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SAMMANFATTNING 

Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom 

år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och 

Syrien. De ensamkommande flyktingbarnen fick stöd i form av placeringar på familje- och 

HVB-hem där dagliga omsorgen gavs. Handledarna på HVB-hemmen har varit de 

ensamkommande flyktingbarnens vägledande skyddsfaktorer för integration. Syftet med 

studien är att ta reda på handledarnas uppfattning kring motivationen hos ensamkommande 

flyktingbarn gällande att integrera sig i det svenska samhället, samt till vilken utsträckning de 

är motiverade. Studien grundar sig på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer 

som utformning. Ett målinriktat urval har tillämpats vid ett HVB-hem i Västerås, med totalt 

fem respondenter som deltagande i undersökningen. Data analyserades genom en manifest 

innehållsanalys. Resultatet visar på att ensamkommande flyktingbarnens motivation till 

integration framförallt påverkas av asylprocessen. De har förutsättningar för att kunna 

motiveras till en integration men då asylprocessen tar tid för att fatta beslut uppstår stress och 

oro hos de ensamkommande flyktingbarnen, vilket påverkar motivationen för integration i det 

svenska samhället.  

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, handledare, HVB-hem, empowerment, MI, 

asylprocess.  



ABSTRACT 

The refugee policy has been a debated topic in Sweden since the large refugee wave in 2015. 

Many of the refugees were unaccompanied children from Afghanistan, Iraq and Syria among 

other countries. The unaccompanied refugee children received accommodation support such 

as placements in family homes and home-care, where daily care was provided. The purpose of 

the present study was to evaluate the supervisors in home for cares perception regarding 

motivation of unaccompanied refugee children to integrate into the Swedish society, and to 

what extent they are motivated. The study was based on a qualitative approach with semi-

structured interviews as a design. A targeted-oriented approach has been applied to a home for 

care in Vasteras, with a total of five respondents who participated in the survey. Data was 

analyzed through a manifest content analysis. The result shows that the unaccompanied 

refugee children’s motivation for integration is mainly affected by the asylum process. They 

have the ability to be motivated to integrate into the Swedish society, however, due to long 

process of an asylum decision, stress and anxiety increases among the unaccompanied refugee 

children, which influences the motivation to integrate into the Swedish Society.  

Keywords: unaccompanied refugee children, supervisor, homes for care, empowerment, MI, 

asylum process. 

 



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Definitioner .............................................................................................................. 2 

2.2 Ensamkommande flyktingbarns bakgrund ............................................................ 2 

2.3 Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn ........................................................ 3 

2.3.1 Gymnasielagen ................................................................................................ 3 

2.4 Ensamkommande flyktingbarns upplevelser ........................................................ 4 

2.4.1 Fysiskt & Psykiskt tillstånd ............................................................................... 4 

2.5 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 5 

2.5.1 Empowerment .................................................................................................. 5 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 5 

3 SYFTE .............................................................................................................................7 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 7 

4 METOD ............................................................................................................................8 

4.1 Val av metod ............................................................................................................ 8 

4.2 Urval ......................................................................................................................... 8 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 9 

4.4 Analys .....................................................................................................................10 

4.5 Kvalitetskriterier .....................................................................................................13 

4.6 Etiska överväganden ..............................................................................................13 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 15 

5.1 Regler och konsekvenser som vägledning för integration ..................................15 

5.1.1 Regler .............................................................................................................15 

5.1.2 Konsekvenser .................................................................................................16 

5.2 Skyddsfaktorer .......................................................................................................16 

5.2.1 Handledarnas mål ...........................................................................................16 

5.2.2 Aktörer ............................................................................................................18 



5.2.3 Sysselsättning och Aktivitet .............................................................................18 

5.3 Psykosocialt tillstånd .............................................................................................18 

5.3.1 Asylprocessen.................................................................................................18 

5.3.2 Psykiskt tillstånd ..............................................................................................19 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 21 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................21 

6.1.1 Urvalsdiskussion .............................................................................................21 

6.1.2 Datainsamlingsdiskussion ...............................................................................22 

6.1.3 Analysdiskussion ............................................................................................23 

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier .......................................................................24 

6.1.5 Etikdiskussion .................................................................................................24 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................25 

6.2.1 Diskussion om ensamkommande barnen är motiverade för integration ..........25 

6.2.2 Diskussion om hur motiverade ensamkommande flyktingbarnen är för att 

integrera sig in i det svenska samhället ...........................................................26 

6.2.3 Diskussion om hur mottagliga ensamkommande flyktingbarnen är för 

handledarnas vägledning ................................................................................27 

7 SLUTSATS .................................................................................................................... 28 

7.1 Implikationer ...........................................................................................................28 

7.2 Förslag på framtida forskning ...............................................................................28 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 29 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE



 1  

1 INTRODUKTION 

 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har under det senaste decenniet ökat drastiskt, 

framförallt i Europa. Sverige var ett av de europeiska länder som tog emot störst antal 

flyktingar i början på 2015. Omhändertagande av flyktingar innebär stora samhällskostnader. 

Vissa ensamkommande flyktingbarn får avslag på ansökan om uppehållstillstånd och blir 

därmed hemlösa, medan andra får uppehållstillstånd och således en chans till ett bättre liv. 

