftet skulle besvaras valdes tre 

frågeställningar som skulle besvara olika delar av syftet. För att förhålla oss till studiens ramar 

användes samma inriktning i tidigare forskning och teorier valdes för att kunna förklara studiens 

resultat som presenterades i samma teman som frågeställningarna. På det viset förhöll sig studien 

till det den var ämnad studera. För att resultatet skulle förhålla sig till studiens riktning skrevs 

intervjuguiden fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

5.7 Etiska överväganden 
Hela uppsatsen, från genomförande till analys genomsyrades av en medvetenhet kring aktuell 

lagstiftning samt vetenskapsrådets fyra grundläggande etiska riktlinjer för individskyddskravet 

(Hermerén, 2011). Vetenskapliga rådet förklarade dessa som: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet & nyttjandekravet.  
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Innan vi genomförde våra intervjuer valde vi att skicka ut ett informationsbrev till 

intervjupersonerna. Informationsbrevet innehöll kort information om studiens syfte och vårt 

upplägg, samt informanternas rättigheter. Anledningen till att vi skickade ut informationsbrevet 

var för att informanterna skulle vara medvetna om vad intervjun skulle komma att handla om, 

men även för att de skulle kunna lämna sitt samtycke till att medverka. Vid genomförandet av 

intervjuerna upprepade vi den information som tidigare lämnats i informationsbreven för att 

återigen påminna dem om sina rättigheter och våra skyldigheter. Ur ett forskningsetiskt 

perspektiv uppfyllde vi därmed informations- och samtyckeskraven (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7ff).  

 

Ett annat forskningsetiskt krav var konfidentialitetskravet, som berörde förvaring av 

personuppgifter och anonymitet, vilket även vårt brev innehöll information om 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). För att tillgodose att kravet uppfylldes kodades intervjumaterialet 

direkt vid transkribering. Vi tillsåg även att det material som samlades in så långt som möjligt 

inte skulle kunna gå att spåra tillbaks till informanterna genom att utelämna faktorer som region, 

stad, namn på boende, kön, ålder och befattning.  

 

Slutligen kom vår studie enbart att användas i vetenskapligt syfte. De som har haft tillgång till 

vår studie utöver oss själva har enbart varit vår handledare, examinatorer, samt de informanter 

som uttryckt önskemål om att få ta del av vår färdiga produkt. Därmed uppfyllde studien det 

fjärde och sista etiska kravet nämligen nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

Vi reflekterade kring huruvida vi båda två skulle delta under intervjuerna eller ej. Vi var 

medvetna om att det skulle kunnat skapa en ojämn maktbalans i rummet eftersom vi var två 

personer som intervjuade och bara en person som blev intervjuad (Miller & Glassner, 2011, s. 

134). Vi ansåg dock att fördelarna med att båda deltar var stora, då vi kunde komplettera 

varandra med eventuella följdfrågor och stötta varandra under intervjuns gång för att upprätthålla 

ett flyt i konversationen. Därför kom en av oss att fråga intervjupersonerna ifall det var okej att 

vi båda deltog och efter att samtycke till lämnats så genomförde vi intervjuerna gemensamt. På 

grund av orsaker vi inte kunde påverka så fick vi dock genomföra de sista intervjuerna enskilt. 

Ingen av oss ansåg att intervjuerna påverkades av att vi genomförde dem enskilt. 
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5.8 Metoddiskussion 
Den valda metoden fungerade väl i studien därför att svaren som samlades in genom intervjuerna 

gav ett bra underlag som kunde analyseras i studiens resultat och analysdel. Semistrukturerade 

intervjuer fungerade bra. Vi ansåg att vi fick analyserbara svar som kunde besvara vårt syfte med 

studien. För resultatet hade det däremot underlättat och fått ännu bättre och fylligare material att 

analysera om första intervjun hade transkriberats och analyserats innan de följande sju 

intervjuerna genomfördes, då vi märkte att vissa frågor inte hjälpte oss besvara syftet i lika stor 

utsträckning som andra frågor. Ett annat alternativ är att genomföra en s.k. pilotstudie innan den 

ordinarie studien (Olsson och Sörensen, 2011, s. 42).  För att materialet från de genomförda 

intervjuerna skulle bli så trovärdigt som möjligt hade vinjetter kunnat användas som en 

kompletterande metod tillsammans med de semistrukturerade intervjuerna. Vinjetterna hade 

kunnat hjälpa oss genom att respondenterna då fått uttrycka sin åsikt kring ett givet dilemma, och 

därmed försett oss med ytterligare material att arbeta med. Därmed hade de bakomliggande 

tankarna kunnat förtydligas, eftersom intervjupersonerna hade fått svara på hur de hade agerat 

eller reagerat om de befann sig i ett specifikt scenario som intervjupersonen hade förklarat 

(Bryman, 2011, s. 256-257). Därmed inte sagt att de bakomliggande tankarna inte kunde nås 

med semistrukturerade intervjuer men det hade möjligen nåtts effektivare. 

6. Resultat och analys 
I följande kapitel redovisar vi det resultat vi fått fram av intervjuer med personal på HVB, samt 

vår analys av materialet. Resultatet som redovisas bygger på sammanlagt sju intervjuer. Utifrån 

våra teoretiska begrepp presenteras vårt resultat och analys utifrån tre teman som genomsyrat 

uppsatsen.  De teman vi väljer är personalens upplevelser av sin arbetssituation, personalens 

föreställningar om hinder och möjligheter för barnen att integreras och personalens 

föreställningar om hur möjligheten att arbeta med integration har förändrats i och med den ökade 

arbetsbelastningen. 

6.1 Presentation av intervjupersoner 
Sammanlagt är det 7 personer som deltar i intervjuerna. Av dessa är 5 personer kvinnor och 2 

personer män. Deras arbetslivserfarenhet inom området är fördelad mellan 6 månader upp till 8 

år. De flesta har dock arbetat runt 1-2 år inom området. Vi väljer att ge intervjupersonerna fiktiva 

namn för att uppnå full anonymitet för intervjupersonerna men även för att resultatet och 

analysen ska bli mer målande. 
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6.2 Personalens upplevelser av sin arbetssituation 
För att få en djupare förståelse för integrationsarbetet på HVB är det relevant att inledningsvis 

undersöka personalens upplevelser av sin arbetssituation och om vad begreppet integrering 

innebär för dem. Vad intervjupersonerna svarar angående integrationsbegreppet eller vad de 

anser vara integration är enbart deras egna föreställningar, därmed är inte resultatet 

generaliserbart. Brunnberg och Hart (2016) beskriver skapandet av sociala relationer som den 

viktigaste komponenten för att integreras i samhället, vidare menar de att det är viktigt att 

personalen på boendena arbetar med att hjälpa barnen att skapa och upprätthålla dessa relationer. 

