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SAMMANFATTNING 

Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. 

Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i 

samhället bör därför uppmärksammas. Forskning kring integration av ensamkommande 

barn är ännu bristfällig, dock har studier visat att ensamkommande barn löper en större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa än övriga samhällsgrupper. 

Denna studie undersöker hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever 

sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och ungdomar i samhället. 

En kvalitativ metod tillämpades i studien där forskningsprocessen och innehållsanalysen 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det var totalt fem informanter som 

deltog från Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning. Studiens resultat visa att det var viktigt som 

medarbetare att ha förförståelse och kunskaper om olika kulturella bakgrunder för att 

bemöta olika behov som förekommer bland de ensamkommande barnen och ungdomarna. 

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer som psykiatrin (BUP), 

ungdomsmottagning, arbetsförmedlingen, familjehem etc. upplevdes positiva och ansågs 

bidra till en framgångsrik integration. Medarbetarna upplevde hinder och möjligheter med 

integrationen. Hinder som framkom var språksvårigheter, familjeåterföreningar och 

fördomar. Möjligheterna som ansågs stärka integrationen var goda relationer mellan 

medarbetarna och de ensamkommande barnen och ungdomarna, trygghet, delaktighet, stöd 

och gemenskap. 

Nyckelord: Ensamkommande barn, förutsättningar, integration, psykisk ohälsa, socialt stöd  



 

ABSTRACT 

Integrating individuals into the society is a presumption for the well-being in the population. 

Knowledge about how the work of integration goes is important in general and the group 

unaccompanied minors is a vulnerable social group that needs to be observed. Research on 

integration on unaccompanied minors is still inadequate, but studies have shown that 

unaccompanied minors have higher risk of suffering from mental illness than other social 

groups.  

This study explores how employees in Rinkeby–Kista Stadsdelsförvaltning perceive their 

work on integration of unaccompanied minors into the society.  

The method that has been used is a qualitative method and the research process and the 

content analysis has been done through a semi-structured interview. There were total five 

informants from Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning who participated in the study. The 

result of the study shows that the informants experienced the work for unaccompanied 

minors in a positive way. It is of importance that the employees had knowledge and 

understanding of different cultural backgrounds to respond to needs that occur among the 

accompanied minors. Cooperation between Stadsdelsförvaltningen and other actors like, 

psychatri, the employment agency and family house etc. The employees experienced that 

obstacles and facilities with the work of integration. Obstacles that was said is language 

difficulties, family reunion and stereotypes. Facilities were good relations between the 

employees and unaccompanied minors, security, participation, support and community.  

  

Keywords: Integration, mental illness, presumption, social support, unaccompanied minor
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1 INTRODUKTION  

Integration är ett uppmärksammande ämne som omtalas i samhället. Året 2015 drabbades 

Sverige av en flyktingkris som medförde utmaningar för stadsdelsförvaltningen. I samband 

med flyktingkrisen var det totalt 35 369 ensamkommande barn och ungdomar som kom till 

Sverige, vilket var en betydligt högre siffra jämfört med tidigare år. Stadsdelsförvaltningen 

ansvar idag för omhändertagandet och samhällsservicen vad gäller att tillgodose de 

ensamkommande barn och ungdomars behov av boende, ekonomisk försörjning och 

psykosociala stöd. 

En tredjedel av alla asylsökande eller flyktingar som anlänt till Sverige består av 

ensamkommande barn och ungdomar, som tvingats lämna sina hemländer, familjer och sin 

trygghet på grund av förtryck, krig eller för att söka sig till ett tryggare land. Detta för att i sin 

tur få bättre livsmöjligheter och förutsättningar som de inte kunnat få i sina hemländer. Alla 

dessa barn och ungdomar har ett gemensamt utgångsläge, vilket är att de kommer från 

utsatta livssituationer, där många är utan familj och föräldrar. Ensamkommande barn och 

ungdomar drabbas ofta av ohälsa vilket utgör ett problem ur folkhälsoperspektiv, och är 

något som även drabbar andra i deras närhet på olika sätt. Det är viktigt att skapa goda 

möjligheter och förutsättningar för att integration av ensamkommande barn och ungdomar 

ska vara framgångsrik. 

Det är viktigt som författare att upplysa hur arbetet kring integration av ensamkommande 

barn och ungdomar bedrivs i samhället för att skapa ett jämlikt samhälle där alla kan känna 

sig rättvist behandlade och delaktiga. Det väckte intresse att undersöka hur medarbetarna 

upplever sitt arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar för att få en 

förståelse för hur integrationsprocessen går till. Det var även av intresse att undersöka 

Rinkeby – Kista då det är en stadsdel som skiljer sig från andra stadsdelar inom Stockholm 

stad gällande socioekonomiska status, utbildningsnivån samt att andelen med 

invandrarbakgrund är högre jämfört med andra områden. Det som föranledde att undersöka 

ensamkommande barn och ungdomar var intresset som uppkom under praktiken som 

genomfördes under utbildningens näst sista termin. Av intresse att det är en utsatt målgrupp 

i samhället, samt för att forskningen brister inom ämnesområdet ensamkommande barn och 

ungdomar kopplat till integration utifrån socialsekreterares perspektiv inom 

stadsdelsförvaltningen och andra myndigheter.  
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2 BAKGRUND  

Bakgrunden redogör för ämnet och om tidigare forskning samt relevanta områden för 

studien. Dessutom förklaras centrala begrepp och studiens teoretiska ansats. 

2.1 Definition av relevanta begrepp  

Begreppen integration och ensamkommande barn definieras för att öka läsarens förståelse 

för studien.  

2.1.1 Integration  

Enligt Riksdagen (2018/2019) definieras integration som ett brett begrepp som innefattar 

arbete, utbildningsnivå, språk, normer och värderingar. Integration innebär att alla individer 

ska känna delaktighet i samhället oavsett etnisk bakgrund. Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle, då det förekommer olika religioner, kulturer och folkgrupper. Detta innebär att 

individerna bör mötas för att sprida kunskap och uppleva känslan av samhörighet i samhället 

(Karlsson & Crondahl, 2014).  

Det är betydelsefullt att integrera ensamkommande barn och ungdomar för att minska på 

ojämlikheter mellan utrikes och inrikes födda gällande sysselsättningsgraden som innefattar 

arbete och utbildning. Samhällsinsatser som berör flyktingar bör ha en koppling till varandra 

för att bilda en effektivare integration via etablering av bosättning, arbete eller utbildning, 

dels genomföra insatserna vid ett tidigt stadium (Riksdagen, 2018/2019).  

Sverige arbetar ständigt med frågor som berör integration för att förbättra insatserna. 

Tillvägagångsätt som nyttjas vid integration är kompetenskartläggningar, utvärdering och 

uppföljningar samt etableringsinsatser genom olika myndigheter som är delaktiga i 

integrationsprocessen som migrationsverket, socialtjänsten, skolor, arbetsförmedlingen etc. 

för att uppnå en framgångsrik integration bland ensamkommande barn och ungdomar. 

(Riksdag, 2018/2019).  

2.1.2 Ensamkommande barn  

År 2014 tog Sverige emot 7049 ensamkommande barn och ungdomar, 2015 var det totalt 35 

369 ensamkommande barn och ungdomar och mellan 2016 och 2018 var antalet cirka 1300 

till 220 inom kategorin ”Ensamkommande flyktingbarn efter ålder och kön” (statistiska 

centralbyrån, 2018).   

Statistik påvisar att de flesta ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl är mellan 

13 till 17 år gamla samt att majoriteten är pojkar. De flesta ensamkommande barn och 

ungdomar som ansöker om asyl i Sverige är från Syrien, Somalia och Afghanistan vilket kan 

ha anknytning till krigen (Migrationsverket, 2019). Enligt Regeringens definition, anses 

ensamkommande barn vara under 18 år. Ensamkommande barn innebär även att individen 
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är frånskild från sina föräldrar vid ankomst till Sverige, vilket utgör att dessa individer är i 

behov av skydd, boende och ekonomisk försörjning från socialtjänsten inom 

stadsdelsförvaltningen (Regering, 2005). 

”lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Paragraf2§ om 

barnet vid ankomst till Sverige är skilt från både sina föräldrar eller från 

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

skal i överförmyndare förordna en god man att i vårdshavares och 

förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta 

dess angelägenheter ” (Regering, 2005). 

2.2 Integration kopplat till hälsa  

For När ensamkommande barn och ungdomar anländer till Sverige ansvarar 

migrationsverket för individens ankomst och övergripande mottagande som innebär 

registrering av asylansökan. Vidare framgår det att migrationsverket hänvisar 

ensamkommande barn och ungdomar till olika stadsdelar som därefter ansvarar för 

individens praktiska mottagande som boende, socialt stöd och skydd inom socialtjänsten 

lagen (Socialstyrelsen, 2017). Enligt lag anses en individ under 18 år vara omyndig, vilket 

innebär att individen har samtliga rättigheter till att få hjälp från socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2017). Individer under 18 år har rätt till överseende av socialtjänsten samt 

tillgång till vård under och efter perioden som individen anses vara asylsökande. Enligt Eide 

och Hjern (2013) är det av betydelse att individen under 18 år får tillgång till trygghet och 

behandlingar för att förebygga psykisk ohälsa för att uppleva stabilitet och gemenskap i 

samhället.  