Oavsett vilket beslut migrationsverkets fattar så finns det en kulturell krock i beteende, 

bemötande och språk mellan de ensamkommande flyktingarna och samhället. Vikten av en 

handledares vägledning till integration spelar därför en stor roll för de ensamkommande 

flyktingbarnens utveckling men även för att förebygga samt lösa kulturella krockar. 

Många av de flyktingbarnen som fick uppehållstillstånd efter flyktingvågen 2015, placerades 

på ett familjehem medan andra istället placerades på privata och/eller kommunala hem för 

vård eller boende (HVB), av socialtjänsten.  

Ensamkommande flyktingbarnen med traumatisk bakgrund lever under en stor press. Ett nytt 

språk ska läras, nya regler ska följas och det utan en vårdnadshavare som visar vägen. Detta 

bidrar till svårigheter för dem att utvecklas i det nya landet. En ständig stress orsakad av 

asylprocessen resulterar i en obalans i motivation hos flyktingbarnen då utvisning till 

hemlandet kan bli aktuellt vilken dag som helst. Då antal flyktingbarnen ökat i Sverige, innebär 

inte att de med psykisk påfrestning enbart är en ohälsa hos individen, utan det kan även 

innebära ett växande folkhälsoproblem i riket om detta inte åtgärdas. 

Flyktingintegrationen blev ett aktuellt ämne globalt sett under det senaste decenniet vilket 

skapade ett intresse hos mig. Olika fördomar kring ensamkommande flyktingbarn i media och 

i samhället gav mig motivation till att själv få en uppfattning kring ämnet. Jag började själv 

arbeta som handledare för ensamkommande flyktingbarn under en period. Jag fick en egen 

uppfattning kring arbetet med de ensamkommandes flyktingbarns och deras motivation till 

integration, men ville också veta mer om andra handledares uppfattning. Upplevelser kring 

ensamkommande flyktingbarnens motivation för integration kunde jag få genom att intervjua 

personerna som faktiskt spenderar mesta dels av sin tid med målgruppen.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner 

Ensamkommande flyktingbarn - ett barn eller ungdom som är under 18 år och skild från sin 

familj eller vårdnadshavare, som anlänt till ett land som asylsökande (UNHCR, 2008). 

Flykting - en person som på flykt från sitt ursprungsland riskerar att bli dödad eller torterad 

och därför behöver skydd (Migrationsverket, 2013-11-28). 

Handledare - en person som arbetar med ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem 

HVB - hem för vård eller boende. En boendeform som kommunen anordnar i uppdrag att ta 

hand om en person. Personerna kan vara ensamkommande flyktingbarn men också andra 

utsatta personer som är i behov av vård (Hedlund, 2018). 

Socialt nätverk - relationer som en person har genom exempelvis vänner, familj eller bekanta, 

vilken skapar en etablering och utveckling i utbyte av exempelvis finansiella tjänster (Hedlund, 

2018). 

Stödboende - är en placeringsform för personer i åldern 16-20 som har bedömts att kunna 

klara av att bo själva med anpassat stöd (SKL, 2019).  

Utvisning - personen som kommit till Sverige får ett beslut om avslag inom tre månader efter 

vistelsen (Hedlund, 2018). Personen har rätt att överklaga ett beslut om utvisning. Personen 

får stanna i Sverige under tiden som överklagandet prövas. 

2.2 Ensamkommande flyktingbarns bakgrund 

En migrationskris uppstod i Europa i början av 2015 då majoriteten av flyktingarna valde 

Sverige, Storbritannien, Norge och Tyskland som sin primära destinationer (Hodes et al., 

2018). Vägen till Europa påbörjades från hemländerna, till exempel Afghanistan, Irak och 

Syrien, genom Turkiet och vidare till Grekland (Hodes et al., 2018). Sverige var ett av de länder 

i Europa som tog emot flest asylsökande barn, 70 384 stycken under 2015 då flyktingvågen var 

som störst. Ungefär hälften av dessa var ensamkommande, majoriteten pojkar i åldrarna 13-

17 år, främst från Afghanistan, Syrien och Irak (Hedlund, 2018; Hodes et al., 2018).  

Ensamkommande flyktingbarn definieras som en person under 18 år vilken är separerad från 

sina vårdnadshavare utan någon som kan ta hand om honom/henne. Celikaksoy och Wadensjö 

(2017) menar på att ett ensamkommande flyktingbarn som saknar stöd från sin familj klassas 

som sårbar och blir därför lättare mottaglig för ett liv influerat av kriminalitet.  
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2.3 Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn 

I en tidigare review studie av Wade (2011) konstaterades att orsaken till ensamkommande 

flyktingbarns orsak till flykt beror på krig, hot eller andra konflikter. Trots att många av 

flyktingbarnen kom från svåra förhållanden så hade de en god förmåga att klara av utmaningar 

i det nya landet samt att utvecklas adekvat. Wade (2011) belyste även att miljöer där 

ensamkommande flyktingbarnen befann sig på hade en stor inverkan på detta. En miljö där 

det finns stöd skapar goda förutsättningar bland annat genom utökat socialt nätverk och 

återupptagande av studier. De som inte befinner sig i en stödjande miljö där hjälp kan ges vid 

behov, har därför svårt att utvecklas. 

