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SAMMANFATTNING 

Integration är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. I denna studie undersöker vi hur 

integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ser ut utifrån barnens vardag inom 

hem för vård och boende (HVB) och studier i skolan. Genom semistrukturerade intervjuer 

med tre vårdgivare inom olika HVB-hem och tre skolkuratorer i olika gymnasieskolor har vi 

undersökt vilka metoder de arbetar utifrån, vad som fungerar bra respektive mindre bra i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn och vilka förbättringsmöjligheter som finns i 

arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen. I studien har vi kommit fram till att 

integrationen för de ensamkommande flyktingbarnen påverkas av deras välmående, 

stabilitet, sysselsättning och av sin grad av förståelse för sin situation. Studien visar även att 

HVB och gymnasieskolorna, för barnen, fyller olika betydelsefulla funktioner för deras 

integration. Fritidsaktiviteter och utbildning är två viktiga faktorer för de ensamkommande 

flyktingbarnens integrationsprocess. Studien visar att barnen med hjälp av dessa aktiviteter 

kan lära sig det svenska språket, knyta kontakter, få ökad begriplighet och ökade kunskaper 

om samhället.  
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ABSTRACT 

Integration is a concept that can be defined in different ways. In this study, we examine the 

process of integration for unaccompanied refugee children from the perspective of 

professionals in residential care homes (HVB-hem) and schools. Through semi-structured 

interviews with three caregivers in various residential care homes and three school 

counselors, we studied: which methods residential care homes and schools use to help 

unaccompanied refugee children manage their everyday life and manage their studies in 

school, what works well and less well in their work with unaccompanied refugee children and 

which opportunities for improvements there is concerning the methods used in the work with 

unaccompanied refugee children. In the study, we have concluded that the integration of the 

unaccompanied refugee children is mostly affected by their well-being, stability, occupation 

and comprehensibility about their situation. The study also showed that residential care 

homes and schools serve different functions. Leisure activities and education are two 

important factors for children's integration process. The study shows that children with these 

activities can learn the Swedish language, make contacts, gain increased comprehension and 

knowledge of the community. 

Keywords: Unaccompanied refugee children, integration, residential care home, school 

counselor 
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1 INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund och problemområde 

Enligt Migrationsverket (2016) har antalet ensamkommande flyktingbarn sedan 2015 ökat 

kraftigt i Europa. De länder som har tagit emot flest ensamkommande flyktingbarn inom 

Europa är Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. De främsta orsakerna till varför 

de ensamkommande barnen tvingas fly från sina hemländer är på grund av krig, hot eller 

förföljelser i sina hemländer. I Migrationsverkets statistik framkommer det även att det 

under 2015 var cirka 35 369 ensamkommande flyktingbarn som sökte asyl i Sverige. Enligt 

Brunnberg, Borg och Fridström (2012) kan de ensamkommande flyktingbarnens bakgrund 

och anledningar till sin flykt se olika ut. Flera av de ensamkommande barnen som har flytt 

från sina hemländer har blivit utsatta för traumatiserade händelser, även flykt på grund av 

att man tillhör en viss folkgrupp som blivit förtryckt är förekommande. 

Enligt Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska kommunerna ta emot de 

ensamkommande flyktingbarnen som antingen är asylsökande eller som har blivit beviljade 

permanent uppehållstillstånd (PUT). Det är däremot Migrationsverket som har 

huvudansvaret för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen, då det är dem som 

ska se till att de ensamkommande flyktingbarnen får ett boende i sin ankomstkommun. I 

Socialtjänstlagen (2001:453) framkommer det att det är ankomstkommunerna som sedan 

ska ansvara för alla åtgärder gällande barnen. I samband med detta ska de ensamkommande 

flyktingbarnen även få en god man som ska se till att de ensamkommande flyktingbarnens 

rättigheter bevakas och hjälpa barnen med det de är i behov av. I en undersökning som har 

gjorts av Ringholm (2005) framkom det även att det är Migrationsverket som står för alla 

ersättningar gentemot barnen fram till den dagen de ensamkommande flyktingbarnen 

beviljas uppehållstillstånd, därefter har de endast rätt att få fortsatt ersättning en månad 

efter att de har fått uppehållstillstånd. Ringholm menar vidare att bemötandet av de 

ensamkommande flyktingbarnen i Sverige grundas på principer som innebär att de 

ensamkommande flyktingbarnen inte ska bli diskriminerade och att de ska få skydd och stöd 

oavsett ålder eller kön. De ensamkommande flyktingbarnen ska även bli informerade om 

deras rättigheter och skyldigheter men också att de har rätten att få uttrycka sig fritt. I 

undersökningen framkommer det även att de ensamkommande flyktingbarn har rätt att gå i 

skolan oavsett om de har uppehållstillstånd eller om de är asylsökande. 

Regeringskansliet (2016) nämner att antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn har 

minskat betydligt sedan 2015, men mottagandet av dessa barn pågår fortfarande eftersom 

barnen måste etablera sig i Sverige genom att exempelvis gå i skolan och arbeta. Enligt 

Svedberg och Wollter (2013) kan svårigheter i att behärska det svenska språket och 

kommunicera med andra, få de ensamkommande flyktingbarnen att känna utanförskap. 
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Detta kan i sin tur exempelvis leda till social exklusion, vilket innebär att deras sociala 

nätverk med samhället försämras. På grund av att ämnet är aktuellt och att antalet 

ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt under år 2015 behövs det mer forskning 

kring ämnet, mottagandet av dessa barn bör ständigt förbättras och utvecklas.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att identifiera vilka metoder som används för att integrera 

ensamkommande flyktingbarn i samhället. Eftersom integration kan handla om olika 

dimensioner kommer vi i denna studie undersöka integration genom att titta på de 

ensamkommande flyktingbarnens vardag i HVB-hem och skola. Frågeställningarna är 

följande: 

• Vilka metoder använder HVB-hem och skolan i arbetet för att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska klara av vardagen och sina studier? 

• Vad är det som fungerar bra och mindre bra i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn? 

• Vilka förbättringsmöjligheter finns avseende metoder med de ensamkommande 

flyktingbarnen inom HVB-hem och skolan? 

1.3 Centrala begrepp   

Integration: Integration är ett komplext begrepp med flera olika definitioner. Diaz och 

Carlgren (2004) har delat in begreppet integration i fem olika dimensioner som tillsammans 

utgör begreppet integration. Den första dimensionen är arbetsmarknadsintegration som 

innebär att individen får tillgång till inkomster och socioekonomiska positioner genom 

arbets- och näringslivet. Boendeintegration är den andra dimensionen och är etniskt 

blandade sociala nätverk inom individernas bostadsområde. Subjektiv integration är den 

tredje dimensionen och kopplas till individuella faktorer inom mikro dimensioner som 

innebär att individens individuella faktorer avspeglas och påverkas av strukturella sociala och 

integrations relaterade faktorer. De två andra dimensionerna är social integration och 

medborgerlig integration. Då vår studie är begränsad till ensamkommande flyktingbarns 

vardag i HVB-hem och i skolan fokuserar vi i denna studie på Diaz och Carlgrens definition 

av social integration och medborgerlig integration. Social integration innebär att individen 

skapar sig ett socialt nätverk genom att lära sig landets språk och är delaktig i samhället på 

olika sätt och medborgerlig integration innebär att en individ, som har fullständiga 

rättigheter, är delaktig i de civila organisationer och samhällsinstitutioner som finns inom 

det nya samhället.  
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Ensamkommande flyktingbarn: Ensamkommande barn är enligt ”Lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl.” personer som ankommer till sitt mottagarland utan 

vårdnadshavare och är under 18 år. 

Hem för vård och boende (HVB): Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2015) 

är hem för vård eller boende (HVB-hem) en verksamhet inom socialtjänsten vars syfte är att 

de ensamkommande flyktingbarnen ska få tillgång till omsorg. HVB-hemmen ska enligt 

Ringholm (2005) se till att barnen får psykisk och fysisk omsorg. 

Skolkurator: I denna studie har vi även valt att undersöka integrationsprocessen i skolan 

utifrån skolkuratorns perspektiv, detta då de ensamkommande flyktingbarnen befinner sig i 

skolan en stor del av deras vardag. Enligt Akademikerförbundet (SSR, 2011) är skolkuratorns 

uppgift i skolan att ge stöd till eleverna för att de ska kunna må bra och utveckla sitt lärande i 

skolan. Skolkuratorn ska även finnas tillgänglig för eleverna när de känner att de behöver 

prata med någon vuxen. 

2 TIDIGARE FORSKNING  

Nedan presenterar vi tidigare forskning inom vårt undersökningsområde. Studierna är 

gjorda i olika länder i Europa och alla berör ensamkommande flyktingbarn på olika sätt och 

från olika perspektiv. Forskningen har vi hittat genom Mälardalens Högskolas bibliotek, vi 

använde oss främst av sökningsmotorn Proquest och databaserna PsykINFO, Social Services 

Abstracts och Sociological Abstracts. De sökord som har använts för att hitta studierna som 

vi har valt är: unaccompanied, unaccompanied refugee children, unaccompanied minors, 

unaccompanied youth och integration and unaccompanied minors. 

2.1 Professionellas roll för de ensamkommande flyktingbarnen  

Sundqvist, Ögren, Padyab och Ghazinour (2016) undersöker i sin studie hur professionella 

arbetar med flyktingmottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen i Sverige. I studien 

framkommer det att samarbetet mellan professionella inom kommunerna är begränsad på 

grund av brister i kommunikationen, det vill säga att professionella yrkesutövare är dåliga på 

att ge och ta emot information från andra yrkesutövare som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn i kommunen. Författarna menar att många yrkesutövare, på grund av snäva 

kunskaper om hur de ska hantera barnens situationer, påverkas negativt av sitt arbete med 

ensamkommande flyktingbarn vilket försvårar yrkesutövarnas arbete. Enligt författarna 

leder detta i sin tur till att flera ensamkommande flyktingbarn inte får den professionella 

hjälp de borde få. Detta beror på att det ännu inte finns tydliga riktlinjer på hur arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn som söker asyl ska gå till. Författarna menar att det som krävs 

för att de ensamkommande flyktingbarnens situation ska förbättras är att de professionella 
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yrkesutövarna i sitt beslutsfattande bör ta mer hänsyn till barnets perspektiv, historier och 

erfarenheter. 

Sjöblom, Burlow och Söderqvist (2016) menar att vården för ensamkommande flyktingbarn 

idag inte är anpassad efter deras behov. Genom observationer och intervjuer med personal på 

två boenden för ensamkommande pojkar undersöker författarna vad ett “hem” innebär för 

dem. Studien visade att ett “hem” i denna kontext är komplicerat. Flera av personalen i 

studien hade en vilja att skapa ett så kallat “idealt hem” vilket enligt författarna kan ses som 

en normalisering av situationen. Personalens syn på vad ett “idealt hem” innebär baseras på 

hur de själva skulle behandla och besluta som om det gällde deras egna barn samt idén om 

hur ett “svenskt hem” bör se ut. Observationer visade däremot att detta inte alltid fungerar i 

praktiken på grund av exempelvis strukturella och rättsliga restriktioner. Studien visar även 

att personalen ser sig själva som en reserv eller vikarie till barnens föräldrar eller familj. I 

samtal med personalen talades det en hel del om att personalen och barnen var som en 

familj. Däremot var detta inte alltid lika enkelt att förmedla i praktiken då flera av personalen 

menade att kontakten mellan dem bör upphöra utanför personalens arbetstider eller när 

pojkarna har lämnat hemmet. Boendet är både ett hem och en arbetsplats, och att hitta en 

balans mellan dessa två är inte lätt. Författarna menar att viljan att forma ett “hem” kan 

skapa svårigheter i att skilja på privat och professionellt. Risken med att inte kunna skilja på 

privat och professionellt menar författarna kan skapa osäkerhet i relationsskapandet mellan 

personal och barn då förutsättningarna för relationen är suddig. Regler som har skapats 

inom båda hemmen för att minska risken för detta är att personalen inte får ge gåvor till barn 

på hemmet. 