I Sverige undersöktes flyktingbarns erfarenhet av integration mellan 2008 och 2009 med 

hjälp av en kvalitativ undersökning. Barnen som deltog i undersökningen svarade att, 

gemenskap och socialt stöd är betydande för att känna ett välbefinnande. Få av barnen kunde 

uppleva att de mådde sämre när de var oeniga med andra barn och en av anledningen 

uppfattades vara kulturella konflikter (Lundberg & Dahlqvist, 2012). Även sexuella övergrepp 

är en vanlig förekommande orsak till ensamkommande barn och ungdomars ohälsa 

(Sörensen, Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska & Brand, 2012). Det har konstaterat att 

ensamkommande barn och ungdomar som befinner sig i ett psykisk dåligt tillstånd, lider av 

trauman som härstammat från krig eller utsatta situationer som hedersrelaterade fall, 

könsstympning, rasistiska påtryckningar etc. 

Att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället är grunden för att skapa 

mottaglighet bland denna utsatta målgrupp. Förutsättningarna till att lära sig språket, bli 

självförsörjande och ta eget ansvar anses som en utmaning då stöd från familj eller anhöriga 

inte förekommer (socialstyrelsen, 2017). Forskning har påvisat att sociala stöd i form av 

samtal, familj och vänner etc. har ökat förutsättningarna till ett hälsosamt välbefinnande 

samt positiva effekter på livet (Andersson, 2009). Av den orsaken anförtror 

ensamkommande barn och ungdomar sig till socialmyndigheten och familjehem för stöd och 
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trygghet. Även Kapipoglu, Simsek & Gunduz (2018) anser att familjehem är en betydande 

faktor för att skapa trygghet och ett välbefinnande. 

En riskfaktor som kan orsaka psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar är 

språknivån. Brist på språkkunskap kan leda till nedsatt självförsörjande genom att inte ha 

möjlighet att samspela med andra i samhället (Sörensen et al, 2012). Av den orsaken är 

skolan en friskfaktor för barn och ungdomars välbefinnande genom att stärka 

skolresultateten och erbjuda en likvärdig utbildning. Detta utökar språknivån och bidrar till 

goda förutsättningar och möjligheter till en god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

2.2.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är svårt att definiera då det anses väldigt brett, det kan innebära olika tillstånd 

som oro, ängslan, stress, nedstämdhet och depression. Psykisk ohälsa kan orsakas av 

psykosociala faktorer som arbete, ekonomi samt frånvaro från familj och vänner, dessa 

orsaker kan ha en påverkan på individens hälsotillstånd (Socialstyrelsen, 2017).   

Enligt Noordsy, Torrey, Mueser, Mead, O’keede & Fox (2002) är psykisk ohälsa en vanlig 

förekommande folksjukdom som drabbar individer varje år. Det är viktigt att erbjuda 

individer med psykisk ohälsa, återhämtningsprocess och meningsfullhet då det anses vara 

betydande för individens välbefinnande och en främjande faktor för psykisk ohälsa (Noordsy 

et al., 2002). Ensamkommande barn och ungdomar har en tendens att känna ångest, 

sömnsvårigheter, depression, självmordstankar, mardrömmar och koncentrationssvårigheter 

vilket inkluderas i definitioner om psykisk ohälsa (Abunimah & Blower, 2010). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har ökningen för psykisk ohälsa fördubblats sen 1980 

bland barn och ungdomar. Omständigheter som anses bidragit till ökad psykisk ohälsa är 

förhållanden inom familjen, socioekonomiska förutsättningar samt faktorer inom skola och 

lärande som innefattar hälsans bestämningsfaktorer. Det är ungefär 25 procent av alla 

ensamkommande flyktingbarn som lider av psykisk ohälsa då ensamkommande barn och 

ungdomar utsätts mestadels för fördomar och utmaningar (Sörensen et al, 2012). Detta har 

påvisat en högre förekomst av negativa belastningar bland barn och ungdomar jämfört med 

andra målgrupper som ankommer till Sverige (Sörensen et al, 2012). Det finns 

hälsoskillnader bland barns hälsa beroende på födelseland. Barn med utländsk bakgrund har 

visat sig ha en sämre psykisk hälsa än inrikes födda barn (Folkhälsomyndigheten, 2017). Det 

vanligaste hälsoproblemet bland ensamkommande barn och ungdomar är psykisk ohälsa i 

form av posttraumatiskt stressyndrom, trauman, depression och självskadebeteenden 

(Barnombudsmannen, 2017).   
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2.3 Stadsdelsförvaltningens ansvarsområde  

Stockholms stad är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar.  Ansvarområden som ingår inom en 

stadsdelsförvaltning är:   

• Förskola  

• Äldreomsorg 

• Stöd och service till funktionshindrade individer 

• Stadsmiljöarbete  

• Socialpsykiatrin 

• Individ och familjeomsorg 

• Konsumentvägledning och fritids och kulturverksamheten (Stockholmsstad, 2019). 

 

Avgränsningen som gjorts i detta arbete är Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning. Deras 

huvudområden är desamma som vilken annan stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.  

Ensamkommande barn och ungdomar kategoriseras under ansvarsområdet individ och 

familjeomsorg.   

2.4 Tidigare forskning  

Forskningen som tidigare genomförts kring integration är väldigt omfattande, vilket tyder på 

att integration är ett betydelsefullt ämne att nämna. Nackdelen är att forskningen brister 

inom ämnesområdet; integration av ensamkommande barn och ungdomar kopplat till 

samhället. Majoriteten av forskningsrapporterna som föreligger fokuserar på motiven till 

varför ensamkommande barn och ungdomar flyr eller söker asyl samt vilka hälsoeffekter det 

medför. Ensamkommande barn och ungdomar är en utsatt målgrupp som har en större risk 

att utveckla känslomässiga problem med följd av sårbarhet som trauman. Det har även 

framkommit att ensamkommande barn och ungdomar tendenser att uppleva rasism samt 

vag känsla av tillhörighet i samhället vilket kan leda till psykisk ohälsa och försämrad 

motivation att integrera sig i samhället (Wernesjö, 2012).  

Barn och ungdomar som flyr från låginkomstländer har en större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa. Fördelen med att ensamkommande barn söker sig till höginkomstländer är på grund 

av flera möjligheter och förutsättningar. Ensamkommande barn och ungdomar har påvisat 

en positiv utveckling av integration i ett höginkomstland på grund av goda ekonomiska skäl 

samt ekonomiska bistånd som staten och myndigheter erbjuder (Fazel, Reed, Panter-Bricker 

& Stein, 2012).  

Ensamkommande barn och ungdomar som flyr eller söker asyl har ökad risk att drabbas av 

psykisk ohälsa på grund av tidigare erfarenheter som krig, trauman, separation eller förlust 
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av familj, föräldrar och hem. Få undersökningar har framkommit med lösningar för att 

minska expanderingen av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar 

(Hacking, 2010). Det framgår även att rättssystemet i Sverige inte erbjuder lämpliga 

behandlingar för psykisk ohälsa under tiden som de anses som asylsökande. Alla 

ensamkommande barn och ungdomar ska ha lika rätt till medicinska rättigheter som 

resterande befolkning i Sverige, vilket är ett område som bör förbättras för att skapa en 

tryggare framtid för dessa barn och ungdomar (Hacking, 2010). Trots alla utmaningar så 

nämns fyra centrala teman som anses vara framgångsrikt för en lyckad integration och dessa 

teman är sysselsättning, boende, utbildning och hälsa (Ager & Strang, 2008). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 HELPSAM-modellen  

HELPSAM-modellen som på engelska kallas Health Promotion Strategy Analysis model har 

tillämpats i studien. HELPSAM-modellen beskrivs som en hälsofrämjande modell och utgår 

från sju grundläggande strategier (Andersson, 2009). 

• Policyutveckling   

• Att utveckla lagar och regleringar  

• Att mobilisera och utveckla självbestämmande (empowering)  

• Analysera med avseende på hur förändringar kan åstadkomma (approach)  

• För vem/vilka som förändringen är avsedd  

• Var förändringen måste äga rum  

•  Vilka medlen är och vad som förväntas bli resultatet.   

 

HELPSAM-modellen används som en checklista för att, beskriva, analysera och förklara ett 

hälsoarbete för att därefter skapa stödjande miljöer och identifiera svagheter och styrkor med 

olika komponenter för att vidare skapa förbättringsmöjligheter (Andersson, 2009). 

2.5.2 HELPSAM-modellen kopplat till stadsdelsförvaltningen  

HELPSAM-modellen anses relevant att tillämpa då det ständigt skapas nya förbättringar 

inom arbetet i stadsdelsförvaltningen. Arbetet inom stadsdelen utgår från policys från högre 

makt som politiska beslut och riktlinjer inom socialtjänsten. Därefter har 

stadsdelsförvaltningen som ansvar att mobilisera och utveckla självbestämmande och det 

görs genom arbetssättet som medarbetarna arbetar på genom erfarenheter och kunskaper. 
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Vid analys av förändringar så kan medarbetarna i stadsdelsförvaltningen undersöka i vilken 

utsträckning ensamkommande barn och ungdomar har lyckats integreras i samhället och 

vilka områden som brister inom arbetssättet för att skapa åtgärder. Det är även betydande 

som stadsdelsförvaltning att planera och inneha målsättningar för att uppnå mål samt inneha 

resurser för att utföra ett ordentligt arbete som påvisar utveckling i samhället.   