Resultatet visar att alla intervjupersonerna pratar om sociala relationer som en komponent för att 

integreras och Brunnberg och Hart (2016) menar att det är den viktigaste. Resultatet visar 

däremot att intervjupersonerna ser språket som den viktigaste komponenten för att integreras och 

att språket i sin tur kan hjälpa barnen att integreras inom andra områden vilket Kjell uttrycker på 

följande vis:  
 

Integration för mig är språk, har du språket så har du allt sen. Har du inte språket 

får du andra problem men har du språket kan du lösa det (Kjell). 

 

Språket upplevs som nyckeln till att göra integrering möjlig. Ensamkommande flyktingbarn är en 

sårbar grupp eftersom de saknar nära relationer när de kommer till ett nytt land som kan hjälpa 

dem att hantera svåra händelser i livet (Brunnberg & Hart, 2016, s. 88). För att skapa 

välbefinnande är det väldigt viktigt att skapa nära relationer för de ensamkommande 

flyktingbarnen (Ibid). Med språkliga kunskaper underlättas relationsskapandet. Efter våra 

genomförda intervjuer framgår det att personalen på boendena anser att det är grundläggande för 

de ensamkommande flyktingbarnen är att skapa förtroendefulla relationer till människor i sin 

närvaro. Det går även att utläsa att personalen anser att relationsskapandet är bra för barnens 

integrering i samhället. De svarar även utifrån barnens perspektiv och Lena svarar följande: 

 
Det här med vänner, att integreras på det sättet, bilda en vänskapskrets, för det tror 

jag är viktig för dem. Det kommer hit ensamma och inte har någon att prata med. Så 

jag tror att det är en jätteviktig sak, kanske till och med viktigare än skolan. Många 

går nog till skolan för att vännerna är där.[…] Jo men vänner och relationer tror jag 

de ser integration som, och sen skolan (Lena). 
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Av resultatet framgår det även att personalen utöver språket anser aktivering genom 

fritidsaktiviteter och en fungerande skolgång samt lära barnen hur man klarar av praktiska 

uppgifter i vardagen vara viktiga komponenter i integreringsprocessen.  
 

Jag tänker från personalens sida så är integration för mig att man hjälper dom med 

läxor, med språket, att utveckla sitt språk, och att hjälpa dem vidare med sin skola. 

När det kommer till barnen tror jag det viktiga för integrering om det gäller 

aktiviteter t.ex., att dom får gå ut till olika föreningar där det är blandat, där det 

inte bara är ensamkommande barn utan svenskar och andra kulturer så dom ser 

hur samhället speglar Sverige i en förening så dom lär sig hur det funkar (Fatima). 

 

Ansvaret för att barnen ska ut och aktiveras för att kunna integreras i samhället i form av 

fritidsaktiviteter ligger enligt intervjupersonerna främst på boendepersonalen. Här har 

boendepersonalen ett samverkande ansvar. Man kan tolka det som att barnen som befinner sig på 

en mikronivå inte har möjligheten att på egen hand interagera med utvecklingsekologins 

närmiljöer. Därmed har boendet och personalen en betydande roll i interaktionen på mikronivå 

med barnens närmiljö bl.a. fritidsaktiviteter 

 
Komponenterna som intervjupersonerna beskriver vara integration för dem är utifrån 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell benämnda som en individs närmiljöer 

(Andersson, 2013, s. 204). Däremot talar inte intervjupersonerna om att de ensamkommande 

flyktingbarnen behöver få kunskap om samhället i stort och hur lokalpolitik, kommunala 

resurser, media etc. fungerar vilket är den utvecklingsekologiska modellens resterande delar 

utöver närmiljöerna (Ibid.). Den kunskapen om samhället och interaktionen med den samma 

kallas i den utvecklingsekologiska modellen för makronivån. Det är relevant att lägga märke till 

att intervjupersonerna inte nämner den nivån i barnens utveckling (se figur 3). 
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Figur 3. Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell där exo- och 
makronivåera saknas. 
 

 

 

Vidare framkommer det i resultatet att merparten av intervjupersonerna framhäver vikten av att 

de ensamkommande flyktingbarnen ska bemötas och behandlas som familjemedlemmar, för att 

de ska känna tilltro till personalen och våga komma till dem när de har det tungt. 
 

De ser mig som en familj och det är något som känns jättebra. […] De blir som 

dina kompisar typ (Kajsa) 

 

De är så söta, gulliga och snälla och man märker hur mycket de börjar tycka om 

en. […] Det är inte mycket man gör. Man umgås mest.(Lena) 

 

 De övriga intervjupersonerna är istället tydliga med att framhäva att barnen är klienter och 

personalens viktigaste uppgift är att integrera dem.   
 

Man måste vara försiktiga hur långt man tar relationen, ska man bli kompis eller 

ska man vara boendehandläggare? (Kjell) 

 

Av intervjupersonernas svar kan slutsatsen dras att det finns en tydlig skillnad mellan boendenas 

syn på de ensamkommande flyktingbarnens behov. De boenden som ser barnen som klienter 

anser att integration är prioritet medan boenden som ser barnen mer som familjemedlemmar eller 

kompisar har en omsorgsideologi.  



Hampus	Savolainen	&	Jonas	Ohlsson		 		 	31	

6.3 Personalens föreställningar om hinder och möjligheter för att integreras 

För att integreras och bli delaktiga i samhället behöver de ensamkommande flyktingbarnen få 

olika integrationskomponenter uppfyllda (Integrationsverket, 2004:03, s. 30). Dessa beskrivs i 

avsnittet komponenter för en god integrering (3.1). Av resultatet framgår det däremot att vägen 

mot att integreras inte är oproblematisk. Under processen kan flera hinder och motsättningar 

uppstå som försvårar integrationsprocessen. Vad som anses vara hinder för att integreras kan 

däremot enbart förklaras utifrån ett fåtal boenden. Andra boenden kan därmed anse att andra 

komponenter är problematiska och trycka på andra hinder för integreringen. Det kan till och med 

vara så att alla inom samma boende inte delar uppfattning om vad som är hinder för 

integreringen. I och med att barnens behov av familjerelationer är stora kan personalens arbete 

inriktas på omsorg i större utsträckning på vissa boenden än på andra, dels beroende på hur 

boendet väljer att lägga sitt fokus men även beroende på barnens behov av ex. omsorg. Är det 

ens så att barnen själva anser det nämnda som hinder för att integreras (Lindquist, 2013, s. 236)? 

6.3.1 När kommer min familj? 

I resultatet framgår det att barnens avsaknad av familjemedlemmar upplevs påverka barnens 

personliga mående vilket i sin tur leder till att integreringen stöter på hinder. Familjen och 

hoppfulla relationer anses som viktiga i barnens liv vilket stärks av Brunnberg och Hart (2016, s. 

86) som skrev att relationer är den viktigaste komponenten för att integreras. Intervjupersonerna 

beskriver hur barnen uttrycker en saknad och en oro för sina familjers liv och om de någonsin 

kommer att återförenas.  