Att professionella bör ta mer hänsyn till barnets bästa har även lyfts upp i Thommessen, 

Corcoran och Todds (2015) studie, där de menar att det som professionell är viktigt att lyssna 

på de ensamkommande flyktingbarnens perspektiv, behov och uppfattningar. Utifrån 

intervjuer med sex före detta ensamkommande flyktingbarn har författarna analyserat 

upplevelsen av deras första år i Sverige. Författarna analyserar respondenternas berättelser 

om Sverige som att den vänlighet som flera av dem upplevt vid mottagandet var det som 

innebar övergången mellan en känsla av att vara i fara till en känsla av att vara i säkerhet. Att 

leva i “limbo” kallar författarna den ständiga oron och ångest som flera av respondenterna 

känt angående deras status i Sverige. Oro över hur framtiden ska bli, inte ha kontakt med sin 

familj i hemlandet och oro för att skickas hem är exempel på faktorer som har skapat dessa 

känslor. Vägledning och social stöttning från professionella och vänner som har varit med om 

liknande visade sig vara viktigt för pojkarna under denna tid. Flera av respondenterna 

uttryckte även en vilja att passa in i samhället och gå vidare genom att utbilda sig, lära sig det 

svenska språket, normer och värderingar. Dessutom ansåg respondenterna att personal eller 

andra vuxna som har motiverat de till utbildning har betytt mycket. 

Även Kohli (2006) har gjort en studie i Storbritannien som visar att kvalitén på det sociala 

arbetets metoder för de ensamkommande flyktingbarnen är dålig. Kohli menar att detta 

beror på att landet har misslyckats med de rättsliga skyldigheterna gentemot barnen, vilket 

författaren menar beror på att barnomsorgen tillämpats på fel sätt och att barnen därmed 

inte får den hjälp de är i behov av. En annan orsak till detta kan enligt författaren vara att 

antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt under de senaste åren, vilket har lett 
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till att socialarbetare inte har lyckats hitta någon effektiv metod för att kunna hjälpa dessa 

barn. Slutsatsen som Kohli har kommit fram till i sin undersökning är att de metoder som 

socialarbetarna använder sig av i arbetet med ensamkommande flyktingbarn först och främst 

bör effektiviseras och förbättras. Därefter måste de börja ta hänsyn till de ensamkommande 

flyktingbarnens åsikter och behov, då de lever i en ständig förvirring och oro om att skickas 

tillbaka till ursprungslandet där de blev behandlade på ett orättvist sätt. 

2.2 De ensamkommande flyktingbarnens välmående 

Vervliet, Lammertyn, Broekaert och Derluyns (2014) undersöker i sin studie om hur de 

ensamkommande flyktingbarnens psykiska hälsa utvecklas från och med ankomsten till 

mottagarlandet Belgien och 18 månader framåt. I denna undersökning har författarna följt 

103 ensamkommande flyktingbarn över 14 år. Studien mätte de ensamkommande barnens 

symptom angående traumatiska upplevelser, mental hälsa och dagliga stressfaktorer under 

tre olika tillfällen under dessa 18 månader. Studien visade att de ensamkommande 

flyktingbarnen påvisade ett högt antal traumatiska upplevelser. Ett högre antal traumatiska 

upplevelser och ett högre antal dagliga stressfaktorer visade på högre grad av symptom som 

depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Stressfaktorer kunde vara på 

grund av exempelvis diskriminering eller annan oro. Eftersom resultaten från deltagarnas 

undersökningar inte visade några förändringar mellan de olika tillfällena menar författarna 

att de ensamkommandes problem är mer eller mindre långsiktiga och konstanta. 

Enligt Vervliet m.fl. (2014) bör de ensamkommande flyktingbarnens traumatiska upplevelser 

bearbetas för att öka deras psykiska välmående. Enligt Aytar och Brunnbergs (2016) studie 

har de ensamkommande flyktingbarnens delaktighet i ett stödcenter hjälpt de med 

bearbetningen av traumatiska upplevelser, bidragit till ökad delaktighet i samhället samt gett 

bättre relationer till andra barn. Stödcentrumet erbjuder bland annat läxhjälp, semesterjobb, 

sommarskola eller läger, utomhusaktiviteter samt professionellt personligt stöd. Utöver detta 

får de ensamkommande flyktingbarnen även tillgång till datorer och internet med syfte att de 

ska ha en regelbunden kontakt med sina familjer. Anledningen till varför de 

ensamkommande blir erbjudna detta är för att målet med stödcentrumet är att stärka och 

stötta de ensamkommande flyktingbarnen som bor inom fosterfamiljer i Sverige. Däremot 

visar resultatet att flera av barnen inte väljer att delta i vissa av stödcentrumets föreningsliv 

och fritidsaktiviteter. De förbättringsfaktorer som kom upp i denna studie är att 

stödcentrumet bör ha bättre kontroll för att snabbare kunna uppmärksamma barnens behov 

samt att kvalitén på fosterhemmen bör förbättras för att kunna hantera och bemöta de 

upplevelser de har varit med om. 

2.3 Integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn 

Wimelius, Eriksson, Isaksson och Ghazinour (2017) har i sin studie undersökt hur Sveriges 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn ser ut samt hur samhället arbetar för att 

främja barnens integration. Författarna utgår från Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/
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vilket innebär att de förstår de ensamkommande flyktingbarnens utveckling och välmående 

utifrån barnens hela omgivning samt hur omgivningen samverkar med varandra. Författarna 

menar att familjen har en stor påverkan på hur barnet anpassar sig till ett nytt samhälle och 

att vårdgivarna ersätter föräldrarnas roll vilket gör denna relation till en viktig del för deras 

utveckling. Även vuxna i skolan och skolmiljön i sig, där barnen kan möta andra elever och 

ha en relativt normaliserad vardag har en viktig roll för barnen då även det främjar 

integrationen och fungerar som en referensram för samhället. Studien visar att det finns 

brister i samverkan mellan och inom de olika systemen, vilket påverkar 

integrationsprocessen för de ensamkommande flyktingbarnen då denna samverkan är viktig 

för att skapa en stabil miljö samt främja integrationen. Studien visar att kontakten mellan 

vårdgivarna på de olika boendena och personalen på skolorna inte fungerar bra då flera av de 

professionella mest fokuserar på sitt eget arbetsområde. Flera av de ensamkommande 

flyktingbarnen tycks även bli förflyttade vid olämpliga tillfällen vilket avbryter barnens 

relationsskapande. Brister i samverkan tog sig även uttryck genom motsträviga intressen, då 

skolans intention att främja integration tycks motarbetas i praktiken genom att exempelvis 

klasser med nyanlända elever placeras i egna byggnader. Författarna menar att samhällets 

otydliga riktlinjer och avsaknad av utvärderingsarbete försvårar de professionellas arbete 

med de ensamkommande flyktingbarnen avsevärt. Slutligen menar författarna att de 

ensamkommande flyktingbarnens egna röster behöver ta mer plats för att arbetet ska 

förbättras. 

Utifrån ett transnationellt perspektiv undersöker Söderqvist (2014) i sin studie 11 

ensamkommande flyktingbarns upplevelser av att ta steget in i vuxenlivet. Resultatet av 

intervjuerna har författaren delat in i fyra teman som alla belyser viktiga aspekter i barnens 

upplevelser. Det första temat, kulturellt bagage, lyfter fram betydelsen av kulturella 

skillnader för integrationen. Flera av de intervjuade menar att den svenska kulturen skiljer 

sig från deras egen kultur och att händelser som sker varje dag, relaterat till kulturella 

skillnader, har en stor betydelse för deras känsla för att kunna bli en del av olika 

sammanhang. För att integreras menar flera att lärdomar om hur man, enligt det svenska 

samhället, ska bete sig har en stor betydelse. I det andra temat isolering, framkommer det att 

flera av de ensamkommande flyktingbarnen, efter flytten från HVB-hemmen, känner sig 

ensamma och isolerade i sin tillvaro. Brist på sociala nätverk, svårigheter i att navigera, 

språkbarriärer samt kontrasten från att bo med många till att bo ensam är faktorer som 

förstärker dessa känslor. Flera av de intervjuade menar vidare att bristen på sociala nätverk 

dels beror på HVB-hemmen då de aktiviteter som hölls endast innefattade andra 

ensamkommande flyktingbarn, de hade önskat att hemmen i sina aktiviteter främjat möten 

med andra som har växt upp i Sverige. Det tredje temat som författaren kallar för “På språng” 

innefattar hur de ensamkommande flyktingbarnen ser på sin framtida geografiska placering. 

Oro och funderingar över vilket land de i framtiden ska bo i tycks vara ständigt närvarande 

både innan och efter beviljat uppehållstillstånd. I det fjärde temat, ett vanligt liv, 

framkommer det att HVB-hemmet ses som ett preliminärt hem i väntan på att det vanliga 

livet som självständig ska börja. Det vanliga livet skulle bland annat innefatta resor, kunna 

prata flytande svenska och ha ett socialt nätverk. Däremot visar studien att flera av de 

intervjuade, efter sin flytt, upplevt det som svårt att nå dessa mål och därför börjat tvivla på 

sig själva. Det författaren menar är att barnens ursprung har en stor påverkan på hur de 
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uppfattar möjligheterna till att skapa sociala nätverk och etablera sig inom det svenska 

samhället, då dessa faktorer är övergången till vuxenlivet. 

2.4 Sammanfattande reflektioner 

Studierna belyser de ensamkommande flyktingbarnens situation utifrån olika perspektiv 

vilket ger oss en omfattande förståelse för hur de ensamkommande flyktingbarnens situation 

kan se ut. Utifrån vår genomgång av tidigare studier kan vi se att de ensamkommande 

flyktingbarnen behöver stöd från professionella för de ska kunna må bra och integreras i 

samhället vilket är ämnet för vår studie också. Flera av studierna undersöker, precis som vi, 

socialarbetarens metoder. I studierna framkommer det att arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen bör effektiviseras, förbättras och utformas mer utefter barnens egna behov. 

Att kommunikationen mellan professionella socialarbetare bör förbättras är även något som 

framkommer i flera av studierna. Barnens behov bör enligt flera av studierna beaktas genom 

att barnens egna röster och perspektiv bör ta mer plats och genom att professionella 

socialarbetare, i sina bedömningar, tar mer hänsyn till barnets psykiska och fysiska 

välmående eftersom majoriteten av de ensamkommande flyktingbarnen har varit med om 

traumatiska upplevelser under deras flykt från sina hemländer. I tidigare studier, där 

intervjupersonerna är eller har varit ensamkommande flyktingbarn, får vi viktiga perspektiv 

där vägledning och stöttning anses som viktiga faktorer. Studierna är från olika årtal, trots 

detta kan vi utläsa att snabba samhällsförändringar tycks försämra arbetets kvalitéer vilket 

kan bero på att metoder inte hinner utvecklas. 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

För att göra en analys av resultatet i vår studie har vi valt att koppla vårt resultat till 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori och Bubers (1990a och 1990b) resonemang 

om människans tvåfaldighet. Genom Bronfenbrenner kan vi se hur helheten påverkar en 

människa och utifrån Bubers teori kan vi reflektera över hur individen påverkas på ett mer 

individuellt plan. 

3.1 Barnets utveckling utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori  

Psykologen Bronfenbrenner har gjort olika studier om hur utvecklingen ser ut för barn och 

hur utvecklingen påverkar barnens skolgång och delaktighet i samhället. Enligt 

Bronfenbrenner (1979) är det viktigt att observera barnens beteenden i olika sammanhang då 

den omgivande miljön har stor påverkan på barnets utveckling. 
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Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori handlar om omgivningens betydelse för 

barnets utveckling. Den mänskliga utvecklingen bygger enligt Bronfenbrenner på en balans 

mellan både utmaningar och stöd i den omgivande miljön. Med detta menar Bronfenbrenner 

att varje individ utsätts för utmaningar som kan påverka individens psykiska och fysiska 

hälsa samt sättet att integreras i samhället. Bronfenbrenner menar vidare att individens 

identitet skapas genom individens kön, erfarenheter, gener, ålder och sociala tillhörigheter.  

Den ekologiska systemteorin innefattar fyra olika nivåer. Den första nivån är mikrosystemet, 

detta system innefattar den omgivning som har direkt interaktion och påverkan på barnet, 

eftersom de ensamkommande flyktingbarnen inte har sina familjer har deras gode män, 

lärare, behandlare på HVB och skolkuratorer en stor påverkan. Mikrosystemet kan därmed 

innefatta exempelvis familj och vårdgivare, det vill säga att föräldrarnas åsikter har en stor 

påverkan på barnen. Mesosystemet är den andra nivån som fokuserar på samspelet mellan 

olika grupper eller institutioner inom mikrosystemet, dessa samspel sker med de 

ensamkommande flyktingbarnens vänner eller tillsammans med dem de bor med. Den tredje 

nivån exosystemet innefattar delar som barnet påverkas av men som inte är så nära, 

exempelvis familjens ekonomi. Makrosystemet som är den fjärde nivån innebär ett mer 

övergripande sammanhang som exempelvis politik och kultur, men även att människans 

utveckling bygger på övergångarna mellan de olika systemen som sedan kan kopplas 

samman och främja individens psykologiska utveckling och fysiska hälsa. Bronfenbrenner 

menar vidare att det måste finnas ett samspel mellan dessa nivåer, eftersom nivåerna är 

sammankopplade och beroende av varandras funktioner, om det inte finns något samspel 

kan det leda till att sociala problem uppstår.  