När ett ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige blir denne Sveriges ansvar. För att 

tillgodose flyktingbarnets behov involveras andra aktörer så som migrationsverket, 

socialtjänsten och gode man. Migrationsverket ansvarar över de beslut som tas gällande 

flyktingbarnets asylprocess. De utnämns även en försvarsadvokat som kan tillföra det rättsliga 

stöd som barnet behöver (Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2016). Migrationsverket 

ser till att försöka förstå det ensamkommande flyktingbarnets motiv till varför denne befinner 

sig i Sverige och kan därefter försöka spåra flyktingbarnets familj för att försäkra sig om 

bakomliggande skäl till vistelsen. Flyktingbarnen blir under processens gång tillsvidare 

placerade i familjehem men framförallt är majoriteten placerade vid olika HVB-hem där det 

finns handledare som skall vägleda dem. Nyckeln till en framgångsrik vägledning för att 

ensamkommande flyktingbarn på bästa mjöliga sätt ska integrera sig i det svenska samhället 

är en god samverkan mellan handledare, socialsekreterare, gode man samt lärarna på skolorna 

(Wimelius et al., 2016). De som får en placering på familjehem får en kontaktperson som ger 

stöd och vägledning till flyktingbarnet, en kontaktperson får arvode från kommunen en gång 

per månad. 

Personalen på HVB-hem har det yttersta ansvaret gällande den dagliga omsorgen om 

flyktingbarnen. Förutom husrum ska boendet enligt lag även stå för mat (Hedlund, 2018). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) har ensamkommande flyktingbarn upp till 17 år, rätt till samma 

dagsersättning som en vuxen. Dagsersättningen ska täcka mat, hygien, kläder och 

fritidsaktiviteter. Om mat finns på boendet görs avdrag i dagsersättningen. 

En svårighet i att arbeta med ensamkommande flyktingbarn är att majoriteten av dem inte 

gärna pratar om sig själva (Hedlund, 2018). Ytterligare ett hinder är att flyktingbarnet har svårt 

att orientera sig i det nya samhället vilket blir en svår uppgift för boendepersonal och andra 

yrkesgrupper som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, att utveckla och förbättra dem 

(Hedlund, 2018). 

2.3.1 Gymnasielagen & Migrations-policy 

Enligt Riksdagens beslut (SFS 2016:752, 1 kap. 16 a-20§) trädde en ny lag i kraft vilken gav 

ensamkommande flyktingbarn nya möjligheter till att få stanna i Sverige. Den så kallade 

gymnasielagen, innebär att de flyktingar som fått eller skulle ha fått besked om utvisning har 

en möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i Sverige.  Dock finns det vissa 

krav att uppfylla, bland annat ska en ansökan om asyl skett per den 24 november 2015 eller 
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tidigare, samt att ansökande är ett ensamkommande flyktingbarn. Skulle ett uppehållstillstånd 

erhållas så har personen även rätt att få studiestöd under hela studietiden (CSN, 2019). 

En migrations-policy togs även fram för länder inom EU vilken innefattar ensamkommande 

flyktingbarn (Sandqvist, Ögren, Padyab & Ghazinour, 2015). Policyn innebär att de flyktingar 

som inte har en hotbild i sitt hemland, och inte är i behov av skydd eller innehar andra specifika 

anledningar, bör avvisas till sina hemländer (Sandqvist et al., 2015). Detta medförde osäkerhet 

hos asylsökande då de riskerade att utvisas när som helst, beroende på migrationsverkets 

beslut. 

2.4 Ensamkommande flyktingbarns upplevelser 

En koppling mellan ensamkommande flyktingbarn och säkerhetsrisker i form av kriminella 

handlingar mot samhället belystes i en kvalitativ studie som inkluderade såväl 

ensamkommande flyktingbarn som handledare vid HVB-hem (Bryan & Denov, 2011). Studien 

bestod av 17 ensamkommande flyktingbarn och lika många aktörer som arbetar med dem. En 

uppfattning från intervjuade aktörer var att ensamkommande flyktingbarn sågs som 

kriminella och ekonomiska bedragare. Detta var ensamkommande flyktingbarnen medvetna 

om, vilket resulterade ett dåligt mående hos dem. Trots att situationen på olika sätt kan vara 

svår så tycks de ensamkommande flyktingbarnen kunna sköta sina skolrutiner och de tycks 

även ha höga ambitioner och drömmar om framtiden (Kalverboer, Zijlstra, Os, Zevulun, 

Brummelaar & Beltman, 2015). De som bor på i familjehem har däremot en högre närvaro i 

skolan jämfört med de som bor på HVB-hem. De som bor på HVB-hem har i sin tur högre 

närvaro än de som bor på flyktingläger eller mindre gruppboenden (Kalverboer et al., 2015).  

Skolan, stödjande personal samt fysiska aktiviteter uppges vara en motivator för 

ensamkommande flyktingbarn. Samtal med personer som de ensamkommande 

flyktingbarnen kan lita på, bland annat handledare och vänner, gav det stöd de behövde för att 

klara av vardagen (Kalverboer et al., 2015). 