  
Dom skulle framförallt vilja ha med sina familjer, syskon, mamma och pappa(Stina). 
 

Självklart skulle de vilja ha hit sina familjer, de är det allra viktigaste för dom. Det 

är det enda dom pratar om hela tiden. Det vill dom ha (Kajsa). 

 

I vidare diskussioner med Kajsa förtydligar hon att HVB blir barnens familjer under den tiden 

som de bor på boendet och inte har resterande familjemedlemmar i landet. Hon berättar att 

barnen ser henne som familj och att hon tycker att det känns jättebra. Forskningen visar att 

ensamkommande flyktingbarn i ett nytt land som kommit utan sina familjer behöver hjälp av 

personalen att skapa familjeliknande relationer (Brunnberg & Hart 2016, s. 86). Eftersom barnen 

saknar familj i det nya landet saknar de en viktig komponent för att utvecklas som individer 

(jämför figur 2 & 4.). 
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Figur 4. Bronfenbrenners teori om 
utvecklingsekologi där komponenten familj saknas. 
 

Genom vårt resultat framgår det att de uteblivna familjebanden kan bli ett hinder för att de 

ensamkommande flyktingbarnen ska integreras i samhället och i det mottagande landet. För att 

ytterligare förstå det kan vi använda oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

(Andersson, 2013, s. 204). Barnens avsaknad av familjeband kan på så vis utgöra hinder för 

barnens personliga utveckling därmed även integreringen (se figur 4). 

 

Vad som framgår av intervjuerna är även att barnen knyter an så bra till personalen att när de 

enligt personalen är redo för att succesivt slussas ut i utslussningsboenden och egna lägenheter 

för att etablera sig i samhället så upplever barnen liknande uppgivenhet och nedstämdhet som 

när det en gång i tiden behövde lämna sina egen familj. Personalen blir deras nya familj och 

dessa reaktioner föranledde hinder för den fortsatta integrationen. 
 

Vissa bröt ihop och sa att de redan hade lämnat sin familj och ville inte göra det 

igen (Kajsa). 

 

Dessutom handlar det inte enbart om huruvida deras familjer kommer eller inte. Utifrån 

personalens föreställningar påvisar barnen en osäkerhet kring sitt egna Permanenta 

uppehållstillstånd (PUT), vilket personalen ser som ytterligare hinder för integrationen.  

6.3.2 Får jag stanna?  

Lena berättar att de flesta barnen hon har varit i kontakt med under sin tid på boendet har påvisat 

stor oro kring sin egen framtid. Barnen är rädda att behöva lämna Sverige och resa tillbaka till 
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sina hemland. Hon menar att den osäkerheten som uppstår bland barnen när de inväntar besked 

om PUT är ett av de betydande hindren för barnen att fokusera på nuet och för att utvecklas och 

integreras i det mottagande landet. 
 

Det är en osäkerhet kring om de kommer få PUT eller inte. […] Väldigt många 

flickor mår ju dåligt pga. Att de blir osäkra […] Den här osäkerheten. Kommer jag 

få vara kvar? Det är någonting de tänker på jätteofta. Det kan vara en flicka som 

ligger och grubblar en hel dag över det (Lena). 

 

I paritet med vad Lena berättar anser även Kjell att asylprocessen är ett hinder för pojkarna att 

integreras. Han säger att pojkarna har frågat personalen om de kommer få stanna eller hur det 

kommer att bli i framtiden. Kjell upplever att pojkarna kan vara helt förtvivlade över sin 

situation. En del dagar kan pojkarna inte tänka på något annat. 

 

Som tidigare nämnts (se 5.1) anser inte personalen att interaktion på makronivå är en del i 

integrationsprocessen. Barnen tillgodoses inte kunskapen som kan erhållas på makronivå. Det är 

den kunskapen om samhället, lagar & regler, lokalpolitik etc. På så vis framgår det i resultatet att 

personalen inte pratar om det Antonovsky (2005, s. 44) beskriver som begriplighet. Eftersom 

personalen inte ser kunskap eller interaktion med makronivån som delar i integreringen får 

barnen ingen förståelse för vad som händer. Däremot om den kunskapen har tillgodosetts har en 

begriplighet skapats där barnen hade blivit införstådda med hur samhället är strukturerat. Det 

leder till att barnen kan förstå de situationer som uppstår i framtiden. En god känsla av 

begriplighet kan på så vis leda till att barnen får en bättre förståelse för asylprocessen.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Antonovskys teori om KASAM där komponenten 
begriplighet saknas. 
 



Hampus	Savolainen	&	Jonas	Ohlsson		 		 	34	

När personalen pratar om integrering pratar de om en hanterbarhet i nuet och en meningsfullhet 

att trots det som har hänt kan barnen fortsätta och se en mening med livet. Personalen pratar inte 

om den begriplighet som vi nämnt ovan. Vilket är intressant, anser de inte att begripligheten är 

en del i integrationen? 

6.3.3 Tycker inte svenskarna om mig?  
Utifrån Brunnberg och Hart (2016, s.86) förstås relationsskapandet som en viktig komponent för 

att integreras. Processen kräver att individerna i det mottagande landet är villiga att möta och 

interagera med de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till landet. Brunnberg och Hart 

(2016, s. 86f) menar också att en interaktion på mikronivå krävs för att ge en person rätt redskap 

att etableras och integreras på makronivå. Interaktionen som Brunnberg och Hart (2016, s. 86f) 

beskriver på mikronivå är samma interaktion som Andersson (2013, s. 204, se även figur 2.) 

förklarar som interaktionen i en individs närmiljöer genom Bronfenbrenners modell av den 

utvecklingsekologiska strukturen. Utan den interaktionen som sker mellan barn och dess 

närmiljöer blir barnet utan sammanhang i vardagslivet (Andersson, 2013, s. 211). 

 

Ett hinder för de ensamkommande flyktingbarnen att integreras upplevdes vara det motstånd 

bland svenskar som barnen uttryckt för personalen. Personalen berättar att barnen uttrycker en 

oro över framtiden eftersom barnen upplever ett motstånd från svenska barn och ungdomar. 

Bland annat beskriver Kajsa hur barn på boendet påvisar en oro för deras möjligheter till att 

skapa relationer med det nya samhället och dess individer.  
 

De flesta känner att svenskar inte vill ha dem. ”Hur ska vi gifta oss?”, ”hur 

kommer vi hitta arbete?” […] ”Hur ska vi lyckas här om ingen vill ta emot oss?”. 

De förstår nästan att de är en utsatt grupp (Kajsa). 