3.2 Bubers teori om människans tvåfaldighet  

Världen och människan beskrivs enligt religionsfilosofen Buber (1990a) som tvåfaldig. Med 

tvåfaldig menar han att världen och människan existerar i relation till något annat. 

Människans Jag finns endast i förhållande till Du eller Det medan Du eller Det endast finns i 

förhållande till Jaget. Med Jag-Det relationen syftar Buber på saker med en tingslig karaktär 

som inte sker i relation till en annan som exempelvis det vi iakttar eller föreställer oss. Så fort 

en Jag-Du relation skapas till en annan försvinner allt tingsligt, endast den mellanmänskliga 

relationen består och hela människans väsen närvarar. Jag-Du relationen är däremot inte 

bestående då relationen vid någon punkt upphör och därmed blir till Jag-Det, detta då det är 

för påfrestande för en människa att endast vara i en sådan relation. Buber menar vidare att 

en människa inte är en människa i endast Jag-Det relationen eftersom att Jag-Du relationen 

är nödvändig för en människas existens. Om en människa sällan befinner sig i denna relation 

kan konsekvenserna bli att Duet vänder sig inåt och skapar en självmotsägelse. 

I Jag-Du relationen menar Buber (1990b) att båda är öppna för att påverkas av den andra. En 

Jag-Du relation förutsätter ömsesidighet, jämlikhet, deltagande, äkthet och dialog. I mötet 

med en människa kan vi således själva välja vilken relation som ska skapas, vi kan välja att ta 

kontakt eller att välja att avvika. I de fall vi väljer att avvika betraktar vi den andra som ett 

objekt och en relation uteblir. En människa kan exempelvis befinna sig i en grupp utan att 
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egentligen ha en relation till en annan, relationen uppstår vid ömsesidig bekräftelse av 

varandras närvaro. Att möta människor är således inte detsamma som att befinna sig i en 

Jag-Du relation.  

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Vår studie går ut på att identifiera hur arbetet med ensamkommande flyktingbarns 

integration ser ut utifrån vårdgivare på HVB-hem och skolkuratorer på gymnasieskolor. 

Bryman (2011) menar att forskaren genom kvalitativa studier kan fånga intervjupersonernas 

personliga tolkningar och uppfattningar. För vår studie har vi valt ett kvalitativt angreppsätt, 

eftersom integration är svårdefinierat och ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Vi menar 

därmed att intervjupersonernas egna uppfattningar är viktiga för studiens resultat, för att vi 

ska få en korrekt uppfattning och förståelse för hur de professionella definierar och ser på 

begreppet integration.   

Intervjuerna genomfördes i en semistrukturerad form. Enligt Bryman (2011) har forskaren 

med detta intervjusätt möjligheten att ställa uppföljningsfrågor, ändra och anpassa frågorna 

samt ändra följden av frågorna beroende på intervjupersonernas svar. Då alla är olika och 

uppfattar frågor på olika sätt anser vi att semistrukturerade intervjuer har gett oss 

möjligheten att, om det behövs, omformulera och förtydliga de frågor som har ställts under 

intervjun. Vi har även, med detta intervjusätt, haft möjligheten att be intervjupersonerna att 

vidareutveckla intressanta svar i intervjun.  

4.2 Datainsamling, urval och genomförande 

Som tidigare nämnts har vi valt att undersöka ensamkommande flyktingbarns integration 

utifrån HVB-hem och gymnasieskolor, vi valde därför att intervjua vårdgivare på HVB-hem 

samt skolkuratorer på gymnasieskolor. Vi kontaktade således ett 25-tals gymnasieskolor och 

HVB-hem via mejl, mejlet bestod av ett missivbrev (bilaga A) där vårt syfte och de 

forskningsetiska kraven framgick. Ungefär hälften av de tillfrågade svarade på vårt mejl, två 

tackade nej och sju tackade ja. En av de som tackade ja blev vi således tvungna att tacka nej 

till på grund av att vi redan tackat ja till det antalet intervjupersoner vi haft som intention att 

intervjua.  

Vi genomförde sammanlagt sex intervjuer i en mellanstor stad i Sverige, alla inom olika 

kommuner. För denna studie gjordes det ett bekvämlighetsurval för att säkerställa att vi 

skulle få tag på och utföra intervjuerna inom tidsramen för kursen. I urvalsprocessen utgick 
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vi från att hitta tre personer som arbetar inom HVB-hem och tre skolkuratorer inom 

gymnasieskolan. Ett krav var att alla sex skulle ha en socionomutbildning (eller liknande). Ett 

annat krav som vi utgick ifrån var även att alla i sitt arbete skulle ha en vardaglig och frekvent 

kontakt med ensamkommande flyktingbarn. Hälften av de intervjuade är därmed vårdgivare 

för HVB-hem och de andra tre arbetar som kuratorer på skolor för gymnasieelever. Fyra av 

intervjupersonerna har en socionomutbildning varav de två andra har en 

beteendevetenskaplig utbildning. Vårdgivarna arbetar på ett HVB-hem där de 

ensamkommande flyktingbarnen är mellan 14–19 år gamla och där majoriteten av de som 

bor på boendet är asylsökande. Skolkuratorerna som vi intervjuade har ansvar över 

språkintroduktionsklasser, det vill säga klasser för nyanlända elever. Inför intervjun 

förberedde vi en intervjuguide (bilaga B) med fem huvudfrågor baserat på våra formulerade 

frågeställningar. Innan intervjuerna påbörjades läste vi upp vårt syfte och våra 

frågeställningar samt frågade om vi kunde spela in intervjuerna inför transkribering, vilket 

gick bra för alla. Intervjuerna pågick under 30–40 minuter.  

En av våra intervjupersoner inom HVB-hem blev intervjuad genom en telefonintervju, då 

hen inte hade tid för en direkt intervju. Bryman (2011) skriver att fördelarna med 

telefonintervjuer är att risken för att intervjupersonens deltagande påverkas av intervjuarens 

etnicitet, ålder eller klass minskar. En annan fördel menar Bryman är att telefonintervjuer 

oftast är korta och effektiva. Vi upplevde att telefonintervjun fungerade bra för vår studie då 

vi fick svar på alla våra frågor, däremot upplevde vi att lite mer känslomässiga upplevelser 

föll bort på grund av distansen mellan oss och intervjupersonen. Genom att genomföra 

telefonintervjun hade vi även möjlighet att genomföra två intervjuer på en och samma dag då 

restiden minskade.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Enligt Bryman (2011) bidrar transkribering av intervjuer till att intervjupersonernas 

tolkningar kan analyseras på ett bättre sätt. För att underlätta databearbetningen valde vi att 

spela in alla våra intervjuer genom våra telefoner för att därefter transkribera. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes även för att säkerställa att informationen 

framställs på rätt sätt. Därefter kategoriserades intervjupersonernas svar utifrån deras 

yrkesroll, det vill säga att kuratorernas och HVB-hemmens svar sammanställdes var för sig. 

Därefter plockade vi fram de svar som ansågs vara mest relevanta och intressanta för vår 

studie, då det framkommer i Kvale och Brinkmann (2009) att det är viktigt att, i en 

intervjustudie, endast lyfta fram intervjuns viktigaste sammanhang. För att underlätta 

databearbetningen kategoriserades även resultatet utifrån temaområden baserade på våra 

frågeställningar, utöver de tre sammanställda frågeställningarna presenterar vi , under 

avslutande rubrik, annan intressant information som framkom under intervjuerna.  

Till en början hade vi fyra frågeställningar och fyra temaområden. På grund av mindre 

utvecklade svar på frågeställningen ”hur mottas arbetet som görs för de ensamkommande 

flyktingbarnen utifrån vårdgivarnas och skolkuratorernas perspektiv”, valde vi att ta bort den 

frågeställningen och det tillhörande temaområdet. Det resultat som framkom på frågan var 
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att barnen precis som vem som helst mottar detta på olika sätt, många är tacksamma och 

många tycker att mer borde göras för dem. Resultatet av frågeställningen valde vi därefter att 

lägga in under temaområdet ”saker som fungerar bra och mindre bra i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn”. Vi reflekterade över att vi skulle ha fått mer utvecklade svar 

om vi hade talat med någon som ingår i gruppen ensamkommande flyktingbarn eller genom 

att tala med någon som idag är vuxen och har erfarenhet av att vara ensamkommande barn.  

Resultatet av intervjuerna tematiserades vidare utifrån intervjupersonernas svar, likheter och 

skillnader lyftes fram. Under resultatet valde vi att använda oss av citat från intervjuerna, 

språket i citaten reviderades men innebörden är den samma. Revideringen av citaten 

genomfördes för att citatens innebörd ska framkomma på ett korrekt sätt och för att 

intervjupersonerna inte ska kunna identifieras. Under vissa citat har vi flera punkter (…) 

efter ett ord, dessa punkter betyder att intervjupersonerna inte svarade direkt på frågan utan 

de funderade en stund innan de svarade på frågan. Efter sammanställningen av resultat 

påbörjades analysen. Analysen genomfördes med hjälp av vetenskapliga artiklar samt 

teoretiska utgångspunkter.  

4.4 Forskningsetiska ställningstagande 

Bryman (2011) menar att de forskningsetiska principerna är till för att vägleda forskaren 

samt skydda den som deltar i forskningen. Vi har i denna studie tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna. En av de forskningsetiska principerna är enligt Bryman 

informationskravet vilket innebär att den som deltar ska erhålla tydlig information om 

studiens syfte. Vi tog hänsyn till detta krav genom att alla deltagare, vid första kontakt, fick ta 

del av ett missivbrev (bilaga A). I missivbrevet informerade vi om vilka vi är, vad syftet med 

vår studie är samt varför vi vill intervjua just dem. Innan intervjuerna påbörjades tog vi 

hänsyn till samtyckeskravet som enligt Bryman innebär att forskaren har deltagarens 

samtycke gällande olika delar i dess medverkan. Detta tog vi hänsyn till genom att bland 

annat fråga om det gick bra att spela in intervjun för vidare analys, vi informerade även 

deltagarna om att intervjun är frivillig och att de har makten att avbryta sitt deltagande när 

de vill. Därefter försäkrade vi oss om att den intervjuade förstått vad syftet med vårt arbete är 

genom att läsa upp syfte och frågeställningarna. I samband med detta berättade vi att vi utgår 

utifrån nyttjandekravet som enligt Bryman innebär att deltagaren ska vara informerad om 

hur det insamlade materialet används. Vi meddelade att allt material som samlas in endast 

används i forskningssyfte. Genom att bland annat namn eller arbetsplats inte har nämnts i 

studien har vi även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet som enligt Bryman innebär att 

ingen utomstående ska, genom uppgifter, kunna identifiera den som deltagit.      
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt redogör vi för resultat utifrån intervjuerna och analyserar i relation till 

tidigare studier och teoretiska perspektiv. Som vi tidigare nämnt i metoddelen har 

intervjuerna genomförts med tre vårdgivare inom olika HVB-hem och tre skolkuratorer inom 

olika gymnasieskolor. HVB-hemmens målgrupp är ensamkommande flyktingbarn mellan 

14–19 år varav majoriteten av barnen är asylsökande, några enstaka har fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT). Kuratorerna som vi intervjuade har, som tidigare nämnts, alla 

ansvar över skolans introduktionsklasser. Skolkuratorerna har skilda uppgifter, exempel på 

deras uppgifter är individuella samtal, att hjälpa till med saker som berör centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och att hjälpa till med kontakt mellan elev och andra 

myndigheter och organisationer.   

5.1 Resultat  

5.1.1 Vårdgivare inom HVB-hem  

Metoder för att de ensamkommande flyktingbarnen ska klara av vardagen  

Vårdgivare 1 nämner att deras roll inom verksamheten är tvådelad. Hen menar att 

personalen ska vara den ansvarstagande vuxna som bland annat håller koll på viktiga möten 

och ser till att barnen går till skolan och uppfyller sina betygskriterier. Samtidigt ska 

personalen kunna ha det trevligt och bland annat titta på film tillsammans med barnen. En 

balans mellan olika roller är nödvändigt, enligt vårdgivare 1 som vidare säger att: 

Det är bra att vi har olika roller. Det är inte alltid roligt att man sitter på möten och säger om 

du inte går till skolan så blir du av med din plats, eller whatever. Det kan vara många saker 

som man vill, för att de ska gå bra för ungdomen. Jag kan känna att det blir tjatigt att man tar 

upp samma diskussioner om och om igen eller att man säger att, jag vet att du drack alkohol 

igår och sådana saker.  