2.6 Problemformulering  

Under de senaste åren har situationen för ensamkommande barn och ungdomar 

uppmärksammats då flyktingkrisen 2015 innebar att många kom att plötsligt ingå som en del 

av det svenska samhället. Staten införde högre krav på uppehållstillstånd med nya lagar och 

regler som innebär att individen bör integreras och bli självförsörjande innan 21 års åldern 

(Migrationsverket, 2018). Integrationsprocessen är betydande för att effektivare inkludera 

barn och ungdomar i det svenska samhället.  

Syftet med undersökningen är att samla in information om hur medarbetare vid en 

stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och 

ungdomar från åldern 13 och uppåt för att få en fördjupad förståelse ur medarbetarnas 

perspektiv. Undersökningen kan bidra till tidigare forskning inom området där det råder 

brist gällande de delar som har med förutsättningar för integration att göra. 
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3 SYFTE  

Syftet är att undersöka hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltningen upplever 

sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och ungdomar i samhället. 

3.1 Frågeställningar  

• Hur bedrivs arbetet kring integration av ensamkommande barn och ungdomar?  

 

• Hur upplevs samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer kring  

integration av ensamkommande barn och ungdomar?  

 

• Vilka möjligheter respektive hinder upplever medarbetarna med integration bland 
ensamkommande barn och ungdomar? 
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4 METOD  

Då syftet i studien var att undersöka hur medarbetarna i Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltning 

upplevde sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och ungdomar i samhället så 

valdes en kvalitativ ansats. I följande stycke kommer, forskningsmetod, intervjupersoner, 

forskningsprocess, analysen, kvalitetskriterierna samt de etiska principerna beskrivas.   

4.1 Forskningsmetod  

En kvalitativ studiedesign ansågs mest lämplig då syftet med undersökningen var att få en 

djupare förståelse av medarbetarnas upplevelser samt perspektiv på integration. Enligt Patel 

och Davidson (2011) handlar en kvalitativ metod om att forskaren ska få en djupare 

uppfattning av individers tänk, upplevelser och erfarenheter. Kvale (2014) menar vidare att 

det är signifikant med en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för 

undersökningsområdet genom informantens synvinkel på levnadsvärlden samt 

uppfattningar kring andra fenomen. Eftersom en kvalitativ metod valdes så har författaren i 

studien utgått från semistrukturerade intervjuer varest Patel och Davidson (2011) nämner att 

informanterna får besvara på samma intervjufrågor som forskaren har utformat samt att 

intervjufrågorna delas in i olika teman (Bilaga B). Semistrukturerade interjuver ansågs mest 

relevanta då förutsättningen att enklare uppmärksamma olikheter bland medarbetarnas 

åsikter och erfarenheter ökade med hjälp av teman och frågeställningar som framkom i 

intervjuguiden. 

Kvale (2014) menar vidare att det alltid är tillåtet för en informant att avvika från en 

intervjuguide om frågorna anses irrelevanta. Studiens intervjuguide utformades innan 

intervjuerna med totalt 25 frågor där frågorna delades in under olika teman som 

bakgrundsfrågor, integration, samverkan och förutsättningar med hänsyn till etiken för att 

undvika obesvarade frågor under intervjun. 

4.2 Intervjupersoner  

Vid rekrytering av intervjupersoner genomfördes ett målinriktad- och bekvämlighets urval. 

Enligt Bryman (2011) innebär ett målinriktat urval, att forskaren rekryterar relevanta 

intervjupersoner som anses besvara syftet och frågeställningarna inom en 

kvalitativundersökning. Som författare var det uppenbart att medarbetare från Rinkeby – 

kista stadsdelsförvaltning var mest relevanta för studien med inriktning ensamkommande 

barn och ungdomar för att få frågeställningarna i syftet besvarade. Bekvämlighets urvalet 

ansågs även relevant till studien då enhetschefen utsåg intervjupersoner inom 

ämnesområdet, ensamkommande barn och ungdomar. Därefter tog författaren kontakt med 

varje intervjuperson som fanns till hand för bokning av intervjutillfälle. Då även Bryman 

(2011) nämner att ett bekvämlighetsurval handlar om att forskaren använder tillgängliga 

informanter som forskaren själv inte utsett till undersökningen för att mäta upplevelser eller 
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egenskaper. Det blev sammanlagt fem godtagande från informanterna därmed hade samtliga 

intervjupersoner en socionomutbildning som en gemensam faktor. 

För att rekrytera medarbetare från Rinkeby -Kista stadsdelsförvaltning togs det kontakt med 

receptionen via telefon för att komma i kontakt med den ansvarige för arbetsområdet 

ensamkommande barn och ungdomar. Därefter togs det kontakt med enhetschefen via 

telefon. I samtalet framgick det kort om syftet och förfrågan om tänkbara deltagare till 

studien. Enhetschefen rekommenderade fem tänkbara intervjupersoner via mail. 

4.3 Forskningsprocess 

 Forskningsprocessen är en del av en studie vars Birkler (2018) tyder på att materialet som 

samlas in används som ett belägg för att styrka och bevisa studiens syfte vars insamlade 

materialet ligger i grund till studiens resultat. Enligt Patel och Davidson (2011) är det 

grundläggande inom undersökningen att utforma relevanta intervjufrågor för att samla 

tillräckligt med material för analysbearbetningen. Vilket innebär att intervjufrågorna ligger 

till grund för att det insamlade materialet ska bidra till ett trovärdigt och pålitligt resultat. 

Patel och Davidson (2011) nämner vidare att forskaren bearbetar och analyserar det 

inspelade materialet som samlats in via videoinspelning eller ljudinspelning.  

I mailet framgick det en kort beskrivning av författaren och studiens syfte och förfrågan om 

deltagarnas samtycke till intervjun. Innan mailet skickades ut till informanterna gjordes en 

testintervju för att upptäcka om irrelevanta frågor uppkom i intervjuguiden som inte ansågs 

besvara syftet och frågeställningarna. Efter att en testintervju genomfördes, togs tre frågor 

bort från intervjuguiden. Frågorna ansågs vara irrelevanta då de inte bidrog med något till 

syftet. Inledningsvis formulerades en intervjuguide (Bilaga B) som ett verktyg under 

intervjuerna. Vid utformning av intervjuguiden var det viktigt att tänka ut relevanta frågor 

som upplevdes adekvata för studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningarna bestod av 

tre teman; hur arbetet bedrivs, vilka som samverkar och vilka förutsättningar det finns med 

arbetet inom stadsdelsförvaltningen (Bilaga B). Intervjufrågorna utgick från dessa tre teman 

för att underlätta upplägget av intervjufrågorna och delvis få en struktur genom 

intervjuguiden.    

Vid början av varje intervjutillfälle, ombads intervjupersonerna att läsa igenom missivbrevet 

(Bilaga A) för att ta del av de etiska forskningsprinciperna och därefter lämna sitt samtycke. 

Intervjuerna spelades in med en ljudfilsapp; röstmemon i mobiltelefonen för insamling av 

material. När informanten lämna sitt samtycke så sattes inspelning igång med inledning av 

första frågan i intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes i informantens arbetskontor i 

stadsdelsförvaltningen. Intervjuerna tog allt mellan 27 till 59 minuter. Flygplansläget var på 

för att försäkra att inget samtal eller meddelande skulle störa intervjun. Efter att samtliga 

intervjuer genomfördes så transkriberades ljudfilerna vilket innebar att allt inspelat tal som 

nämndes av informanterna skrevs ner ordagrant för att få en djupare förståelse av 

informantens upplevelse. Enligt Bryman (2011) ligger all inspelad material till grund till en 

bra studie eftersom forskaren alltid kan gå tillbaka till inspelningen och återuppleva det som 

sagt under en intervju och detta menar Bryman styrker studiens kvalité samt att inspelningen 



11 

anses som studiens empiriska kärna. Varje intervju tog mellan fem till sju timmar att 

transkribera. Samtliga transkriberingar blev totalt 49 sidor. 

4.4 Analysmetod  

Analysen i studien har presenterats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) finns det olika begrepp att utgå ifrån vid en kvalitativ innehållsanalys 

och dessa är manifest- och latent innehåll, analysenhet, meningsenhet, kondensering, kod, 

kategori och teman. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att val av latent eller 

manifest innehåll ligger till grund till analysmetod inom den kvalitativa metoden. Ett 

manifestinnehåll innebär att texten som spelas in under intervjun analysera och beskriver 

texten genom att synliggöra grundläggande enheter som besvarar syftet och 

frågeställningarna i studien. Tillskillnad från ett latentinnehåll som tolkar bakomliggande 

meningar från texten utifrån egna uppfattningar som beaktats genom kroppsspråk och 

talesätt (Graneheim & Lundman, 2004).  

I denna studie har en manifest innehållsanalys genomförts. Det innebar att allt inspelat tal 

skrevs ned ordagrant för att sedan analysera materialet utifrån stegen i en innehållsanalys. 