 

Enligt personalen har de ensamkommande flyktingbarnen problem att skapa och bibehålla 

kontakter med svenskar vilket även Kajsa menade på. Om barnen inte skapar dessa relationer 

med svenskar kan problem med att integreras i samhället uppstå. För att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska integreras på makronivå krävs det att barnen först interagerar med sina 

närmiljöer på mikro- och mesonivå (Andersson 2013, s. 204, se även figur 6.).  Därmed kan 

svenskarnas syn på ensamkommande och dess bemötande till dem påverka 

integrationsprocessen. 
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Figur 6. Illustrerar hur interaktionen på mikro-, 
meso- och makronivå påverkar barns utveckling 
för att sedan kunna integreras. 
 

 

Utan den interaktion som sker mellan barn och dess närmiljöer blir barnet utan sammanhang i 

vardagslivet (Andersson, 2013, s. 211). En känsla av sammanhang krävs för att de 

ensamkommande flyktingbarnen ska kunna utvecklas som individer. För att uppnå en känsla av 

sammanhang menar Antonovsky (2005, s. 44ff) att tre komponenter behöver uppnås, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet visade att personalen upplevde att de 

ensamkommande flyktingbarnen ansåg att svenskarna inte önskar att interagera med dem. 

Resultatet visade även att de ensamkommande flyktingbarnen hade det svårt att skapa relationer 

med svenska barn och/eller ungdomar vilket är en komponent för att uppnå en meningsfullhet i 

livet och en känsla av sammanhang. Skapar barnen en god meningsfullhet kan de trots den svåra 

bakgrunden finna motivation och se meningen med livet. Viktigt att beakta är att 

relationsskapandet enbart är en komponent av flera för att uppnå en god meningsfullhet. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Figur 7. Antonovskys teori om KASAM där komponenten 
begriplighet saknas. 
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6.3.4 Är språket nyckeln för att integreras? 

En anledning till varför svenskarna inte tycker om de ensamkommande flyktingbarnen kunde 

enligt personalen på boendena vara att de ensamkommande flyktingbarnen har svårt med 

språket. När de ensamkommande flyktingbarnen kommer till Sverige och inte kan språket kan 

det skapa känslor av utanförskap och en känsla av odelaktighet i samhället vilket även resultatet 

från intervjuerna pekar på. För att ett barn ska utvecklas som individ krävs det en god interaktion 

med barnets olika närmiljöer (Andersson, 2013, s. 204). Språket kan bli en barriär för barnen i 

deras interaktion med dennes närmiljöer. Därmed kan bristande språkkunskaper påverka all 

interaktion inom alla områden och utan det kommer de ensamkommande flyktingbarnen få 

problem i skolan, i relationskapandet och i deras fritidsmiljöer. Av resultatet framkom att 

intervjupersonerna var eniga om att uppleva den språkliga kunskapen som den absolut viktigaste 

komponenten för att integreras. Språket kan därmed anses som det största hindret för att 

integreras, om det brister. Kjell talar om språkets betydelse på följande vis:  
 

Integration för mig är språk. Har du språket så har du allt sen, då kan du lösa det 

(Kjell). 

 

Även Krister talar om vikten av språkliga kunskaper: 
 

Man börjar lära sig språket. Det leder till att man pratar med fler och det förbättrar 

integrationen (Krister). 

 

6.4 Personalens föreställningar om ett framgångsrikt arbete med integrering i och 

med den ökade arbetsbelastningen 

Amnesty rapporterar om en flyktingsituation av historiska mått, där en lika omfattande 

flyktingsituation troligtvis inte existerat sedan andra världskriget som tidigast, om ens då 

(Amnesty International, 2015). Vi vill därför intervjua personalen om hur de uppfattar att de 

förändrade förutsättningarna påverkar arbetet med ensamkommande flyktingbarn som befinner 

sig på HVB. Sett ur personalens perspektiv beträffande möjligheter till stöd och hjälp såväl som 

ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv målas en ansträngd bild av situationen upp. Ur det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är bilden som målas upp konstruerad av personalen. Det är 

personalens syn på situationen och hur den har påverkat deras arbete. Därför kan situationen 

uppfattas annorlunda av någon annan och behöver inte ge utryck för hur den faktiska 

verkligheten ser ut (Lindquist, 2013, s. 236). 
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Resultatet av intervjuerna visar att boendepersonalen har mindre tid för varje enskilt barn. 

Resultatet beskriver även hur interaktionen med och mellan barnens närmiljöer påverkas när 

personalen inte har tid att upprätthålla samma kontakt. Dessutom beskrivs det hur väntetiderna 

har ökat inom berörda myndigheter.  De lagar och regler som reglerar flyktingmottagandet och 

arbetet på HVB har justerats för att möta det behov som har uppstått till följd av den ökade 

flyktingströmmen. Kraven på den personal som tillsatts har minskat, för att förse boendena de 

resurser som de behöver. Trots det var bemanningen inte tillräcklig, vilket har lett till att 

boendepersonalen inte har den tiden till att genomföra det arbetet det faktiskt ville genomföra.  
 

Möjligheterna har försämrats. Det har blivit sämre vård, eller sämre förutsättningar 

för barnen på boendena pga. att man tagit emot för många och det är dubbelbelagt. 

Det kan vara ett ställe som tagit emot 8 personer som nu har 14. Det är nästan 

dubbelt så mycket. Hur ska man hinna se till alla och liksom hjälpa alla i de 

frågorna de behöver hjälp med? […] Jag tror det försämrar 

integrationsmöjligheterna väldigt mycket. […] Allting blir lidande. Jag tror barnen 

märker av det här jättetydligt. […] Man tvingas ta in timvikarier som inte ens 

känner barnen, som jag (Lena). 

 

Den har påverkat jättemycket, det är direkt avgörande. Det är därför det har varit så 

långa väntetider, alltså det är så till allt; skola, läkare, asylsjukvård, 

handläggningstider, tandläkare, skola, fritid, boende, alltså allt. […] Det har varit 

jobbigt, man har fått jobba över, har gått på knäna. Tryckt in pojkar överallt där det 

funnits platser. På vindar. (Eva). 