Vårdgivare 2 anser att deras roll inom verksamheten är att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska kunna knyta an till personalen på boendet. Detta sker genom att barnen 

blir medvetna om att de inte behöver lösa sina problem själva. Vårdgivare 2 anser även att 

det inom deras roll är viktigt att barnen förstår att personalens främsta roll är att hjälpa dem 

att ta sig fram i sin tillvaro på olika sätt. En annan viktig roll som personalen på vårdgivare 2 

och 3:s boende har är rollen som kontaktperson, personalen har minst ett barn var. 

Vårdgivare 3 anser att deras viktigaste roll är att se till att skapa trygghet för ungdomarna då 

hen anser att: “mycket av problemen som ungdomarna har oftast härstammar från deras 

tidigare miljöer, vilket har lett till att de har svårt att förlita sig på en person.” Något som alla 

vårdgivare även nämnde var att de utöver sin roll inom deras verksamhet, har en stor 

påverkan på hur de ensamkommandes situation ser ut överlag då de till viss del fungerar som 

en brygga mellan olika myndigheter som exempelvis Socialtjänsten och Migrationsverket. 
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Kommunikationen med de ensamkommande flyktingbarnen på HVB-hemmen sker främst på 

svenska enligt vårdgivarna. Om det är något som de upplever som oklart eller om barnen 

känner att de inte kan uttrycka sig på svenska har de möjlighet att ha en platstolk eller 

telefontolk, detta för att undvika missförstånd mellan vårdgivarna och barnen. Vårdgivare 2 

och 3 tycker även att kommunikationen med de ensamkommande flyktingbarnen kan se 

olika ut då vissa av barnen har bott i Sverige längre och på grund av detta behärskar de det 

svenska språket på ett bättre sätt, vårdgivare 2 berättade även att:  

Men ska man uttala sig generellt, så är det klart att kommer du som nykomling till Sverige från 

exempelvis Syrien eller Afghanistan, så kan du inte mycket svenska. Men när de kommer igång 

med skolan och att plugga svenska, går det ganska fort för de flesta att lära sig en 

grundläggande enkel svenska. 

Flera av HVB-hemmen arbetar utifrån ett veckoschema för att de ensamkommande 

flyktingbarnen ska klara av vardagen. Syftet med schemat är att hjälpa ungdomarna att hålla 

en struktur, det vill säga att de ska vara vakna och aktiva på morgonen och sedan sova på 

nätterna. På boendet som vårdgivare 1 arbetar på försöker de i sin vård inrikta sig på 

utbildning. De arbetar utifrån en miljöterapeutisk metod samt utifrån ett verktyg som kallas 

för framtidsplanen. Framtidsplanen handlar mycket om att ungdomarna först och främst ska 

lära sig det svenska språket men även andra hushållssysslor som exempelvis hur man sköter 

en bostad och tar hand om sin hygien. Varje barn på boendet har även tillgång till en 

kontaktperson som de kan prata med, och var fjortonde dag har de ett möte där de 

exempelvis pratar utifrån framtidsplanen. Kommunikationen sker oftast på svenska men om 

barnen känner för att ha med en tolk ringer de till en telefontolk som får vara med under 

samtalet. Enligt vårdgivare 2 arbetar boendet utifrån en annan metod som kallas för 

Aggression Replacement Training (ART). Barnen på boendet träffar ART-tränaren en gång i 

veckan. De använder sig även av kognitiva individuella samtal som syftar till att förändra 

tänkandet hos barnen. Följande är vårdgivare 2:s beskrivning av kognitiva individuella 

samtal: 

Ett exempel kan vara att försöka förändra att vissa ser sig som ett offer inom alla 

sammanhang. Då betyder ju det att den personen inte tror att den kan ändra sitt liv och då 

fokuserar man mycket av samtalen på att försöka få den ungdomen att fatta att det är en 

felaktig världsförhållning. Man är inte bara ett offer för allt som händer utan som regel har 

man ganska stora möjligheter att påverka, kanske inte hela utfallet men delar i det beroende 

på hur jag uppträder eller inte uppträder. Så, så jobbar vi. 

Vårdgivare 3 arbetar inte utifrån några speciella metoder, de har istället ett samarbete med 

psykologer och kuratorer som de ensamkommande flyktingbarnen kan prata med om de 

behöver hjälp. Utöver detta har barnen även möjlighet att prata med personalen på boendet. 

Dessa samtal kallas för kontaktpersons samtal (KP-samtal) där personalen har enskilda 

samtal med barnen minst två gånger i veckan. Kontaktpersonen får även en vårdplan från 

Socialtjänsten som de arbetar utifrån, med hjälp av vårdplanen genomförs det sedan en 

genomförandeplan om hur vården kring ungdomen ska ske på bästa möjliga sätt.  
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Aktiviteterna på HVB-hemmen ser väldigt lika ut, på vardagarna är de flesta av barnen i 

skolan till klockan tre eller fyra på eftermiddagen. Enligt vårdgivare 1 och 3 har personalen 

på boendet regelbunden kontakt via telefon och mejl med barnens skolor. HVB-hemmen har 

olika aktiviteter där de ensamkommande flyktingbarnen till exempel har möjlighet att spela 

fotboll, bada på somrarna, spela tennis eller bordtennis. De har även läxläsning varje vardag 

mellan sju till nio på kvällen, under denna tid hjälper personalen till med barnens läxor. 

Barnen på det boende som vårdgivare 1 arbetar på får även fritidsbidrag på 1500 kronor per 

termin, med pengarna kan de exempelvis gå på gym, simma eller gå på boxning. De får även 

100 kronor varje månad för att kunna tanka sina telefoner, detta görs för att de ska kunna 

hålla kontakten med deras familjer i hemlandet. Enligt vårdgivare 1 får de ensamkommande 

flyktingbarnen ha självhushåll, vilket innebär att de själva får handla och laga mat med hjälp 

av personalens stöd. På vårdgivare 2:s boende får de ensamkommande flyktingbarnen cirka 

250–300 kronor i veckan som ska räcka till personliga nöjen. De har även ett 

belöningssystem vilket innebär att barnen får en viss ersättning när de deltar i de olika 

aktiviteterna som HVB-hemmet anordnar. Detta är för att boendet anser att deltagandet i 

aktiviteterna är viktigt. På vårdgivare 3:s boende får barnen en gång i månaden, om de vill, 

laga mat tillsammans med deras KP till alla på boendet. Varje månad får barnen en 

veckopeng på 200 kronor och om de hjälper till med något extra till exempel om de putsar 

boendets fönster eller tvättar bilen får de 100 kronor extra i veckopeng. Utöver detta är det 

boendet som står för aktivitetskostnader.  

Saker som fungerar bra och mindre bra i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn 

Vårdgivare 1 tycker att det mesta på boendet fungerar bra, men att det till en början var tufft 

att skapa en relation med killarna eftersom de flesta som flyttade till boendet bodde på andra 

ställen och inte alls var glada över att flytta till det nya boendet. Det som fungerar bra på 

vårdgivare 2:s boende är att ungdomarna börjar inse att det finns personal som kan hjälpa 

dem på olika sätt för att ta sig fram i deras egen tillvaro, vilken hen menar leder till att 

barnen inte avviker samt att de tar till sig det som erbjuds. Även vårdgivare 3 tycker att det 

mesta i arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen fungerar bra, eftersom boendet har 

en väldigt bra personalgrupp som kan knyta an till ungdomarna. Vårdgivare 3 menar att 

personalen kan knyta an till barnen för att: 

De förstår sig på ungdomarna. Både personalen och ungdomarna kan relatera till varandra, de 

känner sig trygga, de kan faktiskt komma och prata med oss om deras problem när de vill. De 

har förstått att vi är här för deras skull och att vi inte bara är människor som sitter här och får 

en lön. Vi brinner för att hjälpa andra människor så det är jättepositivt och fungerar jättebra 

tycker jag iallafall. 

Vårdgivare 1 tycker även att Sveriges mottagande av de ensamkommande flyktingbarnen är 

bra eftersom barnen får möjlighet att gå i skolan och har möjligheten att delta i olika 

aktiviteter. Hur de ensamkommande flyktingbarnen mottar HVB-hemmens arbete varierar 

enligt vårdgivarna. Vissa vill ha mycket mer hjälp än vad de kan ge, andra är helt nöjda och 

tycker att det är bra. Många tycker att det är fantastiskt att de kan få hjälp. Vårdgivarna 
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menar att detta inte handlar om att man är ensamkommande, utan att hur man ser på saker 

och ting är individuellt.   

Att få barnen att gå till skolan är en utmaning som alla vårdgivare lyfter fram. Flera menar att 

detta dels beror på att många mår dåligt över ovissheten angående exempelvis om de får 

stanna i Sverige eller inte vilket gör att många inte känner att det är någon idé att gå till bland 

annat skolan. Vårdgivare 2 beskriver att barnens välmående påverkas av långa väntetider hos 

Migrationsverket: 

Handläggningstiderna på migrationsverket idag är ju... dem vill man ju inte ens kommentera, 

för de är ju alldeles för långa för barn, för vi pratar ju om barn under 18 år va. Och att vänta i 

ett och ett halvt år på att få sitt första samtal från Migrationsverket, du kan ju tänka dig va. Det 

är ju inte alls bra för de här ungdomarna, det är en ganska jobbig situation de har, innan de 

har fått sitt PUT, uppehållstillstånd då. 

Fortsättningsvis beskriver vårdgivare 1 att en vardaglig utmaning för personalen är att 

motivera barnen till att vakna varje dag och gå till skolan, men även att få barnen att passa 

tider. Hen beskriver även att balansen mellan att stötta, men att inte stötta för mycket är 

viktigt. Något som vårdgivare 1 tycker är utmanande i arbetet de ensamkommande 

flyktingbarnen är:   

Det här med tider, de ser man väldigt mycket. Man har väldigt svårt med det här att förstå, vi 

är ju lite så vi svenskar, att ja bussen går nu varför sitter du här i soffan? “ja men den brukar 

alltid vara sen” och sen så kommer de tillbaka efter fem min och säger att de missat bussen. Så 

det är ett problem att hålla reda på. Vi stöttar, men om vi stöttar för mycket då blir det inte bra 

heller, man får tänka på att de här killarna är ganska stora, det är inte några små barn vi har.  

Vårdgivarna menar att det är viktigt att motivera och stötta till att barnen kommer iväg till 

skolan, exempel på hur vårdgivare 1 ibland kan stödja är följande: “kommer du igång med 

här så kommer du ha användning av det vart du än befinner dig på jordklotet”. Något som 

vårdgivare 3 anser vara en utmaning är de ensamkommande flyktingbarnens psykiska 

välmående. Vårdgivare 3 förklarar följande om varför hen anser att barnets psykiska 

välmående är en utmaning: 

Det är väldigt många ungdomar som har blivit våldtagna, misshandlade och alla andra 

hemskheter som de har varit med om. Det är mycket man får höra och mycket man får se, det 

är tufft psykiskt. För att man måste hela tiden motivera en person och vara där som en 

stöttepelare i deras liv. För att oavsett om man vill det eller inte blir man som mamma, pappa, 

syster eller en bror. Vi blir som en familj tillslut med personalen och ungdomen, fast på ett 

professionellt sätt i självaste fallet.  

Det som vårdgivare 3 anser fungerar mindre bra i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen är samarbetet mellan gode männen och ungdomarna. Vårdgivaren menar att 

flera av dem inte alltid gör sitt arbete på rätt sätt. Följderna av detta blir enligt vårdgivare 3 

att personalen på boendet ibland får göra det som är gode männens ansvar, vårdgivaren sa 
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att man: “får ta på sig sin professionella kofta och försöka göra det så bra som möjligt mellan 

både oss och ungdomarna.” 

Förbättringsmöjligheter avseende vårdgivarnas arbetsmetoder med 

ensamkommande flyktingbarn                       

Vårdgivare 1 menar att deras verksamhet gör det de kan utifrån deras kapacitet. Däremot 

anser hen att de ensamkommande flyktingbarnen bör få möjligheten att påbörja 

integrationen i ett tidigare skede. Vårdgivare 2 nämnde att arbetet med mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn förbättras hela tiden, detta beror på att boendet utvärderar 

och kollar upp om de efterlever det som lagstiftaren kräver. Vårdgivare 2 menar vidare att det 

finns avvikelser inom arbetet med ensamkommande flyktingbarn som ständigt behöver 

förbättras, och att det därför är intressant att fundera över nya strategier för att förbättra 

dessa avvikelser. Vårdgivare 3 anser att samhällsorienteringen från skolorna bör förbättras i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarnen. Med detta menar vårdgivare 3 att resurser 

borde riktas på grundläggande saker som språket: 

Eftersom att vi ibland kan se att det går mycket trögare i vissa skolor med att lära sig språket. 