Syftet med det strukturerade materialet är att få en djupare förståelse för 

forskningsprocessen för att skapa en analys genom gemensamma kategorier som ska föras in 

i resultatet. Elo och Kyngnäs (2007) påpekar i sin studie att det oftast inom en manifest 

innehållsanalys inleds med granskning av materialet genom att forskaren läser igenom 

materialet ett flertal gånger för att bekanta sig med materialet från transkriberingen. Som 

författare var det betydande att inleda analysen genom att läsa igenom det insamlade 

materialet ett flertal gånger för att få en kännedom och djupare förståelse för det som nämnts 

under intervjuerna. Materialet granskades även för att uppmärksamma likheter mellan 

samtliga transkriberingar för att styrka resultatets pålitlighet. 

Analysen inledes med att markera meningsbärandeenheter från alla transkriberingar. 

Därefter flyttades samtliga meningsbärandeenheter över till ett nytt dokument där de 

kondenserades till en liknande betydelse dock kortare mening. Efter att samtliga 

meningsbärandeenheter kondenserats klart, så överfördes de till ett nytt dokument som 

därefter skrevs ut på pappersform. För att tydliggöra vad varje informant sagt, så placerades 

alla kondenserade meningar under respektive informant för att underlätta användningen av 

citaten i studiens resultat. informanterna benämndes som I1, I2, I3, I4 och I5. Därefter 

skapades koder under varje kondenserad mening för att bilda huvudkategorier. 

För att underlätta kodningen så använde författaren sex olika färger. Efter att samtliga koder 

skrevs på ett nytt pappersformat så parades koder med liknande betydelse ihop. Därefter 

placerades koderna under Huvudkategorierna. Huvudkategorierna blev, arbetssätt, 

samverkan och förutsättningar för integration. Färgerna rosa och orange använder för att 

markera kategorin arbetssätt, blå och gul färg användes för kategorin samverkan och färgen 

grön och mörkrosa användes för kategorin förutsättningar. Då samtliga huvudkategorier var 

omfattande så skapades sex underkategorier som, perspektiv och motivera, planering, 
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genomförande och utvärdering, samarbetspartner, brist på samverkan, faktorer som hindrar 

integration och faktorer som stärker möjligheter med integration. 

Tabell 1. Exempel på hur innehållsanalysen har gått till genom meningsbärandeenheter, 

kondensering, kodning, huvudkategorier och underkategori.  

Meningsenhet   Kondenserad 

mening  

Kod  underkategori Huvudkategori  

”Många barn som 

pratar väldigt mycket 

om att de upplever 

rasism, utanförskap” 

Upplever 

utsatthet i 

Sverige  

Främlingskap  Faktorer som 

hindrar integration 

Förutsättningar  

”ett annat hot mot 

integration är 

familjeåterföreningar” 

Nackdelen 

med 

integration; 

familj  

Familj, 

återförening  

Faktorer som 

hindrar integration  

Förutsättningar  

”att ha 

samarbetspartner som 

kan erbjuda 

ungdomarna gratis 

aktiviteter för att locka 

de men liksom skapa 

något roligt för de så 

de kan finna 

gemenskap” 

Fler 

samarbeten 

som kan 

bidra till 

flera 

aktiviteter 

bland unga  

Aktörer  Brist på 

samarbetspartner  

Samverkan  

”vi har ju 

samarbetspartner, vi 

samarbetar med polis, 

vi samarbetar med 

skolor och liksom 

jobbtorget, 

arbetsförmedlingen” 

Flera 

samarbeten  

Polis, skola, 

jobbtorg, 

arbetsförmedlingen  

Samarbetspartner  Samverkan  

”ja vi utgår ju från…vår 

vårdplan, 

genomförandeplan sen 

har vi insatser och det 

är mina 

arbetsuppgifter” 

Arbetat med 

olika 

planeringar  

Vårdplan, 

genomförandeplan, 

insatser  

Planering, 

genomförande och 

utvärdering  

Arbetssätt  
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4.5 Kvalitetskriterier  

Inom en kvalitativ studie är det betydande som forskare att uppnå en god tillförlitlighet och 

kvalité i studien för att studien ska vara pålitlig. För att en kvalitativ studie ska uppnå goda 

kvaliteter så nämner Bryman (2011) tillförlitlighet som en grundläggande kriterier vid 

bedömning av en kvalitativ studie. Tillförlitligheten i den kvalitativa studien innefattar fyra 

delkriterier som; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011) 

Trovärdigheten som tidigare nämnts är ett av de fyra delkriterierna inom en kvalitativ 

forskning vilket innebär att forskaren lägger ner betydligt mer tid på att tydliggöra 

forskningsprocessen för att undersökningen ska vara så accepterande i andras ögon som 

möjligt. Bryman (2011) nämner även att trovärdigheten som forskaren lyckas framställa i 

forskningsresultatet tyder på att undersökningen har utgått från forsknings riktlinjer och 

regler som innebär etiska principerna, kvalitetskriterierna och faktabaserad evidens. För att 

styrka studiens trovärdighet i andras ögon så har det tydligt framgått hur det gått tillväga i 

forskningsprocessen och analysen genom att beskriva steg för steg för att tydliggöra och 

påvisa trovärdigheten i studien. De semistrukturerade intervjuerna har legat till grund för 

studiens forskningsresultat genom att beakta snarlik fråga och följdfrågor för att säkerställa 

att informanten svarar rätt och pålitligt.   

Överförbarhet innebär att kunskapen som forskaren framställer kan anses vara lämplig att 

använda inom andra sammanhang samt att möjligen att föra över resultaten till andra 

miljöer eller kontexter förekommer (Bryman,2011). Studien har tagit hänsyn till de etiska 

principerna och utgått från faktabaserad evidens genom hela studien för att styrka studiens 

pålitlighet och trovärdighet. Det har tydligt framgått hur resultatet genomfördes då syftet 

med studien var att bidra till ökad förståelse för hur medarbetare i Rinkeby – kista 

stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete kring integration av ensamkommande barn och 

ungdomar samt hur de bedriver arbetet, vilka de samverkar med och vilka förutsättningar de 

stöttar på. Därmed anses inte resultatet vara överförbar till andra studier. Dock kan 

resultatet användas som ett grundläggande studie för att vidareutveckla forskningen kring 

integration av ensamkommande barn och ungdomar till liknande stadsdel eller kontext.  

Pålitlighet som var ett av de fyra delkriterierna styrks när forskaren redogör tydligt hur 

forskningsprocessen har genomförts inom de olika delarna samt hur forskaren gått tillväga 

under forskningsprocessen. Enligt Bryman (2011) är det av betydelse att kontexten i studien 

ska vara väl formulerad för att tydliggöra det för andra. Kontexten som författaren har 

genomfört har beskrivits väl, dock hade författaren kunnat göra tydligare beskrivningar av till 

exempel urvalets ålder eller avdelning dock hade risken för identifiering av informanterna 

ökat.    

Det slutliga kvalitetskriteriet som Bryman nämner (2011) är möjlighet att styrka och 

konfirmera, vilket innebär att forskaren inte får på något sätt påverka studiens resultat eller 

slutsats utifrån egna uppfattningar eller tolkningar. Möjlighet att styrka och konfirmera har 

beaktats i studiens forskningsprocess genom att noggrant transkribera det som nämnts 

under intervjun utan att ändra på något utifrån egna tolkningar eller uppfattningar. Inga 

vägledande frågor ställdes under intervjun för att undvika vilseledande svar. 
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4.6 Etiska principer  

Inom en vetenskaplig forskning bör forskaren ta hänsyn till de etiska principerna oavsett 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Bryman (2011) nämner fyra grundläggande 

etiska principer som bör beaktas inom en forskning och det är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera informanten om 

undersökningssyftet, deltagande och rättigheter som innebär att deltagandet är frivilligt. 

Informanterna har även rätt att få ta del av samtliga undersökningsmoment. I föreliggande 

studie har informationskravet beaktats genom att i förväg maila informanterna om deras 

deltagande och syftet med intervjun. Innan intervjun fick informanten läsa igenom 

missivbrevet (Bilaga A) och en kort genomgång om de olika teman som framförts i 

intervjuguiden (Bilaga B).   

Samtyckekravet innebär att informanten har ett självbestämmande om hen vill medverka 

eller inte i undersökningen (Bryman, 2011). Samtyckekravet beaktades i studien där 

informanten fick läsa igenom missivbrevet innan intervjun påbörja för att godkänna sitt 

samtyckte till undersökningen. Samt att de fyra etiska principerna framfördes i missivbrevet 

vilket innebar att informanten fick avbryta sin medverkan vid behov.   

I missivbrevet framgick det att informantens personuppgifter skulle behandlad med 

konfidentialitet vilket innebär att informantens personuppgifter är säkrade och att enbart 

författaren kan komma åt de. Då även Bryman (2011) antyder att det är betydelsefullt att 

behandla informantens personuppgifter med största möjliga konfidentialitet.   

Den fjärde etiska principen som Bryman (2011) nämner är nyttjandekravet som innebär att 

samtliga uppgifter och information som uppkommer under intervjun får endast utnyttjas i 

syfte med studien eller forskningsändamål. Nyttjande kravet har benämnts i missivbrevet där 

det tydligt framgått att intervjuerna endast kommer att nyttjas inom föreliggande studie. 
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5 RESULTAT 

Resultatet har sammanställts med hjälp av den manifesta innehållsanalysen och även använt 

en deduktiv ansats då huvudkategorierna i förväg bestämdes utifrån frågeställningarna. En 

deduktiv ansats innebär att datainsamlingsprocessen och analysen styrs av teorin samt det 

empiriska materialet (Bryman, 2011). Kategorierna som kommer att presenteras är; 

arbetssätt, samverkan och förutsättningar 

5.1 Arbetssätt  

Första kategorin; arbetssätt framgick i första frågeställningen för att få svar på hur arbetet 

bedrivs inom stadsdelsförvaltningen. För att tydliggöra resultatet och göra det summariskt så 

har kategorin delats in i två underkategorier; perspektiv och motivera samt planering, 

genomförande och utvärdering.  

Medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltningen beskrev att det var betydelsefullt med 

planeringar, genomföring av planeringar samt att utvärdera sina fall för att ständigt utvecklas 

i sina insatser kring integration av ensamkommande barn. Det var betydande att inneha olika 

perspektiv på levnadssätt och kulturer för att få en förförståelse för barnen och ungdomarnas 

bakgrund. Samt skapa motivation hos alla ensamkommande barn och ungdomar att 

integrera sig genom sysselsättningar trots omständigheter de befinner sig i. 

5.1.1 Perspektiv och motivera  

Informanterna anser att det är viktigt att ha förförståelse för de unga ensamkommande 

barnen och ungdomarna för att bemöta deras behov och nå ut till de på rätt sätt för att skapa 

en trygghet och förtroende. De flesta av informanterna ansåg även att det var betydande med 

kunskap för att bemöta barnens tänkesätt, kulturella och religiösa värderingar som kan 

upplevas ovanligt inom den svenska kulturen. Flera av informanterna upplevde att deras 

klienter har känt av rasism och utsatthet i samhället på grund av okunskap som finns. Tre av 

informanterna uttryckte att det var betydelsefullt att öka kunskapen bland det svenska folket 

för att minska fördomarna. 

”Jag tycker personligen både som socionom och som privatperson att det 

är viktigt med förförståelse för att få bort de här fördomarna och inte 

vara labil för självklart läggs de här fördomarna ner när man har 

vetandet men jag tror att kunskapen är viktig” (I5) 

”Man får tänka på att detta handlar om människoliv och som liksom varit 

utsatta…alltså det handlar om att kunna möta deras behov och försöka 

lyssna” (I3) 

” Det är ett sätt att se på det sen har vi andra sättet man känner 

tillhörighet…där är det många barn som pratar väldigt mycket om att det 

upplever rasism, utanförskap” (I4) 
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Trots de olika perspektiven som samtliga informanter hade kring integration av 

ensamkommande barn så hade alla en gemensam riktpunkt. Det gemensamma var att de 

ständigt arbetar med att motivera sina ensamkommande barn och ungdomar till att 

integreras i samhället genom att effektivt delta i skolan och sysselsätta sig för att bli en del av 

samhället. Detta för att i sin tur bli självförsörjande när de når upp till 18 och 21 års åldern 

trots medvetandet om deras psykiska ohälsa. 

”Fokus är liksom språk och sysselsättning...det är viktigt att bygga en 

äkta relation och visa förståelse sen är det en drivkraft” (I4) 

5.1.2 Planering, genomförande och utvärdering  

Vid förfrågan om hur arbetet bedrivs i stadsdelsförvaltningen så svarade samtliga 

informanter att de inte har något specifikt styrdokument eller handlingsplan som de följer. 

Samtliga planeringar som fullföljes och genomförs är vårdplan, boendeplaceringar och 

planering som berör skolgången osv beroende på hur det ser ut för informanternas klienter. 

Informanterna svara att de följer upp planeringar och utgår från en insats som är anpassad 

utefter individens behov. Samtliga informanter nämnde även att de utvärderar en hel del för 

att jämt förbättra sina planer och insatser för sina klienter då främsta fokuset är att få 

klienterna att bli självförsörjande. Däremot nämnde samtliga informanter att de innehar 

riktlinjer, lagar och regler som de bör följa och ha i åtanke vid utformning av planeringar och 

insatser. fåtal svarade; 

”Vi har ingen direkt handlingsplan utan det vi arbetar är ju genom 

skolan, arbete och att man ska ha liksom lika förutsättningar som andra 

ungdomar i sverige”(I1) 

”Jag vi utgår ju från...från vårdplan, genomförandeplan sen har vi 

insatser och det är mina arbetsuppgifter” (I5) 

”Vi har ju verksamhetsplan, vi har och det är ju ganska formellt” (I4)  

”Man är i det stora hela en socialtjänst att kunna hitta en fungerande 

placering och tillgodose deras behov och se om de går framåt och 

utvecklas” (I1) 

5.2 Samverkan  

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer anses betydande för att få 

arbetet med integration att fungera. Det nämns både positiva och mindre positiva 

upplevelser kring samarbetet med andra aktörer, av den orsaken skapades underkategorier 

som; samarbetspartners och brist på samverkan. 
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5.2.1 Samarbetspartner  

Samverkan med andra aktörer var betydande, då samtliga informanter uttryckte att det var 

betydelsefullt att integrationsprocessen blev framgångsrik för de ensamkommande barnen 

och ungdomarna. Samt individanpassa varje planering utifrån barnets eller ungdomens 

behov med hjälp av stadsdelsförvaltningen och andra inblandade aktörer. samtliga 

informanter nämnde samarbetspartners som; 

”Jätte många som hälsosjukvården, tandvården, beroendevården som 

mariaungdom, intern samverkan med ekonomiskbistånd, Rinkeby 

mottagning som är beroende mottagning för unga vuxna, LSS 

enheten…psykiatrin och liksom speciell mottagning för könstypade 

kvinnor som vi samverkar mycket med” (I4) 

”Vi har ju olika samarbetspartner, vi samarbetar med polis, vi 

samarbetar med skolor och liksom jobbtorget, arbetsförmedlingen” (I5) 

”Vi samverkar ju med både socialtjänsten och andra socialtjänster, vi 

samverkar med framtida Stockholm som har hand om mariaungdom, 

ungdomsmottagningen sen samverkar vi med polis och rättsväsen alltså 

domstolen” (I1)  

”Vi samverkar ju med vår uppdragstagare och det är ju familjehem och 

träningslägenheter som är största delen…sen samverkar vi med skolan 

jättemycket” (I2) 

”Vi samverkar mycket med skolan, familjehem, Bup, psykiatrin och 

många mer och som arbetsförmedlingen, mariaungdom…och glömde 

nämna ungdomsmottagningen” (I3) 

5.2.2 Brist på samverkan  

Skolan är en aktör som stadsförvaltningen samarbetar en hel del med, dock önska samtliga 

informanter ett bättre samarbete med skolan då det är en av de viktigaste faktorerna för 

barnens och ungdomarnas framsteg till integration. 

”Skolan är faktiskt den enskild viktigaste faktorer för att man ska lyckas i 

samhället, för att man ska må bra och kunna integreras” (I4) 

”Skolan skulle jag vilja jobba mer med…där satsar man inte tillräckligt 

mycket på skolan” (I1) 

Likväl nämndes tandvården. Samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och tandvården 

anses otillräcklig, vilket upplevdes mindre bra eftersom att de flesta ensamkommande barn 

och ungdomar som ankommer till Sverige har en försämrad tandhälsa. informanten uttryckte 

sig på följande sätt; 

 



18 

”Det folk inte tänker på är tandvården för det man vet är att människor 

som kommer till sverige och som inte är födda i sverige, de har mycket 

sämre tandhälsa…socialtjänsten pratat om det sen slutet av 90-talet att 

barnen har mycket mycket sämre tandhälsa än barn som bor med sina 

föräldrar”(I4) 

Det framkom även att stadsdelsförvaltningen önskar en samarbetspartner som erbjuder 

kostnadsfria aktiviteter till barnen och ungdomarna i form av dans, teater, sporter osv för att 

de ska ha en sysselsättning under sin fritid och under sommarloven.  

”Att ha samarbetspartner som kan erbjuda ungdomarna gratis aktiviteter 

för att locka de men liksom skapa något roligt för de så de kan finna 

gemenskap” (I5) 

5.3 Förutsättningar för integration  

Förutsättningar är betydande att nämna eftersom det finns möjligheter och hinder med allt 

som sker kring integration av ensamkommande barn och ungdomar. Vid utformning av 

innehållsanalysen uppmärksammades möjligheter och hinder med en lyckad integration. 

Därför skapades två underkategorier; faktorer som hindrar integration och faktorer som 

stärker möjligheterna med integration för att tydliggöra resultatet. 

5.3.1 Faktorer som hindrar integration  

Det upplystes om faktorer som hindrar integrationen bland ensamkommande barnen och 

ungdomar. De faktorer som nämndes var språk, skola, attityder och familjeåterföreningar. 

Språket anses vara en betydande faktor för integrationen då det ökar förutsättningen för barn 

och ungdomar att bli självständiga genom att ringa myndigheter, gå på möten utan tolk, göra 

bankärenden osv. Brist på språkkunskapen ansågs som ett hinder för integration och kunde 

även förlänga processen till självförsörjandet.  

Som tidigare nämnts så är skolgången en betydelsefull faktor med integration. Dock upplevs 

det att flertal ensamkommande barn och ungdomar väljer att jobba istället för att delta i 

skolan vilket hindrar de att uppnå betygen och utbilda sig vidare.  