2.4.1 Fysiskt & Psykiskt tillstånd 

Fördomsfull information om flyktingbarn via sociala medier växte under 2015 och detta 

upprörde många grupper i samhället som reagerade genom att vandalisera asylboenden med 

såväl bränder som fysiskt våld mot flyktingar. De ensamkommande flyktingbarnens ålder 

började ifrågasättas genom påpekanden om ansiktsbehåring, vilket ansågs vara ett attribut hos 

vuxna. Uttrycket ”skäggpojkar” myntades som ett rasistiskt och nedvärderande medel för att 

beskriva ensamkommande flyktingbarn som tros ljuga om sin ålder (Hedlund, 2015). Utöver 

det fysiska våldet och ifrågasättande har det påvisats att de ensakommande flyktingbarnen 

lider av såväl fysiska som psykiska besvär (Abunimah & Blower, 2010). Ungefär hälften av 

ensamkommande flyktingbarn i Irland i början på 2000-talet led av bland annat, hepatit, 

muskulära/skelettrelaterade besvär, depression, ångest, oro och sömnsvårigheter (Abunimah 

& Blower, 2010). 
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Vägen på flykt från livshotande situationer i hemländerna till Europa kan sätta en stor mental 

och fysisk belastning på flyktingar. Därför bör de som arbetar med flyktingar inom vården 

uppmärksamma flyktingbarnens hälsotillstånd för att barnen ska få en chans till återhämtning 

(Mangrio, Zdravkovic & Carlson, 2018). 

Ankomsten till det nya landet innebär inte att oron försvinner per se, utan andra faktorer 

tillkommer och påverkar den mentala hälsan hos de ensamkommande flyktingbarnen, 

förvirring och stress är några av dessa (Ortiz, 2017). En flykt från en möjligt traumatiserad 

konflikt i hemlandet kan bidra till saknad av familjen, en saknad som inte kan tillgodoses 

genom det stöd barnen får och behöver för en god utveckling och välmående (Ortiz, 2017). 

Asylprocessen tenderar att framhäva instabilitet i psykiska mekanismer. Utöver sorgen kan 

ensamkommande flyktingbarnet känna en maktlöshet och oro över att få ett avslag (Ortiz, 

2017). 

Trots att de ensamkommande flyktingbarnen varit med om olika traumatiska upplevelser 

under flykten visar tidigare studier att de ändå kan anpassa sig i den nya miljön (Ortiz, 2017). 

Forskning har visat på att socialt stöd och samtal är det bästa verktyget för att hitta källan till 

styrkan för ensamkommande flyktingbarnet att klara sig bra. Fokus bör därför ligga på barnens 

egenkraft och styrkor istället för att fokusera sig på det negativa vilket bara kan förvärra 

situationen (Ortiz, 2017).  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

De teoretiska perspektiven i denna studie utgår ifrån Empowerment för att skapa en förståelse 

kring motivation gällande integrering i det svenska samhället hos ensamkommande 

flyktingbarn. 

2.5.1 Empowerment 

Det teoretiska begreppet empowerment kan förklaras som den egna styrkan vilken skapar en 

kontroll över den egna situationen. Personer som befinner sig i en maktlös situation, samlar 

kraft för att kunna ta sig ur den (Askheim, 2012). Begreppet har en stor roll inom både den 

offentliga- och privata sektorn som arbetar med att hjälpa människor. Flyktingar ingår i 

kategorin utsatt grupp och ett arbete kopplat till empowerment blir därför en viktig 

nyckelkomponent för motivation och utveckling (Askheim, 2012). 

2.6 Problemformulering 

Ensamkommande flyktingbarnen kommer till Sverige från svåra förhållanden separerade från 

sina vårdnadshavare. Att komma ensam till ett nytt land kan vara svårt att hantera. Utöver 

flykten och separationen från sina vårdnadshavare ingår ensamkommande flyktingbarnen i en 

asylprocess samt en migrations-policy som kan sätta en mental belastning på dem. Detta kan 

resultera i en besvikelse när de ensamkommande flyktingbarnen uppvisar en likgiltighet trots 
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att boendepersonal har en ambition att motivera och vägleda dem. Å andra sidan omfattas 

vissa ensamkommande flyktingbarnen av gymnasielagen som ger de en ny möjlighet till att få 

stanna i Sverige. Gymnasielagen tillsammans med stöd och vägledning från boendepersonal 

kan innebära att motivation till integration istället förstärks. Undersökningen kring 

handledarnas uppfattning om ensamkommandes motivation till integration kan därför bidra 

till en ny kunskap, vilket kan förhoppningsvis förenkla framtida arbeten och vara betydelsefullt 

för folkhälsan. 

 



 7  

3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva HVB-hempersonals uppfattning kring motivation hos 

ensamkommande flyktingbarn gällande att integrera sig i det svenska samhället. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar handledarna ensamkommande flyktingbarnens motivation till att 

integrera sig i det svenska samhället? 

 Vad är handledarnas uppfattning om hur de ensamkommande flyktingbarnen är 

motiverade till att integrera sig i det svenska samhället? 