Man hör från ungdomarna att antingen är det för låg nivå eller så är det för hög nivå på 

lärandet. För språket är ju jätteviktigt att komma igång med så fort som möjligt. Sen så lägger 

man ju inte så mycket tid på just såna som går på språkintroduktion och att de har svårigheter 

till exempel att de är analfabeter, har dyslexi eller vad det nu kan vara. De lägger ingen tid eller 

extra resurser utan de får ju köra med resten av klassen och det händer att de hamnar efter 

väldigt ofta. Detta har vi både hört och sett här varje gång vi har läxhjälp med ungdomarna. 

Sen självfallet har kontaktpersonerna koll på ungdomarna och ger dem extra hjälp vid behov.  

Vårdgivarnas syn på vad de anser vara viktigt för barnens integrationsprocess   

Som avslutning på våra intervjuer frågade vi vårdgivarna om vad de anser är viktigt för de 

ensamkommande flyktingbarnens situation och integration. Vårdgivare 1 och vårdgivare 3 

anser att det som är viktigt för att de ensamkommande flyktingbarnen ska integreras är att 

de ska få hjälp att förstå hur samhället är uppbyggt med hjälp av skolan och 

behandlingshemmen de bor på. Anledningen till varför trygghet är viktigt för barnets 

integration enligt vårdgivare 3 är för att problemen som ungdomarna har oftast kommer från 

deras tidigare miljöer eller föräldrar, detta då flera av barnen har anknytningsproblematik 

vilket innebär att de har svårt att knyta an till någon vuxen. På grund av detta anser 

vårdgivare 3 att det är viktigt att trygghet skapas för att ungdomen verkligen ska känna att 

boendet är deras hem. Sedan är det även viktigt att ungdomarna får veta att: “alla får ha 

vilken religion de vill och tänka hur de vill men de måste även vara medvetna om att precis 

som man har förväntningar så har man skyldigheter”. Något som vårdgivare 3 också anser 

vara viktigt för barnets integration är:  

Att man visar hur det funkar med normer och allt de här med att man får vara hur som helst i 

Sverige. Men även att vi är öppna med att kvinnor inte står bakom köket och lagar mat. Det 

finns homosexuella och lesbiska människor här i Sverige. Men det betyder inte att man ska 

assimileras, det vill säga att man ska lämna allting i gränsen när man kommer hit absolut inte. 

Man får komma med sin tro och religion, men man måste samtidigt kunna anpassa sig till 

samhället man lever i.  
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Även vårdgivare 2 anser att det är viktigt att de ensamkommande flyktingbarnen är 

medvetna om hur det svenska samhället är uppbyggt och eventuella skillnader med deras 

tidigare samhälle. Hen menar att en medvetenhet angående eventuella relationella olikheter 

är viktigt då det, utan denna förståelse, kan uppstå felaktiga uppfattningar om den andre. 

Vårdgivare 2 beskriver hur dessa relationella skillnader kan tas till uttryck:  

För vi är ju ganska försiktiga, vi har ju inte så mycket kroppsspråk när vi kommunicerar. Folk 

ser ganska nollställda ut här om ni tittar runt va och det är ju väldigt ovanligt för de här 

ungdomarna där man kanske hemifrån är van att ta på varandra och använder kroppen för att 

kommunicera väldigt mycket. Det gör ju inte vi, vi är ganska stela och tillbakadragna. Och att 

liksom få ungdomarna att förstå att så är det och det behöver inte betyda ointresse, det är bara 

så vi fungerar här i Norden va. Det är kallt, det är mörkt, det är långa vintrar alltså vi är ju som 

igelkottar här. 

5.1.2 Kuratorer inom skolan  

Metoder för att de ensamkommande flyktingbarnen ska klara av sina studier 

Skolkuratorernas helhetsmål är att eleverna ska klara av skolan och uppnå sina studiemål. 

Skolkurator 1 menar att eleverna ska: “ha en god psykosocial hälsa så att de fungerar bra i 

skolan, så att de kan ta till sig undervisningen”. Skolkuratorerna menar att deras främsta roll 

inom deras yrke är att bemöta barnens psykosociala hälsa genom att förebygga och lindra 

barnens svårigheter, de fungerar även som en länk mellan de ensamkommande 

flyktingbarnen och de olika myndigheterna de kommer i kontakt med. Skolkurator 3 anser 

att hens roll är att:  

Min roll är att erbjuda stöd men också att vara en brygga till andra verksamheter. Att hjälpa 

dem att få korrekt och adekvat hjälp om de behöver träffa en läkare, psykolog eller om de 

kanske behöver försörjningsstöd från socialtjänsten. Att vara den här personen som fångar 

upp behoven som lindrar deras lidande, det är väldigt mycket att lindra deras lidande. 

Skolkurator 2 menar även att en viktig roll är att handleda och fungera som en länk mellan 

barnen och annan personal. Genom att handleda andra lärare i skolan menar kuratorn att det 

blir lättare att uppmärksamma och stödja de ensamkommande flyktingbarnen. Att arbeta på 

både grupp- och individnivå är viktigt för det förebyggande arbetet så att de vuxna i barnets 

omgivning kan agera på ett lämpligt sätt när något uppstår. 

Kommunikationen med de ensamkommande flyktingbarnen sker enligt våra skolkurarotorer 

på olika sätt. Skolkurator 1 och 2 kan prata olika språk och på grund av detta kommunicerar 

de med barnen genom att: ”prata lite deras språk, lite svenska och lite kroppsspråk. Ibland är 

det lättare för dem att förstå ordet om man skriver ner det på papper, men de flesta kan ju 

ändå göra sig förstådda.” Skolkurator 1 nämnde även att många av barnen lär sig svenska 

ganska fort, trots detta kan barnens språkutveckling skapa problem, när de inte kan uttrycka 

sina känslor eller när de är i behov av hjälp. Skolkurator 1 och 2 nämnde även att, om de 

ensamkommande flyktingbarnen behöver tolk, har barnen möjlighet att välja om de vill ha en 
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telefontolk eller platstolk. Skolkurator 2 nämnde även att deras skola har fem olika 

studievägledare som kan tala dari, somaliska, arabiska, persiska och tigrinja.   

På skolkurator 3:s skola sker kommunikationen oftast med hjälp av telefontolk. Hen upplever 

att de ensamkommande flyktingbarnen, genom telefontolk, kan öppna sig mer och enklare 

prata om sina problem. Skolkurator 3 menar att barnen tycks bli mer öppna med telefontolk 

för att: ” -Det blir mer distans när det är telefontolk, och då är de mer öppna med mig. Med 

platstolk blir barnen oftast lite tystare och blygare när en från samma land sitter med oss.” 

Skolkuratorernas arbetssätt är flexibla och varierar utifrån de individuella behov som den 

person de möter har. Alla tre talade om motiverande samtal (MI) och stödsamtal som något 

de ofta använder sig av. Skolkurator 3 arbetar även utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) 

samt Jag-stärkande samtal. Att arbeta utifrån ett systemteoretiskt tänkande där miljön runt 

omkring en människa och dess beteende även beaktas anser även kuratorerna vara viktigt i 

skolans värld. Skolkurator 1 menar även att hen arbetar lösningsfokuserat genom att snabbt 

komma fram till en lösning samt att hen har ett interkulturellt perspektiv. Det som 

skolkurator 1 anser vara betydelsefullt hos sig själv som kurator är:  

Att man har den interkulturella kompetensen är väldigt viktigt för då har man en annan. Jag 

säger inte att de som inte har det inte kan förstå barnen, men då kan jag förstå nyansen av 

deras berättelser. Jag kan förstå när ett ensamkommande barn säger till mig ‘bor du ensam?’ 

och jag svarar ja, och de säger kvinnor får inte bo ensamma. Då blir jag inte så att, nu ska jag 

köra ett genusperspektiv på dig, utan jag kan förstå och sen försöka vända det, här i Sverige 

gör vi på det sättet och du bor ju själv och så vidare. Så ett lösningsfokuserat arbetssätt och ett 

interkulturellt perspektiv skulle jag kunna säga. 

Förutom individuella samtal, skiljer sig de aktiviteter kuratorerna och skolorna erbjuder för 

eleverna. Skolkurator 3 håller varje tisdag i Yoga-grupper för stress och stresshantering. 

Kuratorn beskriver det som en social arena som är väldigt värdefull där elever i 

introduktionsklasser och svenska ungdomar kan träffas och bli vänner. Även skolkurator 2 

talade om aktiviteter som exempelvis basket, fotboll och squash som en arena där eleverna 

kan möta andra människor samt lära sig det svenska språket. De ensamkommande och 

asylsökande barnen på kurator 2:s skola får även ta del av skolans integrationsprojekt som 

innebär att eleverna varje onsdag arbetar utifrån olika teman. Skolkurator 1 beskriver hur 

temadagarna inom integrationsprojektet kan se ut:  

Nu jobbar de med demokratin, då kan det vara att de i fyra veckor läser böcker om historia, går 

på museum, går och ser saker utanför skolan och gör olika projekt som handlar om att 

integreras och träffa nya människor. Nästa månad kan det vara något om idrott då får de testa 

på friluftslivet, allting som att de kan integreras med andra människor och andra kulturer 

överlag. 

Precis som skolkurator 2, talade skolkurator 1 också om temadagar. Skolkuratorn menar att 

utförandet av aktiviteter är på gång, men att det ännu inte har utarbetats på grund av ett 

snabbt ökat inflöde av elever som är ensamkommande flyktingbarn. Skolkurator 1 menar att 

temadagarna ska baseras på vanligt förekommande samtalsämnen under de individuella 
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samtalen. Kuratorn nämnde att flera bland annat inte äter, är stressade, har hjärtklappning 

och panikångest. Hen menar att en av temadagarna kan hjälpa barnen att förstå och hantera 

sina känslor. Kuratorn nämnde även att fritidsaktiviteter och att sova ordentligt på nätterna 

är viktiga områden för att barnen ska kunna må bra och orka med skolan.  

Saker som fungerar bra och mindre bra i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn 

På frågan om vad skolkuratorerna anser fungerar bra i arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen svarade alla att det är när de känner att de har makten att hjälpa till att lösa 

de problem som eleverna vill ha hjälp med. Skolkurator 1 lyfte fram relationen till elevernas 

mentorer som en viktig och fungerande del i att uppmärksamma elever som av olika 

anledningar inte vill söka hjälp men som kanske behöver hjälp. Skolkurator 1 beskriver även 

ledningens fria tyglar som något positivt då hen känner sig fri att forma sitt eget arbetssätt. 

Skolkuratorerna menar att kommunikationen till eleverna fungerar väldigt bra då 

ungdomarna själva vågar be om hjälp och att de själva ganska tydligt kan beskriva vad de vill 

ha hjälp med. Gemensamt för vad skolkuratorerna anser vara utmanande i sitt arbete med de 

ensamkommande flyktingbarnen är maktlöshet, skolkurator 3 menar: 

Utmanande är faktiskt när jag inte kan göra någonting, alltså när det är utanför min kontroll. 

Jag kan inte ge dem ett beviljat uppehållstillstånd, det är utanför mina befogenheter eftersom 

att jag inte jobbar på socialtjänsten nu och så där. Då flera ofta kommer hit och gråter och 

vågar liksom släppa det de hela tiden gömmer och trycker ner, så då kommer det ofta ut här i 

rummet och ja det är att se att en människa som är väldigt plågad, och att jag faktiskt inte kan 

göra någonting förutom att lyssna och försöka hitta vägar. Men ibland så är det 

avvisningsbeslut tillbaka till Afghanistan tillbaka till länder där man vet att det är fullkomligt 

kaos och krig, det är inte roligt. 

De ensamkommande flyktingbarnens mottagande av det arbete som skolkuratorerna gör kan 

se olika ut, en del vill ha mer och annorlunda medan andra är tacksamma. Att de flesta 

eleverna kommer tillbaka menar skolkuratorerna är ett kvitto på att det fungerar bra. 

Skolkurator 3 vittnar även om bättre sömn, att de känner sig lugnare, har mindre ångest och 

att de kan känna en känsla av hopp. Det finns även de som inte alls kommer till kuratorn eller 

som väljer att avbryta eller hoppa över bokade möten. Anledningar till detta kan se olika ut. 