 

Följderna menar intervjupersonerna blev att barnen inte längre fick samma möjlighet till stöd och 

hjälp, samtidigt som det förlängde integrationsprocessen. Personalen på boendena hade i och 

med de förändrade förutsättningarna blivit tvingade att minska klientkontakten eftersom det har 

kommit fler barn till varje boende. Vilket har lett till att personalen har fler barn att hjälpa för att 

integreras. I forskningsbakgrunden beskrivs antalet HVB ha ökat vilket styrker resultatet som 

visade att det har skett en förändring av förutsättningar och att det har gjorts åtgärder för att 

hantera det. Trots detta framgick det i resultatet hur boendena inte klarade av de förändringar 

som skett trots de åtgärder som hade satts in. För att skapa hoppfulla anknytningar eller goda 

relationer, en effektiv skolgång som leder till utbildning och arbete, upptäcka talanger för att 

etablera sig i fritidsaktiviteter eller att hjälpa barnen att skapa sig sin egen identitet som 

Brunnberg och Hart (2016, s. 86f) nämner som viktiga komponenter för att integreras krävs det 
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att personalen på boendena hjälper barnen. Dessutom behövde personalen hjälpa barnen med 

praktiska kunskaper i livet som Hopkins och Hill (2010, s. 399-408) benämnde som viktigast för 

att barn skulle integreras i ett nytt land. De förändrade förutsättningarna som resultatet visar på 

har däremot lett till att möjligheterna hade försämrats som Lena berättade. Möjligheten att ge rätt 

vård, hjälp och stöd till de ensamkommande flyktingbarnen hade försämrats och det berodde 

utifrån resultatet på en förminskad möjlighet till tät kontakt med barnen på varje boende 

eftersom att tiden inte räcker till, det råder personalbrist, samt att andra organisationer och 

myndigheter hade påverkats av ett hårt tryck. Andersson (2013, s. 211, se även figur 2.) menar 

utifrån Bronfenbrenners modell av utvecklingsekologin att en individs utveckling försämras om 

personalen på boendena får mindre tid med barnen och mindre tid att upprätthålla interaktion 

mellan barnen och sina närmiljöer men även närmiljöerna emellan. Barnen får mindre hjälp att 

interagera på mikro- och mesonivå vilket leder till att barnen får försämrade möjligheter att 

interagera och integreras på makronivå alltså på en samhällelig nivå. 

 

Fatima, Stina och Kjell berättar sin syn på de förändrade förutsättningarna inom sitt arbete på 

boendena. De beskrev situationen på följande sätt: 
 

De heltidsanställda får extra många pojkar att ha koll på och hinna prata med och 

lyssna på dom. […] Gå från tre ärenden till åtta-nio, bara det säger att det tar mer tid 

och det påverkar situationen för barnen. […] Vad jag har hört har det varit bättre 

klientfokus, bättre sammanhållning, pojkarnas förtroende var bättre förr när det var 

mindre påfrestning. Inte alls lika många konflikter, pojkar som hamnar i kläm och 

blir upprörda. Givetvis var det bättre förr när det var mindre pojkar (Fatima). 

 

Pojkarna har kanske inte fått lika mycket tid med läxor och sådant. För personal har 

behövt åka iväg på ärenden, t.ex. för att hämta pojkar i Malmö (Stina). 

 

”Vi har fått arbeta med kvantitet istället för kvalitet” (Kjell). 

 

Den minskade klientkontakten som resultatet visade antydde att personalen hade mindre tid att 

hjälpa barnen med skola och fritid. Personalen upplevde även att myndigheterna så som skola, 

migrationsverk och socialtjänst hade ett högre tryck och därmed hade det bildats köer som gjorde 

att även myndigheterna påverkade barnen integration i form av väntetider. Skola och fritid 

ansågs enligt personalen vara de komponenter som skapade glädje och meningsfullhet för de 

ensamkommande flyktingbarnen. 
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Dom är jättemåna om att börja i skolan och dom vill lära sig språket […] det första dom frågar är 

när dom får börja skolan (Eva). 

 

Minskar klientkontakten och personalen får mindre möjligheter till att hjälpa barnen att 

interagera med sina närmiljöer som t.ex. skola och fritid så visade resultatet att personalen 

antydde att barnen kände mindre mening med tillvaron i det nya landet. På så sätt skulle barnen 

bli sämre rustade att klara av svårigheter eftersom barnen utifrån personalens föreställningar 

eventuellt kunde känna en avsaknad av meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 45f). 

 

För att kunna greppa och förstå sin omgivning behöver barnen uppnå en känsla av begriplighet. 

Resultatet visar att personalens förändrande förutsättningar resulterade i mindre möjligheter att 

hjälpa barnen med praktiska kunskaper samt kunskap om samhället. När barnen får den 

kunskapen skapar de en begriplighet då barnen får lärdom om sin omgivning och därmed kan 

förstå den. Resultatet visar att möjligheterna till att tillgodose barnen den kunskapen försämrats i 

takt med att de försämrade förutsättningarna gett varje enskilt barn mindre möjligheter till stöd 

och hjälp.  

 

När klientkontakten mellan personalen och barnen minskar på grund av förändrade 

förutsättningar finns därmed inte heller förutsättningar för personalen att hjälpa och förbereda 

barnen inför framtiden. Resultatet visar att personalen ville hjälpa barnen så mycket som möjligt 

men att de inte hade tid till det. Med hjälp av Antonovskys tredje komponent i KASAM 

hanterbarhet, genom att förklara att barnen på så vis eventuellt kommer få det svårt att gå vidare 

i livet och integreras i det nya samhället om personalen på boendena inte ger dem tillgång till de 

resurser som personalen anser att barnen behöver för att bemöta det som händer i livet.  
Sammanfattningsvis tycks flyktingsituationen ha påverkat situationen för ensamkommande 

flyktingbarn i Sverige negativt genom att personalen inte har samma möjligheter att bistå barnen 

med den hjälp eller stöd de behöver. Handläggningstider på andra myndigheter till följd av 

flyktingsituationen sätter ytterligare press på HVB att aktivera och motivera barnen medan de 

väntar.  
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Figur 8. KASAM när dess komponenter inte blir 
uppfyllda. 
 
 

 
Brister barnens upplevelse att uppnå god meningsfullhet, hög hanterbarhet och en god 

begriplighet skulle det Antonovsky (2005, s. 9 se även figur 8.) resulterar i att barnen inte kan 

hantera motgångar och svårigheter och därmed får svårare att integreras. 

 

Även om det resultat som hittills presenterats ger en ganska ansträngd bild av hur de försämrade 

förutsättningarna har påverkat de boende och personalen på HVB så kan vi ändå urskilja 

ljusglimtar i vårt insamlade resultat. Tre intervjupersoner beskriver hur situationen visserligen 

påverkat deras HVB negativt, men inte i den utsträckning som de först har varit oroliga för. 

Samtidigt som läget nu börjat stabiliseras efter att nya rutiner arbetats fram. De beskriver det 

hela på följande vis: 

 
”Just nu har det börjat lugna ner sig på mitt boende. Man har börjat skapa 

arbetsrutiner för hur man ska arbeta” (Fatima). 

 
Bemanningen har ökat i samma takt som antalet boende. Det pratas ju mycket om 

att det varit underbemannat mot hur det har varit, men jag upplever ändå att vi har 

gjort ett bra jobb (Krister).   

 

Det har hanterats väl av grabbarna och de har haft en bra förståelse för situationen. 