 Hur uppfattar handledarna ensamkommande flyktingbarnens mottaglighet för 

vägledning till integration 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod vilket innebär att studien består av intervjuer 

och tolkande analyser från insamlad data (Patel & Davidson, 2011). En kvalitativ 

forskningsintervju ger en uppfattning om ett ämne utifrån respondenternas synvinkel. Detta 

genom ett samtal som baseras på i förväg noggrant utvalda frågor där intervjuarens syfte och 

frågeställning besvaras med hjälp av intervjupersonens svar (Kvale & Brinkman, 2009). 

Valet av den kvalitativa metoden grundades på att syftet med studien var att få en djupare 

förståelse kring handledarnas uppfattning av de ensamkommande flyktingbarnens motivation 

till integration. Holloway & Wheeler (2010) förklarar att grunden i en kvalitativ metod är att 

få förståelse, beskrivningar och upplevelser gällande sociala fenomen som uppfattats av 

studiedeltagarna. Individens känslor, beteenden och upplevelser fångas upp genom en 

kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjufrågor användes i denna undersökning eftersom ordningsföljden 

kan ändras efter intervjuarens behov samt att det är fritt för intervjuaren att ställa följdfrågor 

om så önskas (Bryman, 2011). Denna typ av intervjufrågor ansågs vara mer relevanta då svaren 

från intervjupersonerna kunde upprepas eller besvaras i en annan fråga. 

4.2 Urval 

Som intervjupersoner valdes handledare vid ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 

i Västerås. HVB-hemmet kontaktades efter rekommendation från tidigare personal. 

Författaren besökte enhetschefen för HVB-hem i Västerås stad med en förfrågan om att få 

genomföra intervjuer till en C-uppsats. Efter enhetschefens godkännande tillfrågades 

handledare om de ville delta i undersökningen. Ett Missivbrev som författaren sammanställt 

(Bilaga A) delades ut till handledarna. Fyra handledare var på plats, tre av dem ville delta och 

intervjuades i samband med besöket. Då de andra handledarna inte befann sig på boendet vid 

det tillfället återkom författaren vid ytterligare ett tillfälle, tre dagar efter besök ett. Vid det 

tillfället tillfrågades tre handledare men endast två av dem anmälde sig till att delta i studien, 

även de intervjuades samma dag.  

Ett målinriktat urval gjordes för denna undersökning. Bryman (2011) påpekar att ett 

målinriktat urval för en kvalitativ forskning innebär att forskaren väljer sina intervjuare som 

är relevanta för problemformuleringen. I detta fall är handledarna för ensamkommande 

flyktingbarn relevanta undersökningspersoner. 

Totalt fem handledare (tre män, 33-54 år) var villiga att medverka i studien.  Handledare hade 

olika lång erfarenhet, 2-5 år, av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.  
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På boendet arbetade totalt tio personer, sju av dessa tillfrågades gällande deltagande i studien, 

två tackade nej till att delta. Resterande tre personer var inte på arbetsplatsen och författaren 

hade därför inte chansen att fråga om de ville delta i undersökningen. 

4.3 Datainsamling 

Intervjuguiden samanställdes utifrån syftet för att kunna besvara satta frågeställningar. 

Intervjuguidens utformning var semistrukturerad för att lättare kunna följa en röd tråd i 

samtalet samtidigt som intervjun liknar ett avslappnat samtal med möjlighet för intervjuaren 

att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om ett intressant svar dyker upp. En 

semistrukturerad intervju innebär alltså att samtalens natur är flytande som ett vanligt samtal. 

Frågorna ställs i den form och ordning de är utsatta på i guiden men det är inte ett krav utan 

författaren kan friheten att göra om frågorna och hoppa mellan dessa vid behov (Bryman, 

2011). 

Innan intervjuerna kunde initieras genomfördes en pilotintervju med en utomstående person 

för att konstatera att intervjun höll tidsramen och för att intervjupersonen kunde finna 

eventuella brister i intervjuguiden. Personen som pilotintervjuades var relevant för 

intervjufrågorna. Pilotintervjun gjordes en dag innan de riktiga intervjuer för att se hur lång 

tid en intervju kunde pågå. Inga justeringar gjordes då författaren ansåg frågorna relevanta 

och tiden som hållbar för aktuella studien. 

Under intervjuerna med handledarna följdes intervjuguiden i den förutbestämda 

utformningen, detta ledde till ett avslappnat och tryggt samtal. Vissa frågor kunde i förväg 

besvaras under samtalet i en annan fråga, svaret länkades då istället direkt till den relevanta 

frågan. Intervjuarens uppfattning på de frågor som intervjupersonen inte riktigt besvarat, 

ställdes en omformulerad fråga, som därefter kunnat besvaras. 

Intervjuguiden bestod utav fem teman med två till sex frågor under varje tema (Bilaga B). Fyra 

av temafrågorna var direkt kopplade till studiens syfte. Inledande frågor som besvarades 

berörde mestadels handledarnas bakgrund. Anledningen till detta var för att få en uppfattning 

om hur långa erfarenheter handledarna hade med att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn. Då erfarenhet hos handledaren är av vikt gällande förståelsen kring de 

ensamkommande flyktingbarnen och deras potentiella motivation ställdes frågor gällande hur 

länge de arbetat som handledare. En öppen avslutningsfråga valdes för att försäkra sig om att 

eventuella åsikter kring ämnet som missats i intervjuguiden kunde tas upp eller förtydligats. 