Både skolkurator 1 och 2 nämnde att anledningar till detta kan vara att de har något som de 

inte vill eller inte är redo att berätta om, men även att det kan finnas ett stigma till att gå till 

kuratorn är förekommande. Skolkurator 2 nämner även att flera väljer att inte komma till 

kuratorn, framförallt papperslösa, på grund av en rädsla för att myndigheter ska agera 

negativt. Men överlag menar skolkuratorerna att det är få som inte väljer att komma då de 

ofta behöver prata. 

Skolkurator 1 och 2 beskriver hur svårt det kan vara att motivera elever som väntar på beslut 

eller som har fått avslag till att fortsätta gå kvar i skolan, och framförallt till att fortsätta leva. 

Skolkurator 1 beskriver fortsättningsvis:  

Men just i de situationerna när de säger att om jag blir hemskickad kommer jag bli dödad, 

torterad eller försvunnen bara, vad säger man då till dem? Det första blir ju inte att integrera 
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dem utan det första blir att hålla dem vid liv. Så det är väldigt svårjobbat, men det ger också 

som mest när det lyckas.  

Att dra gränser i arbetet med ensamkommande flyktingbarn framkom som viktigt hos både 

skolkurator 1 och 2. Skolkurator 1 menar att skolans rutiner borde utarbetas mer för att 

enklare kunna mäta arbetets resultat. Skolkuratorerna nämner även att det finns tendenser, 

bland personal på skolan samt övriga vuxna i samhället, att bli för personligt engagerad. Ett 

exempel som skolkurator 1 lyfte fram var en lärare som hjälpte en elev, som skulle förflyttas 

till en annan ort, att hitta ett nytt boende så eleven skulle slippa byta ort. När en professionell 

går utanför sin roll eller lovar saker, menar kuratorn att orimliga förväntningar kan skapas 

hos eleven men även hos elevens kompisar som är i samma situation. Detta kan i slutändan 

leda till bland annat besvikelse. Även skolkurator 2 talar om konsekvenserna av att bli för 

engagerad, men mer på ett samhälleligt plan. Skolkurator 2 menar att:  

Jag kan ha ett samtal med två olika elever som har haft två olika upplevelser i Sverige när de 

har kommit hit. Det är nästan alltid den som inte har behövt känna till sina rättigheter eller 

skyldigheter och bara blivit servad allting av massa olika människor som har mest problem. 

Den elev som har kommit och haft så här: ‘detta är transit, HVB-hem sen har du ett 

stödboende, det här är vad du måste göra och det här är vad vi kan göra för dig’. Han har 

kommit längre, han mår mycket bättre, han vet att vi har det på det här sättet i Sverige det här 

är våra regler och rutiner och det här är vad du ska förhålla dig till men du har även rätt till 

detta för att du är i Sverige. Medan den som har blivit daltad med är förvirrad, vet inte vad han 

ska förvänta sig, är rädd, vet inte vad han har rätt till, kan inte sina skyldigheter, hamnar 

mycket snett och förväntar sig orimliga saker av organisationer för att det är så han tror att det 

ska se ut. 

Skolkurator 3 menar att hela samhällssystemet måste bli bättre på att ta hand om de här 

eleverna. Kuratorn riktar exempelvis kritik mot att det är så svårt att få tag på 

Migrationsverket vilket kurator 3 menar kan öka ångest, utsatthet och känslan av att inte 

kunna styra sitt liv. Kuratorn menar även att Socialtjänsten bör förbättras:  

Mindre bra är att det finns stora behov av hjälp och stöd, speciellt nu med alla 

avvisningsbeslut. Och att det har blivit så hårda regler, som jag tycker har blivit djupt tragiskt, 

hur det har blivit. Det kan bli väldigt svårt för de här eleverna att få tag på socialsekreterare. 

Att få tag på Migrationsverket kan vara omöjligt, dem kan man ringa i två veckor och så där. Så 

att det är enorma lidanden jag möter, enormt djupa lidanden där de är så utsatta och är i 

underläge till myndighetspersoner, de är i extrema underlägen ibland. Och det tycker jag har 

varit sorgligt att se. Det krävs mycket mer, de behöver mycket mera stöd. 

Förbättringsmöjligheter avseende skolkuratorernas arbetsmetoder med 

ensamkommande flyktingbarn 

Tydligare rutiner eller att rutinerna ska börja användas mer menar skolkurator 1 är viktigt för 

att eleverna ska kunna erbjudas rätt hjälp i rätt sammanhang, men även ur en 

rättssäkerhetssynpunkt. Skolkurator 1 menar även att introduktionsklassernas placering i en 

egen korridor avskilt från andra klasser skapar segregation i sig, därför är det något som hen 

arbetar på för att ändra. Vidare nämner skolkurator 1 att det bör skapas fler sammanhang i 
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skolmiljön där andra program och elever från introduktionsklasser kan mötas. Skolkurator 2 

nämner att det finns förbättringsmöjligheter gällande kommunikationen mellan ledning, 

lärare och elever. Skolkuratorn menar vidare att de vuxna inte ska vara rädda att fråga hur en 

elev mår och att eleverna ska känna sig trygga i att prata, hen förklarar att de professionellas 

roller bör bli mer tydliga. Skolkurator 2 menar vidare att:  

En gränssättning bland lärare och elev är väldigt bra och det är något som alltid behöver 

förbättras i skolor, jag tror att många engagerar sig för mycket ibland medan andra engagerar 

sig absolut ingenting. Jag tror att många är rädda för bemötandet, ‘att nu kanske han berättar 

att det här har hänt och det vill inte jag ens veta av för jag kan inte hantera det‘, och då väljer 

man att kapa hela den relationen istället eller att man istället blir som en hobbypsykolog och 

att rollen som lärare försvinner. Man måste veta vad man har för roll, om man inte redan får 

hjälp och handledning från en vuxen som lärare för kunna inse ‘jag har brister i empatin eller 

sympatin, att jag måste lära mig att hantera det här för att det ska bli bättre för eleverna 

skolmässigt’. Men även att veta när man som lärare ska släppa det och lämna över till de som 

faktiskt kan och bör hantera det, det tror jag behöver förbättras absolut.   

Vidare förklarar skolkurator 2 att detta kanske inte är lärarens främsta uppgift, utan att 

skolans elevhälsoteam, kurator och skolsköterskan bör ta det främsta ansvaret. Skolkuratorn 

menar att handledning i bemötandet gentemot ensamkommande och andra asylsökande 

barn borde ges till exempelvis lärare och andra professionella.  

Skolkuratorernas syn på vad de anser vara viktigt för barnens 

integrationsprocess   

På frågan om vad skolkuratorerna anser är viktigt för de ensamkommandes situation och 

integration i Sverige menar skolkurator 3 att de grundläggande behoven (hen refererar till 

Maslows behovstrappa) ska vara uppfyllda samt att de ska känna sig trygga och ha en stabil 

vuxen att prata med. Att ha pengar anser kuratorn vara viktigt då brist på pengar tycks skapa 

stor ångest. Skolkurator 2 menar att kontaktskapande, att på olika sätt känna sig som en del 

av samhället och att känna till sina rättigheter och skyldigheter är bland det viktigaste. Även 

att göra det lilla extra genom att exempelvis hjälpa barnen att uppfylla sina drömmar, menar 

skolkurator 1 vara viktigt för främjandet av de ensamkommande flyktingbarnens integration. 

Skolkurator 1 poängterar att det är viktigt att integrationen startar redan i skolan då hen tror 

att det kommer underlätta för dem senare i livet. 

5.2 Analys  

I studiens resultat framkom det att bemötandet av barnens psykiskosociala ohälsa anses vara 

en utmaning för alla våra intervjupersoner. För skolkuratorerna var barnens psykiska 

välmående deras primära fokus, integrationen tycks vara sekundär. Att gruppen 

ensamkommande flyktingbarn som till följd av sin flykt generellt har psykosociala problem är 

även återkommande i tidigare studier. Vervliet m.fl. (2014) menar att många av de 

ensamkommandes psykiskosociala ohälsa beror på traumatiska upplevelser som de tidigare 

har varit med om.  
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Att motivera barnen till att fortsätta med vardagliga saker som att gå till skolan och att 

fortsätta leva sitt liv trots deras ovisshet om framtiden, menar vårdgivarna och 

skolkuratorerna, är vardagliga utmaningar inom arbetet med de ensamkommande 

flyktingbarnen. En sådan situation kan kopplas till vad Thommessen m.fl. (2015) menar med 

att leva i ”limbo”, vilket innebär att flera av de ensamkommande flyktingbarnens ständiga 

oro och ångest beror på att de är ovetande om vad framtiden har att ge. Att flera av barnen 

känner oro och har funderingar över hur framtiden kommer att se ut framkommer även i 

Söderqvists (2014) studie. Flera av vårdgivarna och skolkuratorerna riktar kritik mot 

samhällssystemet och menar att institutionernas oåtkomlighet gentemot både barnen och 

andra professionella försämrar barnens välmående och därför har en del i att barnen känner 

oro och meningslöshet. Även Sundqvist m.fl. (2016) och Wimelius m.fl. (2017) nämner att 

kommunikationen mellan olika system och professionella kan utgöra ett problem. Att 

institutionernas funktion har en påverkan på barnets välmående stämmer överens med 

Bronfenbrenner (1979) som menar att barnens välmående beror på deras begriplighet av sitt 

sammanhang samt de olika påverkande systemens samverkan med varandra. Thommessen 

m.fl. menar vidare att de ensamkommande flyktingbarnen vid denna tid har uppskattat 

vägledning och social stöttning. Enligt Buber (1990b) är det i det ömsesidiga och äkta mötet 

som “Jag” och “Du” kan påverka varandra. För att varje barns oro ska kunna fångas upp och 

bemötas krävs det att var och en av barnen har möjlighet till en sådan relation med en vuxen 

professionell.  

Både HVB-hemmen och skolorna tycks lägga stor vikt på aktiviteter i form av exempelvis 

temadagar och idrott. Utifrån resultatet, tycks aktiviteterna skapa tillfällen där de 

ensamkommande flyktingbarnen har möjlighet att möta nya människor, bli självständiga, 

lära sig språket och bli delaktiga i samhället. Allt detta kan ses som ett sätt att lära känna 

samhällets funktion, för att på så sätt kunna få en bättre förståelse för sitt sammanhang. Att 

lära sig om samhället kan, tolkat utifrån Söderqvists (2014) studie, även vara betydelsefullt 

för ett ensamkommande flyktingbarns självkänsla. Detta då författaren menar att kulturella 

skillnader kan skapa svårigheter som i sin tur kan påverka barnens känsla av att en dag 

kunna ta del av eller vara en del av olika sammanhang. Eftersom att flera av de 

ensamkommande flyktingbarnen har psykosociala problem på grund av deras bakgrund 

menar även skolkurator 1 och 3 att barnen med hjälp av de olika aktiviteterna lär sig att 

hantera sina känslor på ett bättre sätt. Detta framkommer även i Aytar och Brunnbergs 

(2016) studie, där olika aktiviteter, stöd och sysselsättning främjar bearbetningen av 

traumatiska upplevelser. Deltagandet inom olika aktiviteter är därmed viktigt för barnens 

välmående samt förståelse för samhället. Även att hjälpa de ensamkommande flyktingbarnen 

med det lilla extra som exempelvis att uppnå sina drömmar menar skolkurator 1 är viktigt för 

deras välmående och integration. Som tidigare nämnt kan känslor av oro och meningslöshet 

påverka barnens vilja och ork att delta inom olika saker, att främja och ta ett barns intresse 

på allvar kan därmed ses som ett sätt att minska känslor av meningslöshet.  

Utifrån resultatet kan vi se att HVB-hemmen har tydligare arbetssätt och rutiner än vad 

skolkuratorerna har, detta då de i högre grad arbetar utifrån egna erfarenheter och 

individens behov. HVB-hemmen som vi upplever har liknande metoder och rutiner gentemot 

alla individer, ser en tydlig utformning som något positivt då alla barn får hjälp och stöd 

utifrån samma förutsättningar. Skolkuratorerna som inte tycks ha några tydliga metoder eller 
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riktlinjer att förhålla sig till ser detta, till skillnad från HVB-hemmen, som något positivt då 

det leder till att de enklare kan individanpassa sitt arbete utefter varje barn. Vidare tycks 

skolkuratorernas fria tyglar göra att de i sitt arbete kan ta hänsyn till och se varje barns 

behov. Det är i linje med Sundqvist m.fl. (2016), Thommessen m.fl. (2015) och Kohli (2006) 

som menar att det är viktigt, att beakta barnens behov, för att kunna förbättra arbetet med de 

ensamkommande flyktingbarnen. I HVB-hemmens arbete tycks istället de tydliga riktlinjerna 

vara en viktig grund för att kunna se till att alla barn får stabilitet, blir sedda och får det stöd 

de är i behov av vilket stämmer överens med Sundqvist m.fl. (2016) och Kohli (2006) som 

menar att dåligt utformade metoder och otydliga riktlinjer försvårar arbetet.  