Ja, men nu är det som det är och vi får anpassa oss efter vad vi har nu. De själva har 

insett att det kommer många på en gång och att vi inte hinner med alla. Vi har t.ex. 

behövt dela rum, alltså de har behövt dela rum två-tre grabbar i varje. Då har dem 

tagit det väl och varit behjälpliga i många fall (Kjell). 
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I resultatet beskrevs hur personalen upplevde att de ensamkommande flyktingbarnen trots 

förutsättningarna ändå har visat god förståelse för situationen och att de tagit förändringarna på 

ett bra sätt. Personalen upplevde att barnen visade förståelse för att situationen är extraordinär 

och för att trycket är väldigt högt just nu. Detta kan tyda på en form av begriplighet och känsla 

av att det som händer i världen är begripligt. Viktigt att ha i åtanke är dock att personalens 

upplevelser inte behöver delas av barnen, eller utav personal på andra boenden.  

 
7. Avslutande diskussion 
Syftet med den genomförda studien är att genom intervjuer undersöka boendepersonalens 

föreställningar om integration för att skapa en förståelse för hur de anser att ensamkommande 

flyktingbarn ska etableras i samhället. Om allt för mycket fokus läggs vid vad barnen själva kan 

göra för att integreras i samhället beskylls dem därmed ifall integreringen inte blir lyckad. 

Genom att flytta fokus till ett personalperspektiv hoppas vi kunna blottlägga att det inte enbart är 

de ensamkommande flyktingbarnen som har ett ansvar för att dem ska integreras. Vi väljer att 

tematisera diskussionsdelen i tre teman. De teman vi väljer är innebörden av begreppet 

integrering och dess påverkan på barnen, personalens föreställningar om potentiella hinder och 

möjligheter för att ensamkommande flyktingbarn ska integreras och personalens föreställningar 

om möjligheten att arbeta med integration har förändrats i och med den ökade 

arbetsbelastningen. 

 

7.1 Vilken innebörd lägger personalen in i begreppet integrering och hur påverkar 

det innehållet i arbetet med barnen? 

Av studien framkom det att samtliga intervjupersoner ansåg att språket är den centrala 

komponenten för att de ensamkommande flyktingbarnen ska kunna integreras i samhället. 

Intervjupersonerna berättade att ensamkommande flyktingbarn som inte kunde kommunicera 

efter en tid stötte på problem. Vi bedömer att språket är nyckeln till hela integrationsprocessen 

och att de ensamkommande flyktingbarnen inte kommer ha samma möjligheter att utvecklas för 

att kunna öppna dörrar inför framtiden utan denna kompetens. För att kunna etablera sig i 

skolverksamheten, tillgodose sig själva med kunskap och möjligheten att få sig en utbildning för 

att kunna få ett yrke i framtiden är språket den viktigaste komponenten eftersom om man inte 

kan språket kan man inte kommunicera och föra sin åsikt eller liknande i samhället. Dessutom 

syns det som om språket är av största vikt när det gäller skapandet av relationer eller kamratskap 

eftersom en relation bygger på kommunikation. Kan man inte kommunicera med personer i 
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samhället kan det bli svårt att umgås och bygga relationer. Därmed anser vi det även vara 

problematiskt och svårt att skapa sig fritidsaktiviteter som kräver andra individers medverkan 

eftersom när en person inte talar språket så borde det medföra komplikationer. Det medför att 

man inte kan skapa relationer med de andra individerna som utövar aktiviteterna. Det blir svårt 

att kommunicera under själva aktiviteterna om det hade behövts. Dessutom handlar 

fritidsaktiviteter om trivsel och glädje. Att utöva en aktivitet man mår bra av att göra och umgås 

med andra individer som delar det nöjet vilket i sin tur kan skapa en större känsla av 

meningsfullhet. 

 

En slutsats kan därmed vara att en individs integration kan förbättras om de har bra 

språkkunskaper eftersom desto fler personer en individ kommer i kontakt med och 

kommunicerar med desto godare blir möjligheten att integreras. Intervjupersonerna ansåg att 

språket var den viktigaste komponenten för att integreras vilket även är vår åsikt. 

 

En annan slutsats är därmed att barnens utveckling och process mot att integreras skulle kunna 

effektiviseras ju tidigare man lär sig språket. Språket påverkar därmed möjligheten för barnen att 

interagera med sina närmiljöer på mikro- och mesonivå som ska ligga till grund för att barnen 

tillslut ska kunna integreras på makronivå (Andersson, 2013, s. 204ff). 

 

Av studiens resultat framgick det även att vissa intervjupersoner i deras föreställningar kring 

integration fokuserade på omsorgstänkande medan de övriga istället fokuserade på 

integrationskapande processer. Vidare gick det av resultatet även att analysera att barnen som 

bodde på boenden med fokus på omsorg oftare upplevdes känna mer tilltro till boendepersonalen 

och sökte oftare kontakt med dem när de behövde stöd.  På boenden med ett större fokus på 

integration var barnen inte lika öppna. På dessa boenden fick personalen i högre grad uppsöka 

barnen för att fråga om de behövde stöd.  Det förefaller därmed vara positivt att inte ett boende 

ser barnen som klienter i alltför stor utsträckning utan istället skapar djupare relationer med 

barnen.  En tänkbar slutsats skulle kunna vara att barnens framtid blir beroende av vilket HVB de 

bott på.  

 

Även om det slutgiltiga målet för vistelsen på HVB för ensamkommande flyktingbarn är att de 

ska integreras i samhället så kan inte boendena ta några genvägar för att nå målet. Inledningsvis 

kanske de behöver arbeta med omsorg och med barnens närmiljöer istället för att lägga allt för 

stor vikt vid själva integreringen, tänka långsiktigt och inte kortsiktigt. Syftet med verksamheten 
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på HVB för ensamkommande flyktingbarn är att ge barnen omvårdnad är enligt Inspektionen för 

Vård och Omsorg (2015a) att ge barnen just stöd och fostran. De boenden där barnen inte haft 

några problem med att söka upp boendepersonalen när de mått dåligt, för att få stöd och hjälp 

kan ses som boenden med goda relationer mellan barnen och boendepersonalen. Vi anser att det 

kan bero på att boenden som verkar sätta omsorg som första prioritet och mer fokuserar på att 

skapa trygga och familjära relationer får en djupare och närmare kontakt med barnen. Barnen 

kan därmed kanske känna en större trygghet och tillförlitlighet och då vågar de vara mer öppna 

när det kommer till att ta emot stöd och hjälp från boendepersonalen. I och med de skapade 

relationerna kunde en möjlig slutats vara att barnen med hjälp av den trygghet som skapas på 

boendena fick en känsla av att de tillgodoses de resurser de behöver för att klara av och bemöta 

sådant som händer i livet. Utöver det kan den motivation som boendepersonalen förhoppningsvis 

ger barnen när de stöttar och hjälper dem leda till att barnen mår bättre, skapar välbehag och ger 

dem värde åt livet trots de svårigheter som kan uppstå (Antonovsky, 2005, s. 45f).  