”Många av våra ungdomar jobbar och det leder till hög frånvaro i skolan 

och liksom när vi pratar med våra ungdomar så kan de ta upp detta med 

familjen att de behöver pengar för att de måste skicka pengar till sina 

föräldrar och syskon i hemlandet” (I3) 

Attityder var en ytterligare faktor som hindrade integrationen. Attityder beskrevs som yttre 

faktorer som fördomar och beteenden som förekommer i omgivningen, en av informanterna 

uttryckte det som; 
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”Största hindret tänker jag attityder som inte har att göra med 

socialtjänsten, alltså attityder i samhället i stort och media…de upplever 

så mycket rasism…och det är någonting vi pratar jättemycket om” (I2) 

Den tredje faktorn som ansågs hindra barnen från att integreras i samhället var 

familjeåterförening. Familjeåterförening bidrog till att ensamkommande barn och ungdomar 

återgår till vanliga vanor som i hemlandet vilket innebär att det blir mer familjeansvar, 

begränsad i sin frihet som tillexempel att komma hem en viss tid, inte vara ute efter skolan, 

inte ha vänner med det motsatta könet osv. Detta hindrar de ensamkommande barnen och 

ungdomarna att bli en del av det svenska samhället samt att de blir obenägna att leva efter 

den svenska kulturen.  

”Det vi ser händer är att ungdomar som får familjeåterförening, de far 

ofta väldigt väldigt illa, allting man har byggt upp reduceras” (I4) 

”Våra barn får familjeåterförening där blir det ett extremt avslut som är 

väldigt abrupt och väldigt tungt för barnet att ta…för de barnet får en 

extrem press att den ska ta hand om sin familj, sina föräldrar” (I1) 

5.3.2 Faktorer som stärker möjligheter med integration  

Faktorer som stärker möjligheten till integration bland de ensamkommande barnen och 

ungdomarna var goda relationer, delaktighet, språk, stöd, gemenskap och trygghet. 

Relationen som förekommer mellan medarbetaren och barnen eller ungdomen är betydande 

för att skapa trygghet, stöd och tillit. 

”Viktigt att skapa trygghet och relation till de…och möjligheter med 

integration är väl att sverige är ett land som är öppna för att hjälpa och 

jag liksom tror att andra som mig i huset jobbar från sitt förnuft vilket 

gör att fina relationer skapas mellan oss och de” (I3) 

Språk var en ytterligare möjlighet som ökade förutsättningarna med integration bland de 

ensamkommande barnen och ungdomarna. Då fokuset är att få de att bli mindre beroende av 

socialtjänsten och bli mer självförsörjande.  

”Jag skulle vilja säga delaktighet, migration att skapa ett 

sammanhang…liksom att göra det begripligt för de liksom och att finnas 

där för de, det är ju det stora hela” (I4) 

”Man skapar en god relation som ger de unga e trygghet och att man ser 

potential hos de och att de utvecklas…och att vi bygger upp allt 

tillsammans med samverkan samt att anställa lämpliga personer som 

kan ha en förståelse för det här” (I5) 

En ytterligare möjlighet som lyftes upp under intervjun var att medarbetarna har betydligt 

mer fokus på de ensamkommande barnen och ungdomarna samt mer resurser jämfört med 

år 2015 då antalet ensamkommande barn och ungdomar var betydligt flera orsakade brist på 
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resurser och tid. Med detta har medarbetarna mer tid att fokusera så sina klienter vilket 

resulterat i mer kvalité för barn och ungdomarnas integrationsprocess.    

 

”Vi kan säga så här att vi har ju betydligt mer tid för ungdomarna för att 

det kommer inte så många ungdomar så då kan vi fokusera mer och 

träffa de allt mer, följa upp de…vi kan liksom vara mer involverade eller 

vi kan göra mer planering individuellt” (I4) 
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6 DISKUSSION  

I följande stycke kommer det diskuteras om metod delen samt resultatet kopplat till de valda 

teoretiska perspektivet. 

6.1.1 Metodval  

Fördelen med metodvalet var att det tillämpades semistrukturerade intervjuer, vilket 

resulterade till en djupare förståelse ur medarbetarnas synvinkel. Den kvalitativa metoden 

bidrog även till ökad förståelse för författaren. Dock var det en utmaning under första 

intervjun att ställa följdfrågor på grund av okunnighet samt nervositet, vilket kan ha påverkat 

på kvalitet på materialet och även skiljt sig mellan informanternas svar. I en kvantitativ 

ansats hade inte deltagnas upplevelser kunnat förstås på samma sätt och inte heller hade 

möjligheten till följdfrågor varit möjliga när deltagarna berättade om sådant som i förväg inte 

hade varit förutsatt av författaren. 

6.1.2 Urvalsdiskussion  

I början ansågs snöbollsurvalet lämpligast för studien då enhetschefen rekommenderade 

informanterna till studien, på grund av tidsbrist så kunde inte snöbollsurval tillämpas som 

urvalsmetod då möjlighet att intervjua flera informanter inte räckte till inom tidsramen.  

Kvalitén i resultatet hade kunnat bli bättre genom ett snöbollsurval, då informanterna skulle 

rekommendera deltagare som anses vara relevanta för studien med goda kunskaper och 

erfarenheter inom ämnesområdet.  

Valet av intervjupersoner kan ha påverkat resultatet, då enhetschefen själv utsåg deltagarna 

till undersökningen. Dock var det oklart om enhetschefen gick ut med en förfrågan på 

arbetsplatsen om deltagande för studien eller om enhetschefen självmant utsåg deltagare. 

Detta kan ha påverkat resultatet ifall någon av intervjupersonerna har upplevt sig obekväm 

genom att vara nervösa eller besvarat intervjufrågorna kort. En fördel som 

uppmärksammades under intervjuerna var att samtliga intervjupersoner hade en 

socionomutbildning. Detta kan ha haft en positiv påverkan på studien resultat då samtliga 

intervjupersoner besatt på snarlik grundläggande kunskaper. Detta kan ha stärkt 

pålitligheten i studien då påtagliga likheter framkom bland intervjupersonernas svar. På 

grund av ett litet urval så anses inte resultatet vara överförbar för andra stadsdelar då 

medarbetarna inte kan uttala sig för andras upplevelser eller erfarenheter. 

6.1.3 Diskussion kring forskningsprocess  

Då intervjuerna var betydande för forskningsprocessen så var det betydelsefullt att 

intervjuerna blev ostörda. Samtliga intervjuer genomfördes i deltagarnas kontorsrum, vilket 

kunde påverka intervjuerna om någon annan medarbetare skulle knacka på dörren eller kliva 

in mitt i intervjun. Så till nästa tillfälle kommer intervjuplats att finnas i åtanke för att 

undvika avbrott under intervjun. Fördelen med de semistrukturerade intervjun var att teman 

och frågeställningarna i intervjuguiden var förutbestämda innan intervjuerna för att samla in 
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likartade svar för att uppnå likheter mellan intervjuerna för en ökad trovärdighet i studien. 

Fördelen med ljudinspelningen var att författaren inte misstolkat eller missuppfattat något 

som sagts under intervjuerna då möjligheten att spola tillbaka i ljudfilen förekom.  

Det valdes att inte utgå från en ostrukturerad intervju då det innebär att forskaren utgår från 

olika teman och utefter det ställer intervjufrågor som upplevs relevanta under 

intervjutillfället (Bryman, 2011). Därför utseslutades ostrukturerade intervjuer i föreliggande 

studie eftersom det kunde innebära en risk som författare att inte ha förutbestämda frågor då 

chansen att relevanta frågor ställs blir lägre. Stress skulle även kunna uppstå vid en 

ostrukturerad intervju vilket skulle resultera till ett sämre insamlad material. 

Fördelen med testintervjuerna var att författaren kunde redigera intervjuguiden innan 

intervjuerna genomfördes. Testintervjun var även betydande för att upptäcka för och 

nackdelar med intervjuguiden vilket ökade kvalitén på intervjuguiden. Efter att intervjuerna 

genomfördes så förekom det inga bortfall vilket innebär att alla frågor blev besvarad och 

bidrog till ett resultat som besvarade syftet. Två av frågorna upplevdes repetitiva i efterhand 

och skulle kunna uteslutas från intervjuguiden då svaret på frågorna besvarades i föregående 

frågor. Detta uppmärksammades inte heller under testintervjun, vilket kan ha berott på valet 

av deltagare då de var en närstående som svarade på intervjuguiden vid testtillfället.  

Intervjuguiden kunde ha förbättrats. I efterhand uppmärksammade författaren frågor i 

intervjuguiden som skulle kunna formuleras på ett bättre sätt. Till exempel första fråga; hur 

gammal är du? Skulle kunna ställas, skulle du vilja tala om hur gammal du är? För att 

informanten inte skulle känna sig tvungen att svara på frågan. Fråga tre kändes irrelevant då 

svaret på frågan inte tillförde så mycket till studiens resultat. Fråga fem kändes som en 

repeterande fråga då samtliga informanter svarade på det redan vid fråga två.  

fråga tolv uppfattades ledande då frågan inledes med förväntar ni er och även där skulle den 

frågan kunna formuleras på ett annat sätt. Fråga tio; anser du att ni följer upp ert arbete? Om 

ja på vilket sätt och nej varför inte? Denna fråga kan ha varit jobbig och obekväm för 

informanterna att besvara vilket kan resultera i att informanterna inte besvarade den frågan 

helhjärtat och på grund av det valdes det att inte ta med svaren i studien för att inte resultatet 

ska bli opålitligt (se Bilaga B). 