HVB-hemmens tydliga metoder och riktlinjer tycks främja arbetet med att beakta barnens 

behov. Vi reflekterar över att riktlinjer kan bidra till att barnens behov tillgodoses på ett 

bättre sätt. Detta då Buber (1990b) som menar att mötet med en annan eller att närvaron i en 

grupp inte innebär att en Jag-Du relation skapats eller att man som människa blir sedd, en 

ömsesidig bekräftelse behövs. Utifrån detta tolkar vi det som att det är viktigt att se individen 

som en egen individ och inte som en grupp. Det vill säga att en individ inte ska bli sedd 

genom att bara befinna sig bland andra utan att en ömsesidig relation är huvudsaken för att 

mötet ska ge något. De tydliga riktlinjerna kan därmed hjälpa personalen att strukturera och 

dela sin tid till varje individ och inte som grupp. Dessa skillnader, menar vi, kan bero på att 

HVB-hemmens och skolkuratorernas arbetsmiljöer skiljer sig åt och därmed kräver olika 

utgångspunkter för att kunna göra det så bra som möjligt för de ensamkommande 

flyktingbarnen. Ett exempel kan vara att HVB-hemmen är tvådelat, då det både är ett hem 

och en arbetsplats, vilket kräver mer rutiner och riktlinjer då arbetet blir mer komplext.  

Vikten av att balansera mellan att vara professionell, beakta varje barns behov och att inte bli 

alltför engagerad lyfts fram både hos vårdgivarna och skolkuratorerna som utmanande då 

många lätt blir känslomässigt engagerade. Vårdgivare 3 samt skolkurator 1 och 2 menar att 

gränsdragning är viktigt, dels för att personalen ska kunna orka med sitt arbete men främst 

för barnens skull. Skolkuratorerna nämnde att många lärare och vuxna överlag har en 

tendens att antingen vara väldigt engagerade eller inte alls engagerade, viket leder till 

negativa konsekvenser för barnets förmåga att ta sig framåt och förstå sitt sammanhang inom 

olika situationer. Enligt Bronfenbrenner (1979) innefattar mikrosystemet ett barns närmsta 

relationer. Då ensamkommande flyktingbarn inte har sin biologiska familj närvarande menar 

vårdgivare 3 och Wimelius m.fl. (2017) att vårdgivarna på HVB-hemmen blir som en 

ersättning, de blir som en familj. Sjöblom m.fl. (2016) skriver om paradoxen av att HVB-hem 

både är ett hem och en arbetsplats. Att skapa ett hem eller fungera som en familj i denna 

kontext kan skapa svårigheter, detta då de professionellas närvaro inte är temporärt och 

begränsat. Om en professionell blir för engagerad menar kurator 2 att orimliga förväntningar 

skapas hos barnen vilket i sin tur kan leda till besvikelse. Även Sjöblom m.fl. menar att 

balansen är viktig för att inte ge barnen falska förhoppningar eller otydligheter i 

relationsskapandet.  

Enligt Buber (1990b) påverkar och formar människor varandra i det äkta mötet, ett Jag 

förutsätter ett Du. Inför varje möte med en annan kan vi som människa fatta ett beslut, att 

antingen bekräfta den andra eller inte. Som vårdgivare är det därmed viktigt att se och gå in i 

Jag-Du relationen, detta samtidigt som rollen som professionella behöver beaktas. I 
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relationsskapandet mellan professionell och barn förstår vi därmed att en balans mellan att 

se barnens individuella behov och samtidigt hålla sig inom sin professionella yrkesroll är 

viktigt för barnens utveckling. Både kurator 1 och 2 menar att skolan bör bli bättre på att 

utrusta flera vuxna i att se och uppmärksamma varje barn då kuratorerna menar att många 

undviker att inte fråga hur ett barn mår för att de är rädda för svaret de kan tänkas få. Buber 

lägger stor vikt vid den vardagliga kontakten, utifrån detta uppfattar vi att kontakten med 

professionella har en stor påverkan på individens välmående. 

Flera av de intervjuade vårdgivarna och skolkuratorerna anser att integrationen för de 

ensamkommande flyktingbarnen kan främjas genom att barnen bland annat blir medvetna 

om vilka rättigheter och skyldigheter men även genom att de lär sig om hur samhället 

fungerar. Skolkurator 3 menar att “Det nästan alltid är den som inte har behövt känna till 

sina rättigheter eller skyldigheter och bara blivit servad allting av massa olika människor som 

har mest problem”. Tolkat utifrån Bronfenbrenner (1979), som menar att ett barns 

välmående beror på den omgivande miljöns samverkan samt barnets begriplighet av sitt 

sammanhang, kan vi förstå att barnens delaktighet och påverkan på sitt liv är en viktig grund 

för ett självständigt och meningsfullt liv. Även att öka de ensamkommande flyktingbarnens 

medvetenhet angående relationella olikheter och hur det svenska samhället fungerar är 

viktigt. Dessa faktorer är viktiga för att de ensamkommande flyktingbarnen ska kunna förstå 

sitt sammanhang och kunna anpassa sig samtidigt som de behåller sin kultur. Även i 

Söderqvists (2014) studie framkommer det att en viktig del i de ensamkommande 

flyktingbarnens integrationsprocess är att de får en förståelse för hur samhället fungerar. 

Förståelsen för samhällets funktion är även viktig för deras självkänsla för att de ska kunna 

känna att de kan bli en del av samhället och kunna delta inom olika sammanhang.  

Att professionella i arbetet med ensamkommande flyktingbarn upplyser barnen om deras 

rättigheter, skyldigheter, om hur samhället fungerar och hur det svenska samhället ser ut, 

menar vi, kan ses som ett sätt att minska vardaglig förvirring och oro. Vidare menar Vervliet 

m.fl. (2014) att dagliga stressfaktorer som exempelvis oro visar på mer närvarande 

depression, ångest och PTSD hos de undersökta ensamkommande flyktingbarnen. Utifrån 

resultatet kan vi se att både vårdgivare och skolkuratorer genomgående talar om oro som en 

utmaning, vilket enligt oss ibland kan fungera som ett hinder för barnens fulla aktivitet. Vi 

kan därmed se att oron har en stor påverkan på barnens välmående och ork, vilket i sin tur 

påverkar integrationen negativt.  

6 DISKUSSION                                                                            

Syftet med denna studie var att identifiera vilka metoder som används för att integrera 

ensamkommande flyktingbarn i samhället. Vi kommer i följande del föra en diskussion om 

vi, i studien, har lyckats uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vidare kommer 

vi diskutera hur vi tycker att metoden som vi har använts oss av har fungerat samt vad vi 
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hade kunnat göra annorlunda. Avslutningsvis kommer vi även skriva om det har uppstått 

några etiska problem i den genomförda studien.  

6.1 Resultatdiskussion  

När det gäller resultatet från våra intervjuer anser vi att, vi mer eller mindre utvecklat, har 

fått svar på våra frågeställningar. Den första frågeställning som vi hade intention att besvara 

var vilka metoder HVB-hem och skolor använder sig av för att barnen ska klara av vardagen 

och sina studier. Utifrån resultatet tycks HVB-hemmen ha strukturerade metoder och 

arbetssätt vars syfte är att ge barnen en stabil och strukturerad vardag baserat på hur andra 

svenska ungdomar har det. Ingen av de intervjuade talade till en början om integration, utan 

fokus tycks i första hand, både för vårdgivare och skolkuratorer, ligga på att barnen ska bli 

tillgodosedda med de grundläggande behoven samt det som deras verksamhet har fokus på. 

Precis som Aytar och Brunnberg (2016) kommer fram till i sin studie kan vi se att aktiviteter 

är en central metod för att främja välmående. Aktiviteter som exempelvis fotboll, basket och 

Yoga tycks vara en bra miljö för barnen att möta andra människor, lära sig mer om samhället 

samt få ett ökat välmående. Även aktiviteter i form av samtal och utbildning riktat mot 

vanligt förekommande områden som exempelvis att känna sig stressad och se sig själv som 

ett “offer” är något som alla intervjupersoner på olika sätt arbetade för. Detta leder i sin tur 

till att barnen får ökad kunskap och förståelse om sig själva och sin roll i samhället. 

I studien ville vi även besvara vad det är som fungerar bra och mindre bra i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn samt vilka förbättringsmöjligheter som vårdgivare och 

skolkuratorer menar att det finns avseende de metoder som HVB-hem och skolan arbetar 

utefter. Varken vårdgivarna eller skolkuratorerna har problematiserat eller ifrågasatt sitt eget 

arbete, alla tre verkar utifrån intervjuerna vara mer eller mindre nöjda med sitt eget arbete 

om menar att det är omgivande faktorer som behöver förbättras. Det som fungerar bra är 

visar sig vara relaterat till en fungerande relation mellan vårdgivare eller skolkurator och 

barn. Flera av de intervjuade menar att deras intention att hjälpa till mottas av och når fram 

till barnen. Det som fungerar mindre bra tycks vara relaterat till samverkan mellan 

Bronfenbrenners (1979) mikro- och makrosystem. Flera av de intervjuade talade om hur 

svårt det är att motivera ett barn att göra vissa grundläggande saker, som att exempelvis gå 

till skolan trots känslor av meningslöshet, obegriplighet och oro gällande hur det ska bli i 

framtiden. Analysen visar att dessa känslor stärks och försämras av svårigheterna som finns 

för både barnen och de professi0nella att komma i kontakt med olika myndigheter. Vi menar 

att vuxna inom HVB-hem och skola är mycket viktiga för att barnen ska få den enligt Buber 

(1990a) viktiga Jag-Du kontakten, men även för att fungera som en länk mellan olika aktörer. 

Kritisk granskning och en strävan mot att förbättra sitt arbete är alltid viktigt för alla som 

arbetar med ensamkommande flyktingbarn men framförallt för professionella inom HVB-

hem och skolan då dem är barnens närmsta kontakter och därmed är en viktig del i att 

barnen blir sedda och får sin röst hörd. Eftersom att flera av de intervjuade antyder att det 

som fungerar mindre bra är samverkan med andra aktörer kan vi se att mycket av 

vårdgivarnas och skolkuratorernas arbete påverkas av andra myndigheter vilket gör 

samverkan mellan aktörerna viktig. De olika myndigheterna har en direkt påverkan på hur 
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pass bra de utförande aktörerna kan genomföra sina arbetsuppgifter och har en direkt 

påverkan på barnets välmående. Att ingen av våra intervjupersoner förslagit några 

förbättringsmöjligheter gällande sitt eget arbete är ett viktigt bortfall under denna 

frågeställning och bör därmed beaktas i resultatet. 

Resultatet visar även att gränsdragning och balansen mellan att vara professionell och att 

inte bli för engagerad har en viktig del i barnens känsla av sammanhang, vi förstår att alla 

vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn behöver få 

kunskap och förståelse för de behov barnen de möter har. Flera av våra tidigare studier 

menar att barnens egna röster och behov bör beaktas mer i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. För oss innebär detta att barnen ges möjlighet att tycka till och att detta tas i 

beräkning vid beslutsfattning och utförande. För att detta ska kunna göras ser vi samverkan 

mellan de olika myndigheterna som en viktig faktor då det kan fungera som en länk mellan 

de olika aktörer som finns i barnens omgivning. I studier av Sundqvist m.fl. (2016) och Kohli 

(2006) framkommer det att de arbete som görs för ensamkommande flyktingbarn ofta 

brister i att just tillgodose barnens behov på grund av bland annat okunskap gällande 

barnens situation. Eftersom olika aktörer har fokus på olika saker menar vi att en god 

kontakt mellan olika aktörer som berör barnen kan bidra till en ökad kunskap gällande 

vardera ensamkommande flyktingbarn. Utifrån resultatet menar vi att HVB-hem och 

skolkuratorernas kontakt och samverkan med andra aktörer kan förbättras.  

6.2 Metoddiskussionen  

Som tidigare nämnt har vi använt en kvalitativ studie med semistrukturerade metoder, vi 

anser att denna metod har fungerat bra. Att vi kontaktade våra intervjupersoner via mejl är 

något som vi också anser har fungerat bra, då vi kunde ha koll på vilka vi hade kontaktat och 

att vi genom missivbrevet kunde vara säkra på att intervjupersonerna blev informerade om 

studiens syfte samt varför vi ville intervjua just de. Till en början var vi osäkra på vilken 

metod som skulle passa vår studie med tanke på att integrationsprocessen för 

ensamkommande flyktingbarn är både ett brett och aktuellt ämne där olika metoder skulle 

kunna passa. Med hjälp av metoden har vi fått fram intressant resultat för vår studie, och vi 

har även lyckats få en uppfattning om att integrationsprocessen för ensamkommande 

flyktingbarn hanteras på olika sätt beroende på vad man har för yrkesroll.  