 

Utifrån resultatet kan man dra slutsatsen att relationer är väldigt viktigt för ensamkommande 

flyktingbarn. Den slutsatsen vi fattade hänger samman med grundstenarna i utvecklingsekologin 

och KASAM som menar att barn behöver sociala relationer för att utvecklas som barn eftersom 

de sociala relationerna förbättrar möjligheterna till att möta och klara av utmaningar eller 

påfrestningar som individen utsätts för under livets gång (Antonovsky, 2005,s.9 & 

Socialstyrelsen, u.å.).   

 

7.2 Personalens föreställningar om hinder och möjligheter för att ensamkommande 

flyktingbarn ska integreras 
Av studiens resultat framkom att boendepersonalen upplevde att de ensamkommande 

flyktingbarnen som lämnat familjemedlemmar i hemlandet eller tappat bort dem under flykten 

upplevde stor oro över deras välbefinnande. En oro som gjorde att barnen fick svårt att fokusera 

på någonting annat. Samtidigt utgjorde familjerelationerna en viktig komponent i ett barns 

närmiljö och spelade därför en stor roll i barnets utveckling. I familjernas frånvaro spelade 

personalen på HVB en viktig roll, då personalen blev dem som fick överta ”föräldrarollen” och 

fick hjälpa barnen att skapa och bibehålla relationer (Brunnberg & Hart, 2016, s. 86). Det går 

dock att problematisera en alltför familjär relation med barnen, då risken att se helheten kring 

barnen ökar eftersom personalen enbart fokuserar på relationen med barnet och dess närmiljöer 

och på så vis riskerar att utelämna makronivån och omvärlden, dessutom riskerar barnets 
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självständighet att hämmas. Med dagens tekniska hjälpmedel underlättades kontakten mellan de 

ensamkommande flyktingbarnen och deras anhöriga, då mobiltelefoner och webkameror kunde 

möjliggöra kontakt i form av både ljud och bild. Därmed borde behovet av att överta den 

absoluta ”föräldrarollen” som personal på HVB minska, även om fostran, stöd och hjälp 

fortfarande är syftet med verksamheten.  

 

 I studiens resultat beskrivs hur personalen i sina föreställningar om integration enbart talar om 

att hjälpa barnen interagera på mikro- och mesonivå. Personalen utelämnar tankar kring 

makronivån, där barnens kunskap om samhället och möjlighet att integreras i samhället som 

helhet och inte bara i barnens direkta närmiljöer berörs (Andersson, 2013, s. 204, se även figur 

2.). Vi finner det oroväckande att personalen inte nämner makronivån i sammanhanget, då den 

ändå utgör en viktig komponent i helheten. Det skulle dock kunna vara som så att personalen helt 

enkelt glömde att beskriva deras syn på integration utifrån denna nivå. Det personalen beskrev i 

intervjuerna kan heller inte generaliseras eller appliceras på all HVB-verksamhet, då svaren 

endast är uttryck för personalens egna föreställningar. Ett annat orosmoment som framkom i 

studien var att personalen upplevde väntan på och osäkerheten kring permanent 

uppehållstillstånd (PUT) som problematiskt för barnen och situationen. Även detta innebar ett 

orosmoment för barnen och tog upp mycket av deras tid och tankar. Hade barnen fått mer 

kunskap om makronivån och om hur samhället är uppbyggt och fungerar så hade möjligen 

barnen haft en större begriplighet, vilket möjligen hade gett dem större kunskap om 

asylprocessens gång.    

 

Ett annat hinder som personalen påvisat i studien var det motstånd som upplevdes ifrån 

svenskarnas sida gentemot de ensamkommande flyktingbarnen. I intervjuerna beskriver 

personalen hur de uppmärksammat att barnen kände sig utsatta. Vidare beskrev personalen hur 

de ofta hörde barnen fundera högt kring hur de ska kunna gifta sig, skaffa ett arbete och hur de 

ska kunna lyckas i Sverige när ingen vill ha dem. Personalen upplevde därför att de 

ensamkommande flyktingbarnen hade svårigheter med att skapa och bibehålla kontakter med 

svenskar, vilket i sin tur kunde medföra problem att integreras. Det kan därmed antas att barnen 

blev mindre benägna att lämna sin ”säkra zon” på boendet för att interagera med svenskar i 

samhället. På så sätt skapas en mindre lust att träffa svenskar, vilket kan leda till att barnen håller 

sig till sina landsmän på boendet istället för att integreras inom fritidsaktiviteter som inkluderar 

olika kulturer. På grund av den minskade motivationen som Antonovsky (2005, s. 44f) kallar för 

meningsfullhet så påverkas barnens utveckling och känsla av sammanhang. Med en minskad 
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meningsfullhet kommer barnen utifrån utvecklingsekologiska modellen möjligtvis att få en 

försämrad kontakt med dess närmiljöer, vilket kan leda till att barnen inte får den grund de 

behöver för att integreras i samhället.  

 

Avslutningsvis upplever vi att personalen blir ett substitut för barnens närmiljöer. Fram till dess 

att barnen har lärt sig språket så kan personalen tillsvidare anses som barnets närmiljöer då 

personalen får överta rollen som barnens familj eftersom barnen inte har någon egen familj 

närvarande i landet. Personalen skapar aktiviteter för barnen i de tillfällen då barnen själva inte 

har rätt verktyg eller möjlighet att göra det (Andersson. 2013, s. 204, se även figur 2.). 

7.3 Personalens föreställningar om möjligheten att arbeta med integrering har 

förändrats i och med den ökade arbetsbelastningen 

Av studiens resultat framkom att personalen upplevde att deras arbete blivit kvantitativt istället 

för kvalitativt, efter att förutsättningarna förändrats. Intervjupersonerna beskriver situationen 

som ansträngd, där behovet av personal hela tiden ökar och därför inte hinner tillgodoses. 

Intervjupersonerna menar att följden av flyktingströmmen blev att uppsättningen av personal 

ökade. Trots detta menar intervjupersonerna att situationen ändå är ansträngd, t.ex. har 

personalen mindre tid med varje enskild individ, de får hjälpa dem med utbildning osv. Det tror 

vi berodde på att antalet barn på varje boende ökat, samtidigt som de förebyggande åtgärderna 

inrättades för sent.  Därför upplever personalen att de tvingats arbeta mer kvantitativt än 

kvalitativt, efter att förutsättningarna förändrats. Viktigt att understryka är att känslan av att 

arbeta kvantitativt inte är generaliserbart för annat än den enskilda intervjupersonen. Det innebär 

att även om en intervjuperson upplever minskad kontakt med barnen så är det inte säkert att 

barnen delar hens uppfattning. Resultatet är därmed enbart konstruerat utifrån det sammanhang 

som den enskilda intervjupersonen befinner sig i (Lindqvist, 2013, s. 236).  