6.1.4 Analysdiskussion   

Då ingen analys av forskningsprocessen gjorts tidigare så var det en utmaning att göra en 

innehållsanalys av de insamlade materialet på grund av kunskapsbrist. Eftersom att 

materialet var omfattande så var det svårt att bilda sig en uppfattning. Detta gjorde att 

materialet fick läsas om ett flertal gånger samt att det var tidskrävande att hitta mönster i alla 

transkriberingar för att få ihop ett pålitligt och relevant resultat till studien. Det 

uppmärksammades i efterhand att det skulle vara en fördel att genomföra en transkribering 

efter första intervjun för att upptäcka ytterligare frågor som kunnat bidragit till djupare 

förståelse eller relevanta följdfrågor som författaren inte haft i åtanke.  

Det hade förmodligen varit intressantare att använda en latent innehållsanalys som innebär 

en mer tolkande innehållsanalys genom att observera informanternas kroppsspråk och 
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talesätt. Vid en tillämpning av latent innehållsanalys så skulle resultatet se annorlunda ut, på 

grund av tidsbrist så räckte inte tiden till för en djupare analys av informanterna och 

materialet. Dock hade en latent innehållsanalys varit en utmaning att tillämpa i studien, då 

risk för egna tolkningar och uppfattningar skulle förekomma, vilket skulle missleda 

resultatet. En fördel var att materialet granskades av en och samma person vilket minskade 

risken för flera tolkningar av materialet. Dels att strukturen och kodningen gjordes på samma 

sätt vilket anses mer övertygande i resultatet.  

Föreliggande studie utövades med hjälp av en deduktiv ansats som innebär att studien 

styrdes av syftet och frågeställningarna vilket förenklade analysen av materialet då det redan 

var tydligt vilka meningsbärandeenheter som skulle användas för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Genom att använda sig av en deduktiv ansats så var även kategorierna 

förutbestämda innan innehållsanalysen genomfördes. Dock var utmaningen att hitta 

meningsbärande enheter som kunde bilda koder som passade in i kategorierna för att 

besvara frågeställningarna och syftet.  

Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om kategorierna inte var förutbestämda från början. I 

efterhand så skulle en induktiv ansats vara mer intressant då det innebär att forskaren styrs 

av de insamlade materialet och kategorierna bestäms utifrån de koder som dyker upp under 

analysen (Bryman,2011).  Som författare hade det varit intressant att använda en induktiv 

ansats eftersom att resultatet kunde ha sätt annorlunda ut dels att det hade bildad andra 

kategorier vilket hade varit intressant att uppmärksamma. 

6.2 Diskussion kring kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier som har beaktats i studien är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att konfirmera.  

Trovärdigheten i studien har beaktats via informanterna där medarbetare i Rinkeby- Kista 

stadsdelsförvaltning som arbetar med integration av ensamkommande barn fick besvara 

frågorna utifrån egna erfarenheter, kunskaper och åsikter. Dock kan trovärdigheten i studien 

upplevas tunn då endast en person granskat materialet på grund av tidsbrist. Studien upplevs 

inte vara överförbar till andra kontexter då endast fem intervjupersoner deltog i studien, 

dock kan studien användas som ett grundläggande kontext för vidare forskning och dels 

användas inom liknande stadsdelar som Tensta- Spånga stadsdelsförvaltning.  

Pålitligheten har beaktats i studien genom att utförligt beskriva hur forskningsprocessen och 

analysen genomförts i studien. Dock var det en utmaning att tydligt framföra 

analysprocessen då författaren inte hade tidigare erfarenheter av analysprocess. Det var 

betydande för studien att analysen framfördes tydligt för att andra ska uppleva studiens 

resultat pålitligt.  

Möjlighet att konfirmera har beaktats med hjälp av evidensbaserade fakta samt att det 

citerats i resultatet det informanterna sagt för att öka trovärdigheten. Det har även utgått 

från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar för att styrka innehållet i studien. 
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6.3 Etikdiskussion  

De etiska principerna observerades i studien tydligt genom missivbrevet där alla fyra etiska 

principer framgick innan informanten gick med på att intervjuas vilket uppfylldes 

informationskravet.  

konfidentialitetskravet beaktades genom att inte nämna informantens namn i inspelningen 

under intervjun för att ingen ska kunna identifiera informanten och för att tydliggöra vem 

som intervjuades så döptes ljudfilen till informantens namn initialen. Dock kan 

konfidentialitetet ha brustit då några av informanterna visst om varandras deltagande samt 

vem som blivit intervjuad först och så vidare, för att informanterna inte ska kunna identifiera 

varandra i studien.  Numreringen på informanterna vid kodning rördes om, det vill säga att 

informant 1 kanske fick I4 vid sina citat i resultatet.  

Nyttjandekravet har tillämpats genom att behålla ljudfilerna på ett säkert sätt där ingen 

annan kan komma åt samt att alla ljudfiler kommer att raderas efter att studien godkänts för 

att försäkra att ingen kommer åt materialet för vidarebruk. 

6.4 Resultat diskussion  

I resultatdiskussionen kommer det diskuteras om huvudkategorierna kopplat till vald 

teoretiska perspektiv samt bakgrunden. Resultatet sammanställdes med hjälp av en manifest 

innehållsanalys och utifrån ett deduktiv ansats. 

6.4.1 Diskussion om arbetssätt kopplat till HELPSAM 

Arbetssätt som framkom i resultatet var att medarbetarna i Rinkeby-kista 

stadsdelsförvaltning upplevde arbetet kring integration av ensamkommande barn goda. 

Medarbetarna ansåg att det var viktigt som medarbetare att ha förförståelse för de unga 

barnen för att bemöta deras behov och samt kunna relatera till barnens kultur, religion och 

värderingar då det finns olikheter mellan den svenska kulturen och barnens kultur för att 

skapa ett driv samt för att på effektivare sätt motivera barnen till integration. Då även 

Lundberg och Dahlqvist (2012) nämnde att det var betydelsefullt för flyktingbarn att känna 

gemenskap och socialt stöd för att uppleva ett välbefinnande. Samt att kunna inneha kunskap 

och kännedom om andra kulturer för att ha en förståelse för flyktingbarn utan att rasism eller 

utsatthet ska förekomma i samhället (Lundberg och Dahlqvist, 2012).  

Det framkom att arbetet bedrivs genom planeringar, genomförande och utvärdering. Det var 

viktigt inom stadsdelsförvaltningen att utgå från dessa tre punkter för att skapa en bra 

integration för de ensamkommandebarnen. Denna typ av arbetssätt kunde även relateras till 

HELPSAM-modellen genom att lägga upp vårdplan, boendeplacering, skolplanering samt 

individuella insatser som är anpassad för varje enskild individ som genomförande insats och 

som därefter utvärderas för att upptäcka förbättringsområden. Då HELPSAM-modellen ses 

som ett verktyg för att checka av ett hälsoarbete för att skapa stödjande miljöer och 

identifiera svagheter och styrkor för vidare förbättringsmöjligheter (Andersson,2009). 
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6.4.2 Diskussion om samverkan  

Samverkan med andra aktörer upplevdes positivt enligt medarbetarna då flera 

samarbetspartners var inblandande i insatserna vilket kan tyda på att integrationen av 

ensamkommande barn tas på allvar samt att möjligheten för de ensamkommande barnen att 

integreras blir effektivare om de får hjälp från flera aktörer. Dock kan flertals aktörer 

uppfattas vara för mycket då flera åsikter och beslut kan skilja sig åt mellan de olika 

aktörerna och det kan leda till att barnen behandlas orättvist.  

Här kan även HELPSAM-modellen tillämpas då det är viktigt med att de olika aktörerna 

samarbetar och lägger upp gemensamma planer och strategier för barnen samt att samtliga 

aktörer utgår från barnens enskilda behov för att insatserna ska vara anpassningsbara.  

Informanterna nämnde aktörer som de önskade ha ett mer samarbete med eftersom 

aktörerna ansågs vara viktiga för barnen utveckling. Skola och tandvård var två aktörer som 

nämndes. Skolan är en viktig aktör för att en integration ska lyckas eftersom att språket och 

kunskap är betydelsefullt för ett barn att lära sig för att själv integrera sig effektivare i 

samhället. Även Sörensen, Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska & Brand (2012) nämner 

att nedsatt språkkunskapen kan leda till nedsatt självförsörjande genom nedsatt möjlighet att 

samspela med andra i samhället. Om samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och skolan 

inte är god så kan det leda till kommunikationsbrist sinsemellan vilket kan leda till att 

insatsen kring de enskilda barnen inte blir anpassad efter barnets behov. 

Tandvården var en aktör som nämndes eftersom att de flesta ensamkommande barn som 

anländer till sverige har en sämre tandhygien än barn som är uppvuxna med föräldrar och i 

Sverige. Ett samarbete med tandvården var önskvärt enligt informanten då det har upplevt 

att flertal av de ensamkommande barnen har en dålig tandhygien och det ses som ett 

hälsoproblem. Detta var ett ytterligare hälsoproblem som kan förekomma hos 

ensamkommande barn samt att det kan bli en dyr samhällskostnad för staten om 

stadsdelsförvaltningen ska stå för tandvårdskostnaderna tills barnen är 21 år så ett samarbete 

med tandvården vore positivt. 