Studiens validitet berör enligt Kvale och Brinkmann (2009) om vi har undersökt det vi ville 

undersöka. Alla intervjuade vårdgivare och skolkuratorer blev, innan intervjuerna 

genomfördes, informerade om studiens syfte, under intervjuerna utgick vi från vår 

intervjuguide som utformats utifrån våra tre frågeställningar. Detta för att försäkra att alla 

frågeställningar besvarats utifrån våra intervjupersoners egen tolkning och inte endast 

utifrån vår analys.  

Reliabilitet mäter enligt Kvale och Brinkmann (2009) om resultatet som framställs i en 

studie är tillförlitlig. Hur pass reliabel en studie är beror såväl på hur intervjuerna 

genomfördes och sammanställdes. Kvale och Brinkmann nämner vidare att ledande frågor 

bland annat kan påverka studiens reliabilitet. Som tidigare nämnts använde vi oss, i denna 
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studie, av semistrukturerade intervjuer. Det finns många fördelar med sådana typer av 

intervjuer, men även nackdelar då metoden lämnar utrymme för spontant formulerade 

frågor som inte är lika genomtänkta som de tidigare formulerade frågorna. Då vi, i 

transkriberingen av intervjuerna, ordagrant skrev ner allt som sades under intervjuerna 

kunde vi i efterhand reflektera över om något svar påverkats av hur vi formulerade våra 

frågor. Vi upplevde inte att det framkom några falska förespeglingar under intervjuerna, vi 

reflekterar över att detta kan bero på att intentionen med denna studie inte är att fastställa 

hur det ska vara utan hur det kan se ut samt att begreppet integration är svårdefinierat. Vi 

upplevde däremot att vi inte fått så självkritiska svar som vi önskat gällande frågeställning 

två och tre då ingen av de intervjuade menade att deras egna arbete hade några tydliga 

förbättringsmöjligheter. Detta var inget som vi uppmärksammade under intervjuerna, utan 

uppmärksammades i efterhand. Om vi var mera vana intervjuare kanske detta kunnat 

uppmärksammats och åtgärdats under intervjuerna. Intervjupersoners sociala önskvärdhet 

gentemot samhället och sin egen verksamhet kan även ha haft en påverkan till detta.  

Som vi tidigare nämnt under metoddelen genomfördes en av intervjuerna via telefon. Vi 

lyckades få svar på våra intervjufrågor, men nackdelarna som vi upptäckte var att vi inte 

kunde observera intervjupersonens reaktioner under telefonintervjun. Anledningen till varför 

vi anser att detta är en nackdel är för att vi, när vi genomförde de andra intervjuerna, kunde 

uppmärksamma när intervjupersonerna inte förstod våra frågor och på så sätt försöka 

formulera frågorna på ett tydligare sätt. För att vi skulle få tydligare svar på våra 

intervjufrågor visade även några av intervjupersonerna synliga hjälpmedel som de arbetar 

utifrån. Detta kunde vi inte få från vår telefonintervju. En annan nackdel som vi upptäckte 

med telefonintervjun var att intervjupersonen inte gav oss lika reflekterande svar. Hen 

besvarade endast intervjufrågorna medan de andra intervjupersonerna pratade mycket om 

känslomässiga upplevelser. Detta tror vi, ännu en gång, kan bero på distansen mellan oss.  

Vi reflekterade även över varför vi blivit tvungna att ta bort frågeställningen “Hur mottas 

arbetet som görs för de ensamkommande flyktingbarnen utifrån vårdgivarnas och skolornas 

perspektiv?”. En möjlig anledning till varför vi inte fick så utvecklade svar på frågeställningen 

kan bero på att vi inte ställde följdfrågor kring frågeställningen. Vi funderade även på hur det 

skulle kunna bli om vi hade intervjuat någon som har tillhört gruppen ensamkommande 

flyktingbarn. Om vi hade fokuserat på hur vårdgivarna och kuratorerna utvärderar sitt 

arbete, hur det ser ut eller om de har en uppfattning om hur barnen faktiskt mår i ett mer 

långsiktigt perspektiv, skulle vi kanske kunnat få mer utvecklade svar. 

Sammanfattningsvis anser vi att det mesta i denna studie har fungerat bra då vi har uppfyllt 

studiens syfte och frågeställningar. Studien har gett oss kunskaper om hur det kan tänkas se 

ut inom HVB-hem och skolan, men studien är inte generaliseringsbar i statistisk bemärkelse. 

Detta för att vi bland annat har intervjuat så få personer. Det som vi hade kunnat göra 

annorlunda är att undersöka frågeställningarna mer från ett samhälleligt perspektiv genom 

att exempelvis lägga mer fokus på lagar. På så sätt hade vi även kunnat undersöka HVB-

hemmen och skolkuratorernas ställningstagande gentemot de lagar de har att förhålla sig till 

i sitt arbete.  
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6.3 Etisk diskussion 

I denna studie har vi kommit fram till att det inte har uppstått några etiska problem, detta då 

intervjupersonerna som vi har intervjuat är personal och därmed inte tillhör gruppen 

ensamkommande flyktingbarn. På grund av detta förekom det inte någon skada för varken 

våra intervjupersoner eller de ensamkommande flyktingbarnen. Känsliga personuppgifter 

behandlades inte heller i vår studie, då syftet med studien var att göra en allmän 

undersökning om hur integrationsprocessen ser ut för alla ensamkommande flyktingbarn. I 

denna studie tog vi även hänsyn till informationskravet genom att intervjupersonerna blev 

informerade om vad syftet med studien är. Innan intervjuerna påbörjades blev 

intervjupersonerna informerade om att deras deltagande är helt frivillig och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville, i samband med detta fick vi ett samtycke från samtliga 

intervjupersoner. 
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7 SLUTSATSER 

Studien visar att viktiga delar i ensamkommande flyktingbarnens integration är välmående, 

stabilitet, sysselsättning och begriplighet. HVB-hemmen och skolorna fyller olika funktioner 

och fungerar som en referensram för hur det svenska samhället fungerar. Aktiviteter i form 

av idrott och utbildning lyfts fram som viktiga delar i barnens integration då dessa aktiviteter 

bidrar till att barnen lär sig det svenska språket, knyter kontakter, lär sig mer om det svenska 

samhället samt ökar barnens begriplighet. De omgivande aktörerna och myndigheterna har 

en direkt påverkan på barnens känslor vilket i sin tur påverkar deras integration. Vid 

otydlighet tycks känslor av meningslöshet och oro förstärkas vilket i sin tur försvårar 

integrationen i den bemärkelsen att flera av barnen inte ser någon mening med att gå till 

skolan, delta på aktiviteter eller uppfylla sina mål. Studien visar att en del av barnens oro kan 

lindras med hjälp tydlighet och en ökad förståelse för sin omgivning.  

Slutligen förstår vi att ensamkommande flyktingbarns integration påverkas av alla delar i 

deras omgivning. Samhällets funktion och hur pass tydliga olika myndigheter och 

institutioner är gentemot barnen har en stor betydelse för att barnen ska kunna orka ta sig till 

de, för främjandet av integration, mycket betydelsefulla aktiviteter som görs av HVB-

hemmen och skolan. Vi förstår även att alla vuxna som har kommit och som kommer i 

kontakt med ett ensamkommande flyktingbarn spelar stor roll för barnets välmående och 

begriplighet angående sin situation. Skolan, HVB-hemmen, andra vuxna och myndigheter 

bör därmed ha bra kunskaper om barnens nuvarande situation samt vad som händer runt 

omkring dem för att främja barnens integration. Utifrån vår studie har vi kommit fram till att 

det saknas en del studier gällande hur ensamkommande flyktingbarn etablerar sig efter ett 

par år i Sverige. För att kunna förbättra ensamkommande flyktingbarns situation menar vi 

att forskning som utvärderar det arbete som görs och som har gjorts är viktigt. För vidare 

forskning föreslår vi därmed att före detta ensamkommande flyktingbarns nuvarande 

situation undersöks.  
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BILAGOR 

BILAGA A: MISSIVBREV 

                                                                                   
                                                                                  Stockholm, den 18 januari 
2017 
 
Integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn      
                    

Hej, 

vi är två socionomstudenter som går termin 6 på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi ska 
nu skriva vårt examensarbete (C-uppsats). Vi har valt att göra ett arbete om hur 
integrationsprocessen ser ut för ensamkommande flyktingbarn barn. Vi vill med denna 
uppsats undersöka integration genom att titta på ensamkommande barnens vardag i HVB-
hem och i skolan. Vi vill även identifiera vilka metoder och arbetssätt används för att 
integrera ensamkommande barn i samhället. 

Anledningen till varför vi skickar detta brev till dig är för att vi skulle vilja intervjua dig 
angående detta ämne, detta då vi vill lära oss mer om integrationsprocessen för 
ensamkommande men också för att vi vill uppfylla syftet med vår studie. 

I detta examensarbete utgår vi utifrån de forskningsetiska principerna som innebär att det är 
helt frivilligt att delta i intervjun, detta innebär att du kan avbryta ditt deltagande när du vill. 
Den information och de uppgifter som vi samlar in kommer endast att användas i 
forskningssyfte och är konfidentiell. 

Dina kunskaper och erfarenheter är väldigt viktiga för oss, därför undrar vi om det finns 
möjlighet att boka in en intervju med dig? 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

 

Elina Lindkvist (elt14005@student.mdh.se, 076XXXXXXX) 

Ronak Qasim (rqm14001@student.mdh.se, 073XXXXXXX) 

Handledare: Osman Aytar, osman.aytar@mdh.se 016–153614. 
  

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B: INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide (HVB-hem) 
 
Bakgrund 
-Vad är din yrkesroll? 
-Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Verksamheten 
- (Vilken målgrupp har er verksamhet?) 
-Vad är verksamhetens mål? 
-Arbetar ni med dem som har permanent uppehållstillstånd eller dem som väntar på beslut? 
-Vilka metoder arbetar ni utifrån? 
-Hur länge får de ensamkommande barnen bo på boendet?     
-Samarbetar ni med några organisationer, om ja vilka? 
 
1.Kan du beskriva hur en vanlig vardag ser ut hos er? 
 
(Vardagen som ett verktyg 
-Vilka principer har ni på boendet? (överenskommelse mellan de boende och de 
professionella, scheman, regler osv) 
-Vad har de ensamkommande barnen för sysselsättning på fritiden?   
- Vilka aktiviteter har ni för de ensamkommande barnen. 
-Går alla som bor på detta HVB-hem i skolan?) 
 
2.Vad är det som fungerar bra respektive mindre bra i arbetet med de 
ensamkommande barnen? 
3.Hur mottas era aktiviteter av de ensamkommande barnen inom HVB-
hemmen 
4.Vilka förslag till förbättring finns det i arbetet med de ensamkommande 
barnen? 
 
Avslutande frågor 
-Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 
-Vad har du för utbildning? 
-Är det något du vill tillägga? 
- Vad anser du vara viktigt för de ensamkommandeflyktingbarnens situation och integration?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide (kurator) 

Bakgrund 
-Vad är din yrkesroll? 
-Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Verksamheten 
- (Vilken målgrupp har er verksamhet?) 
-Vad är verksamhetens mål? 
-Arbetar ni med dem som har permanent uppehållstillstånd eller dem som väntar på beslut? 
-Vilka metoder arbetar ni utifrån? 
-Hur länge får de ensamkommande barnen bo på boendet?     
-Samarbetar ni med några organisationer, om ja vilka? 
 
1.Kan du beskriva hur en vanlig vardag ser ut hos er? 
  
(Vardagen som ett verktyg 
-Hur ofta träffar/har du kontakt med de ensamkommande barnen? 
-Vilka principer har ni? (överenskommelse mellan de boende och de professionella, scheman, 
regler osv) 
-Vilka aktiviteter har ni för de ensamkommande barnen) 
 
2.Vad är det som fungerar bra respektive mindre bra i arbetet med de 
ensamkommande barnen? 
3.Hur mottas era aktiviteter av de ensamkommande barnen? 
4.Vilka förslag till förbättring finns det i arbetet med de ensamkommande 
barnen? 
 
Avslutande frågor 
-Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 
-Vad har du för utbildning? 
-Är det något du vill tillägga? 
- Vad anser du vara viktigt för de ensamkommandeflyktingbarnens situation och integration?  
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