Intervjuerna genomfördes under en veckas tid och de varade mellan ungefär 20-35 minuter. 

Första veckan prioriterades intervjuerna med handledarna och veckan därpå påbörjades 

transkriberingen av det insamlade data. Transkriberingen genomfördes efter rangordningen 

som intervjuerna hölls. Alla fem intervjuerna hölls enskilt i ett rum på HVB-hemmet. Rummet 

var avskild från övrig personal och ungdomar för att försäkra sig om att inga störningar 

förekom. Innan varje intervju delades missivbrevet ut för att säkerställa att intervjupersonen 

var införstådd med hur intervjun skulle komma att gå till samt att dessa ska spelas in. Efter att 

intervjupersonen gav ett muntligt samtycke kunde intervjun påbörjas. Strax innan varje 
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inspelning av intervjuerna dubbelkollades inspelningsfunktionen på telefonen genom att både 

intervjuaren samt intervjupersonen fick göra ett muntligt test för att konstatera 

ljudinspelningens kvalitet. 

Inspelningen skedde med hjälp av mobiltelefonen av en förinstallerad app. Alla 

inspelningsfiler från intervjuer överfördes till en dator och kodades om från #1-#5 för att 

författaren kunde urskilja mellan intervjupersonerna utan att någon utomstående för den 

delen skulle avidentifiera de olika deltagarna. Efter varje intervju stämde intervjuaren åter av 

så att materialet verkligen spelats in utan några problem. Intervjuerna raderades från 

telefonen direkt efter dessa överfördes till datorn. Mobiltelefonen och datorn som användes 

för undersökningen hade lösenordskyddad åtkomst så att ingen annan utomstående förutom 

författaren skulle kunna ta del av informationen. 

4.4 Analys 

För att analysera materialet använde sig författaren utav en kvalitativ innehållsanalys. 

Författaren sökte på så sätt teman utifrån text som inhämtats via intervjuerna (Bryman, 2011). 

Undersökningen grundar sig på en induktiv ansats vilket undersöker erfarenheter och 

förståelser genom intervjuer (Wihlborg, 2017).  

Manifest analys utfördes i vilket kan förklaras som textnära innehåll och använder sig utav 

kategorier. Alltså granskas det som står i texten för att följa en röd tråd samt att innehållet 

utformar koder och kategorier (Lundman & Granheim, 2017). En manifest analys ansågs vara 

relevant till denna undersökning eftersom syftet var att analysera det som sägs. 

En transkribering innebär att den insamlade muntliga data från intervjuerna omvandlas till 

text (Wihlborg, 2017). Transkriberingen påbörjade först när alla intervjuer blev genomförda. 

Transkriberingen blev sammanlagt 31 sidor text med storlek 11”, radavstånd 1,5. Varje 

intervjuperson numrerades med siffrorna #1-#5 för att lättare kunna urskilja dessa samt att 

hålla arbetet konfidentiellt. 

Efter att texten transkriberats valde författaren ut meningsenheter ur innehållet för att sedan 

förberedda en kondensering. En meningsenhet är enligt Lundman och Granheim (2017) de 

ord, meningar eller text som är relevanta för ämnet. Författaren markerade de ord och 

meningar som uppfattades vara relevanta för studien i alla fem transkriberade intervjuer. 

Efter att meningsenheterna markerats kondenserades dessa, vilket betyder att 

meningsenheterna kortas ner för att lättare kunna peka ut kärnan i innehållet samt att det blir 

lätthanterligt (Lundman & Granheim, 2017). Kondenserade meningar skrevs på 

transkriberingspappret bredvid meningsenheterna för att underlätta arbetet. 

I nästa steg kodades de kondenserade meningsenheterna. En kod kan förklaras som ”en etikett 

på en meningsenhet som kort beskriver dess innehåll.” (Thorén-Jönsson, 2017; sid. 225). 

Koder färgmarkerades av författaren i olika färger för att lättare kunna urskilja dessa. 

Författaren valde slumpmässiga färger för varje relevant kod men de koder som var relevanta 
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till varandra ingick i samma färg. Exempelvis markerades koderna som berörde 

underkategorin ”asylprocessen” med en lila färg, koder som berörde underkategorin 

”handledarnas mål” markerades med gul färg och koder som berörde underkategorin ”psykiskt 

tillstånd” markerades med orange färg. 

Detta underlättade underkategoriseringen utav koderna. En underkategori består av flera 

koder och innebär att dessa har ett liknande innehåll. Inga koder blev utelämnade utan alla 

ingick i underkategorier. Koderna som berörde samma ämne markerades med färg för att 

lättare kunna underkategorisera in dessa. De koder som hade samma färg samlades in och 

kunde därefter underkategoriseras. Flera underkategorier skapar sedan därefter kategorier 

(Lundman & Granheim, 2017). Att en kategori ska skilja sig från andra kategorier har 

eftersträvats, samt att all data som svarat på syftet och frågeställningar har fått en plats i 

kategorierna (Lundman & Granheim, 2017). 