6.4.3 Diskussion om förutsättningar kring integration 

 Efter analysprocessen förekom det både hinder och möjligheter med integration av 

ensamkommande barn. Faktorer som ansågs hindra integration var skolan, språk, 

familjeåterföreningar och attityder från omgivningen. Inom flera forskningar så nämns inte 

familjeåterföreningar som ett hinder för integration vilket kan vara bra att lyfta upp för att få 

en förståelse för kulturella och religiösa värderingar för att öka förebyggande insatser inom 

området. i resultatet framgick det även att familjeåterföreningar hindrar integrationen bland 

de ensamkommande barnen då de får ett stort ansvar att ta hand om sin familj samt att 

barnen begränsas i sin frihet.  

Möjligheter som ökade integrationen bland ensamkommande barn var delaktighet, språk, 

stöd, gemenskap och trygghet. Hacking (2010) antyder att ensamkommande barn är i behov 

av trygghet och stöd för att finna gemenskap i samhället och dels för att hitta en stabilitet i 

livet.  
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En ytterligare möjlighet var att antalet ensamkommande barn som anländer till sverige är 

inte i lika stor utsträckning som 2015 och framåt vilket resulterar till att medarbetarna kan 

lägga mer fokus på varje enskild individ och lyckas med att integrationen. Enligt 

migrationsverket (2019) så var antalet flyktingbarn 2015; 35 369 och år 2018 minskades 

antalet flyktingbarn mellan 1300 och 2200. Denna enorma skillnad påvisar även att det finns 

betydligt mer tid, resurser och fokus som kan läggas ner idag än tidigare. 

6.5 Bifynd vid teoretisk koppling av resultat  

En teori som uppmärksammades under analysen var KASAM (känsla av sammanhang). 

KASAM är en teori som består av tre komponenter meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. De salutogenes perspektivet ses även vara central inom teorin KASAM 

(Antonovsky,1979). 

Under analysen och efter att innehållsanalysen genomfördes upplevdes teorin KASAM 

relevant för studien. Flera av informanterna nämnde under intervjuerna att det var 

betydande att skapa meningsfullhet för ensamkommande barnen och ungdomarna för att nå 

en framgångsrik integration. Det nämndes även att det var viktigt att hantera kontakten 

mellan socialtjänsten och barnen samt ungdomarna för att skapa en trygg och stödjande 

miljö för de.  

Begriplighet nämndes inte ordagrant under intervjun, dock beskrev informanterna att det var 

viktigt som medarbetare att inneha en förförståelse för barnens bakgrund och behov för att få 

en lyckad kommunikation sinsemellan och skapa en känsla av gemenskap i samhället för en 

effektivare integration. Det framkom även att arbetssättet bör vara meningsfullt och 

begripligt för att kunna åstadkomma förbättringsmöjligheter för integrationen av 

ensamkommande barn. Samverkan som sker mellan stadsdelsförvaltningen och de andra 

aktörerna kunde även relateras till hanterbarhet. Hantering av kommunikationen mellan 

aktörerna, planeringarna och genomföranden av insatser var betydande för en framgångsrik 

integration bland ensamkommande barn och ungdomar.  
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7 SLUTSATS  

• Medarbetarna nämnde att det är viktigt att ha förförståelse och goda kunskaper för att 

bemöta de ensamkommande barn och ungdomars behov. Arbetet kring integration 

ansågs även positivt och utvecklingsbar med stöd av samtliga planeringar som 

anpassas efter varje enskild individs behov för att uppnå en framgångsrik integration. 

• Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och andra aktörer upplevdes positivt. 

Samarbetsparterna som nämndes i resultatet var hälsosjukvården, psykiatrin, skolan, 

jobbtorg, arbetsförmedlingen, familjehem etc. Samtliga aktörer var betydande för en 

lyckad integration, dock upplevdes samarbetet med skolan och tandvården mindre 

bra. 

• Medarbetarna nämnde att det fanns faktorer som underlättade integrationen av barn 

och ungdomar. Dessa var trygghet, delaktighet, språk och stöd.  

• Medarbetarna nämnde att det fanns faktorer som försvårade integrationen av barn 

och ungdomar. Dessa var familjeåterföreningar, brist på stöd, fördomar från 

omgivningen samt de gånger relationen mellan medarbetaren och ungdomen inte 

fungerade på ett bra sätt.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Denna föreliggande studie har enbart riktat sig i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning och 

undersökt medarbetarnas upplevelse kring integration av ensamkommande barn och 

ungdomar. För en fortsatt forskning så skulle det vara intressant att undersöka hur det är i 

större utsträckning inom andra stadsdelsförvaltningar och hur arbetssättet skiljer sig åt 

mellan olika stadsdelsförvaltningar samt hur arbetet inom integration bedrivs. Framtida 

forskning inom detta ämnesområde skulle till exempel vara att undersöka vilka insatser som 

sker idag och vad som skulle kunna utvecklas samt hur det effektivare ska kunna integrera 

ensamkommande barn i samhället. Föreliggande studie anses vara överförbar till liknande 

stadsdelar som Spånga – Tensta inom samma kommun. Studien kan användas som en 

grundläggande studie i andra studier för vidareforskning. Det skulle vara mer sannolikt att 

vidareutveckla denna studie genom att undersöka i större utsträckning och runt om i landet 

för att identifiera likheter, olikheter och orsakssamband. 
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BILAGA A; MISSIVBREVET  

Hej jag är en student i Mälardalens högskola och går min sista termin i 

Folkhälsoprogrammet i Västeråsstad. Jag ska nu påbörja ett examensarbete på kandidatnivå 

som är ett obligatoriskt moment i utbildningen och som kommer att publiceras i DIVA 

portalen. 

Syfte med examenarbetet är att undersöka hur medarbetarna i Rinkeby - Kista 

stadsdelsförvaltning upplever arbetet kring integration av ensamkommandebarn.  

Ditt deltagande är viktigt för att jag ska kunna undersöka syftet i examenarbetet därför är jag 

intresserad av att intervjua dig och fyra andra medarbetare inom Rinkeby – Kista 

stadsdelsförvaltning. 

Intervjun kommer ske enskild och uppskattas pågå i 30 minuter. Under tiden som intervjun 

pågår kommer en ljudfil spelas in på mobiltelefonen för att underlätta insamling av material 

till arbetets resultat samt att ljudfilen kommer raderas efter att jag använt materialet.  

Jag vill även upplysa dig om att intervjun är frivillig att delta i samt att du har rätt som 

deltagare att avbryta intervjun vid behov. All insamlade material som samlas in kommer att 

behandlas med konfidentialitet vilket innebär att endast författaren kan komma åt inspelat 

material samt att allt som kommer sägas under intervjun kommer endast användas i 

examenarbetet.  

Tack för att du valt att delta och om du har frågor eller funderingar hör av dig! 

Med vänliga hälsningar  

Rihan Chabo  

Tel: 0700-39 04 00  

Skol-mail: rco16002@student.mdh.se 

Kontaktuppgifter till handledare  

Namn: Charlotta Hellström 

Mail: charlotta.hellstrom@mdh.se 

Samtycker till att delta: 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDEN  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. vilka kunskaper anser du dig ha om området? 

3. Vad fick dig att börja arbeta med integration av ensamkommande barn? 

4. Hur skulle du beskriva integration? 

5. Hur länge har du arbetat inom detta område? 

Integration 

6. Har du funderat på hur ni styr upp ert arbete? Utgår ni från någon handlingsplan?  

7. Hur upplever du att arbetet kring integration av ensamkommande barn bedrivs? Är 

det något du skulle vilja ändra på? 

8. Hur upplever du att ni integrerar ensamkommande barn i praktiken? 

9. Vilka områden anser du är viktigast att arbeta med för att effektivare integrera 

ensamkommande barn i samhället? 

10. Anser du att ni följa upp ert arbete? Om ja på vilket sätt och nej varför inte? 

11. Har ni funderat på delmål eller mål med ert arbete kring integration av 

ensamkommande barn? Om ja kan du berätta mer? 

12. förväntar ni er att ensamkommande barn ska integreras i samhället inom en viss 

tidsram? 

13. Finns det en specifik process som ensamkommande barn får genomgå?  hur ser en 

sådan process ut? 

14. Har du upplevt att ni bör förbättra era insatser? 

Samverkan  

15. Samverkar ni tillsammans med andra aktörer? Vilka? 

16. Hur upplever ni ert samarbeta med andra aktörer? 

17. Upplever du att ni skulle vilja arbeta mer med en aktör? Vilken/vilka?  

18. Anser du att stadsdelsförvaltningen ansvarar för ensamkommande barns integration i 

samhället? Om nej vilka anser du ansvarar? 

19. Upplever du att ni saknar någon samarbetspartner? 
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20. Hur upplever du fördelning av arbetet mellan er och andra aktörer? 

Förutsättningar  

21. vilka hinder anser du finnas med integration av ensamkommande barn? 

22. Vilka möjligheter upplever du med ert arbete kring integration? 

23. Anser du att ert arbetssätt kring integration av ensamkommande barn skapar bättre 

förutsättningar för barnen? Vilka? 

24. Vad anser du vara mest framgångsrikt med era insatser kring integration? 

25. Finns det något du vill säga eller tilläga? 

Tack för din medverkan! 
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