 

Vidare lyfte intervjupersonerna fram hur verksamheterna använde sig av timvikarier för att fylla 

de vakanta tjänsterna inom HVB-verksamheterna. Användandet av timvikarier skulle kunna få 

till följd att barnen inte får ett konsekvent bemötande, tilltron till personalen sviktar och barnen 

upplever att de inte får samma möjlighet till stöd och hjälp. En annan följd av detta skulle kunna 

vara att de ensamkommande flyktingbarnen bemöts mer som klienter än som 

”familjemedlemmar”, vilket kanske hade varit fallet om personalen över tid haft en god relation 

till barnen.  
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Avslutningsvis beskriver intervjupersonerna hur den förändrade situationen även påverkat andra 

myndigheter och handläggningstider. De beskriver hur de ensamkommande flyktingbarnen 

tvingas vänta längre tid för att få påbörja sin skolgång och för att genomgå asylprocessen. 

Intervjupersonerna menar att detta ställer högre krav på boendena, då barnen måste sysselsättas i 

väntan på olika beslut. Högre krav på boendena i kombination med mer timvikarier på boendena 

anser vi låter oroväckande, då timvikarier ofta inte har fullgjort den utbildning som krävs för 

arbetet och därför inte besitter samma kunskap som övrig personal. Detta måste på så vis 

påverka barnens möjligheter att integreras då personalen inte har samma möjligheter och 

kunskaper att hjälpa barnen i den utsträckning de behöver i form av att skapa en god 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005, s. 9, se även figur 8). Om inte 

personalen som är närmst barnen kan hjälpa dem att interagera med sina närmiljöer, vem ska då 

göra det? 

7.4 Förslag på framtida forskning 
En tanke som slog oss var hur integration nästan enbart förknippas med vad personen som 

kommer till Sverige kan och bör göra för att integreras. I vår studie framkom resultat som tyder 

på att det finns ett motstånd bland svenskar mot dessa individer. Ett förslag på framtida 

forskning kan därför vara att undersöka hur integrationsarbete bland dem som redan är 

etablerade kan förbättras gentemot dem som kommer till Sverige.  De individer som kommer till 

Sverige saknar ofta kunskapen om hur och vad de kan göra för att integreras. Kan därför de 

redan etablerade dela med sig av sin kunskap och mötas någonstans på mitten hade 

integrationsprocessen kunnat påskyndas.  
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9. Bilagor  

9.1 Informationsbrev – ansvarig 
 
Hej!  
 
Vi heter Jonas Ohlsson & Hampus Savolainen och läser för närvarande sjätte terminen på 
Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just nu på att skriva vår C-
uppsats. Det är en studie som syftar till att undersöka det praktiska integrationsarbetet som sker 
på ute på HVB för ensamkommande flyktingbarn och personalens syn på hur flyktingsituationen 
påverkar möjligheterna för barnen att integreras.  
 
Som en del i vår studie hoppas vi att några ur personalen på ert HVB är intresserade av att ställa 
upp på en semistrukturerad intervju under cirka upp till en timmes tid, som en del av vår studie.  
 
Om du känner att ni skulle kunna tänka er att delta så är du varmt välkommen att höra av dig till 
oss. Till vår studie skulle vi behöva två anställda att delta i vår intervju, så skulle du kunna hjälpa 
oss med att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner vore vi ytterst tacksamma.  
Vi skulle hemskt gärna behöva svar tills Onsdagen 27/4 eller innan dess, då vi arbetar under 
tidspress.  
 
För frågor eller kontakt når ni oss på någon av följande mailadresser: 
 
Jonas Ohlsson Hampus Savolainen Handledare: Melker Labory 
Jo222kg@student.lnu.se Hs222kt@student.lnu.se Melker.Labory@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jonas & Hampus 
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9.2 Informationsbrev - Intervjuperson 
Hej! 

Vi som skriver uppsatsen heter Jonas Ohlsson & Hampus Savolainen. Vi läser sjätte terminen på 
Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med vår studie är att undersöka det 
praktiska integrationsarbetet som sker på ute på HVB för ensamkommande flyktingbarn och er 
syn på hur flyktingsituationen påverkar möjligheterna för barnen att integreras. 
 
Vi är väldigt tacksamma för din medverkan, dina upplevelser och dina erfarenheter är 
betydelsefulla för vår undersökning. Medverkan i studien är helt frivillig, vilket innebär att du 
när som helst kan välja att avbryta din medverkan utan att ange något specifikt skäl för detta. Du 
kan även välja att avstå att svara på frågorna som du inte kan eller vill svara på. Din medverkan i 
undersökningen är anonym och data som skulle kunna avslöja din identitet såsom ålder, kön osv. 
kommer att avlägsnas och/eller anonymiseras. Dina personuppgifter kommer inte att spridas 
vidare och uppgifterna du lämnar kommer enbart att användas till vår studie.  
 
Under intervjun kommer vi att använda mig oss utav en bandspelare, detta för att ha möjlighet att 
ge en fullständig återgivelse av vad som sagts under intervjun. Det inspelade materialet kommer 
enbart att användas av oss och kommer att förstöras efter att uppsatsen färdigställts.  
 
Du kan alltid kontakta oss efter intervjun om du har några frågor eller synpunkter. Du har även 
möjlighet att kontakta vår handledare vid Linnéuniversitetet, Melker Labory (0480-44 6213). 
 
Återigen ett stort tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Jonas Ohlsson & Hampus Savolainen 
Jo222kg@student.lnu.se & hs222kt@student.lnu.se 
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9.3 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

• Hur länge har du arbetat med ensamkommande flyktingbarn? 

• Vad har du för tidigare erfarenheter inom området?  

• Hur upplever du ditt arbete? 

Barnens behov: 

• Hur ser ni på barnens framtidsutsikter?  

• Hur upplever/tror ni att barnen ser på sin egen framtid? 

• Hur upplever ni att barnen knyter an till er och de andra barnen? 

• Vad upplever du att barnen behöver för stöd och hjälp? 

• Vad upplever du att barnen vill ha för stöd och hjälp?  

• Hur upplever ni ert arbete?  

Integration 

 

• Hur ser du på integration? 

• Hur tror du barnen ser på integration? 

• Vad tycker du är viktigt för en bra integration av barnen?  

o På HVB 

o Skola 

o Fritid (Föreningar, relationer) 

• Vad tror ni att barnen ser som viktigt för att kunna integreras? 

• Hur upplever ni barnens situation i Sverige? 

• Hur tror ni att barnen upplever sin situation i Sverige idag?  

• Hur tror ni att barnen skulle vilja att deras situation var? 

• Hur upplever ni att barnen tas emot i skolan?  

• Hur anser ni att barnen själva upplever sin skolgång?  

Flyktingsituationen kontra integrering: 

• Hur upplever ni att flyktingsituationen påverkar barnens möjligheter att integreras? 

• Hur anser ni att läget på ert HVB förändrats sedan flyktingsituationen förändrades? 

o Bemanning/Belastning 

o Klientmötet 

 

 