Studiens kodning resulterade i tre kategorier och sju underkategorier. 

Tabell 1: Kategorier samt underkategorier 

Kategorier Underkategori 

Regler och konsekvenser 

som vägledning för 

integration 

Regler 

Konsekvenser 

Skyddsfaktorer Handledarnas mål 

Aktörer 

Sysselsättning och aktivitet 

Psykosocialt tillstånd Asylprocessen 

Psykiskt tillstånd 
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Tabell 2: Exempel på hur innehållsanalysen utfördes 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 ”Ja skolan ska 

skötas, skolan 

ska ju 

prioriteras… så 

är det. 

Exempelvis 

också en regel 

som finns det är 

ju om de är 

hemma och är 

sjuka ifrån 

skolan då ska de 

inte gå ut då ska 

de vara hemma, 

då ska de hålla 

sig inne” (IP1) 

Skolan ska 

skötas och 

prioriteras. En 

regel är om de 

är hemma sjuka 

så ska de inte gå 

ut utan vara 

hemma 

Regler kring 

skolan skall 

skötas 

Regler Regler och 

konsekvenser 

som vägledning 

för integration 

”Det följs bra nu 

faktiskt det 

sköttes inte så 

bra förr. De 

kände sig fria 

och ville inte att 

vis kulle leka 

poliser så de 

sket i att höra 

av sig till oss om 

de sov borta 

men nu vet de 

att det kan bli 

problem om de 

inte gör det för 

god man och 

socialen kan 

påverka dem. 

Men idag så är 

det bra de 

lyssnar när vi 

säger till” (IP5) 

Regler sköts 

bättre än förr. 

Förr ville inte 

barnen att vi 

skulle 

kontrollera vart 

de sov borta så 

de stämde inte 

av sig med 

personalen. 

Idag vet de att 

det kan 

innebära 

konsekvenser 

Konsekvenser 

vid misskötsel 

utav regler på 

boendet finns 

Konsekvenser  
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4.5 Kvalitetskriterier 

I en kvalitativ studie använder man sig av kvalitetskriterier som trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten avgör hur pass acceptabelt ett resultat är i andras ögon samt huruvida det som 

skall mätas verkligen mäts (Bryman, 2011; Lundman & Granheim, 2017). I denna 

undersökning stärks trovärdigheten genom att författaren ständigt kontrollerade genom att 

läsa av resultatet, att det beskriver det som var menat i syftet samt frågeställningarna. 

Pålitlighet innebär att arbetet ska innehålla en tydlig redogörelse av alla steg av en 

forskningsprocess. Detta för att arbetet ska kunna replikeras och få liknande resultat om det 

så önskas (Bryman, 2011). I detta arbete har författaren strävat efter en tydlig 

forskningsprocess. Under studiens gång har stegen antecknats för inget i processen skall 

förbises. Transparens och tydlighet har eftersträvats i beskrivningen av forskningsprocessen. 

Överförbarhet innebär att med hjälp av data avgöra hur pass överförbart resultatet är till en 

annan miljö (Bryman, 2011). En tydlig beskrivning av metoden där urval, datainsamlingen 

samt analys vägleder läsaren genom författarens utförande stärker överförbarheten till en 

annan miljö. 

Med möjlighet att konfirmera menar man på att forskaren i studien är så objektiv som möjligt 

och inte ska påverka studiens resultat med sina egna värderingar (Bryman, 2011). Författaren 

har varit objektiv för att inte påverka resultatet och istället använt sig utav intervjupersonernas 

uppfattningar samt relevant litteratur som kan bekräfta den samlade informationen. 

4.6 Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att de etiska principerna tas hänsyn till de medverkande 

personerna under processen (Bryman, 2011). De etiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagarna vad undersökningens 

syfte är, om att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att de kan hoppa av när de 

känner för det (Bryman, 2011). Informationen skickades först ut till enhetschefen som kunde 

läsa igenom missivbrevet som innehåller studiens syfte. Efter att enhetschefen godkänt att det 

är fritt för författaren att fråga handledarna om deras medverkan så informerades deltagarna 

innan varje intervju om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. De informerades även 

om att de kan när som helst under undersökningen avbryta sin medverkan. Därefter delades 

även missivbrevet ut till deltagarna strax innan varje intervju som de fick själva läsa igenom. I 

missivbrevet klarlades informationskravet tydligt. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har friheten att välja om de vill ingå i undersökningen 

(Bryman, 2011). Även denna princip togs till det hänsyn till. Författaren till studien samlade in 

muntliga samtycken från samtliga intervjudeltagare i början av varje inspelad intervju. Innan 

deltagarna fick samtycke gick författaren igenom missivbrevet med deltagarna. 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter i undersökningen kommer hanteras 

med konfidentialitet. Ingen utomstående skall kunna komma åt informationen om deltagarna 

eller härleda den till intervjupersonerna på något sätt (Bryman, 2011). Detta framgick i det 

skriftliga missivbrev som skickades ut till deltagarna innan intervjutillfällena samt 

tydliggjordes i början av varje intervju i samband med genomgång av missivbrev. 

Samtalen som spelades in med mobiltelefon var skyddad med lösenord och var endast 

åtkomligt för författaren. Intervjuerna förflyttades till en dator samma dag med 

lösenordsskydd och materialet från telefonen raderades i samband med detta. 

Transkriberingarna samt intervjuerna kommer att raderas efter avslutad kurs. Skulle 

författaren avbryta sina studier så raderas all information kring deltagarna. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används till studiens syfte 

(Bryman, 2011). Det insamlade materialet användes endast till denna undersöknings syfte.  
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna efter att dessa bearbetats. Resultatet består av 

tre kategorier med totalt sju underkategorier, och redogörs enligt tabellens ordning. 

Tabell 3: Kategorier samt underkategorier 

Kategorier Underkategori 

Regler och konsekvenser 

som vägledning för 

integration 

Regler 

Konsekvenser 

Skyddsfaktorer Handledarnas mål 

Aktörer 

Sysselsättning och aktivitet 

Psykosocialt tillstånd Asylprocessen 

Psykiskt tillstånd 

 

Handledarna benämns som t.ex. #1 och #5, för att belysa vad som sagt under intervjuerna 

kommer citat från transkriberingen att användas. Citat markeras med ”citationstecken”. I 

intervjuerna används tre punkter enligt följande tillvägagångsätt … för att indikera en paus i 

samtalet. Då delar av svar på intervjufrågor använts har författaren använt sig av […] för att 

indikera ett avbrott i citat. 

5.1 Regler och konsekvenser som vägledning för integration 

Samtliga handledare nämner att regler på boendet finns och dessa ska följas. Barnen som bor 

på boendet känner till vilka reglerna är men det betyder inte att dessa alltid följs. 

5.1.1 Regler 

De regler som är utsatta på HVB-hemmet är att tiderna, skolnärvaro, respekt gentemot andra 

inneboende samt städrutiner ska skötas. Tre handledare tycker att reglerna kan vara svåra för 

barnen att följa men alla håller med om att det har blivit bättre med tiden. Två handledare 

tycker att reglerna följs. 

En handledare berättar att de som kom innan 2015 inte hamnar under gymnasielagen och får 

inte samma möjlighet som de ensamkommande flyktingbarn som kom efter år 2015. Dessa får 

chansen att få stanna i Sverige om de sköter sin närvaro i skolan. 



 16  

”[…]det gäller att de har skött skolan också. Har de inte skött skolan då 

får de ju inte stanna på grund av gymnasielagen utan de måste ju ha 

nästan full närvaro i skolan” (IP1) 

5.1.2 Konsekvenser 

Handledarna påpekar att en konsekvens till att regler som inte följs, sker i form av samtal. 

Samtalets syfte med en handledare och/eller kontaktperson är att försöka få förståelse för 

varför barnet inte följer reglerna och därefter få barnet att förstå att reglerna på boendet har 

ett syfte till att förbereda barnen till ett självständigt liv. En handledare berättar att 

dokumentering om barnen kan bli en konsekvens för misskötande av regler då informationen 

går vidare till socialenheten. 

”Vi skriver ju också månadsrapporter om de, typ hur de är, beter sig osv. 

Detta går vidare sen till socialen och de blir rädda att det ska påverka 

deras asylprocess” (IP5) 

De som följer reglerna på boendet får bekräftelse utav handledarna i form av positiv feedback. 

Beröm för det minsta lilla eftersträvas utav personalstyrkan på boendet eftersom det motiverar 

de ensamkommande flyktingbarnen till att fortsätta sköta boendets regler i fortsättningen. 

5.2 Skyddsfaktorer 

Samtliga handledare tycker att deras roll är viktig för utveckling hos ensamkommande 

flyktingbarn. Flera handledare har uttryckt att eftersom ensamkommande flyktingbarnen inte 

har någon annan blir handledarnas roll som en förälder som kan lära de anpassa sig till 

samhället. 

5.2.1 Handledarnas mål 

Samtliga handledare informerar att deras viktigaste mål är att vägleda, motivera, integrera och 

stötta de ensamkommande flyktingbarnen. Några handledare poängterar att deras mål är att 

få ensamkommande flyktingbarnen lära sig regler och rutiner för att bli självständiga. Samtliga 

berättar att vägledningen sker i form av ständig kontakt med ensamkommande barnen. Att 

göra sig synlig och att socialisera sig med pojkarna skapade en starkare mottaglighet för 

vägledning. Genom dokumentering och god kommunikation mellan handledarna kring 

ensamkommande flyktingbarnen kan behov förses med rätt hjälp. 

”Jag kommer till jobbet, träffar kollegorna, vi sitter pratar om hur dagen 

ska se ut… dagsplaneringen alltså. Sen så tittar man på vilka behov som 

finns för grabbarna så man kan prioritera det” (IP5) 

En handledare berättar att de går på föräldramöten på skolor för att stämma av 

ensamkommande barnens närvaro. Skulle det visa sig att de har hög frånvaro så arbetar de 

tillsammans på att förbättra den. 
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En handledare berättar att det var sällan några problem uppstod i samband med att vägleda 

ensamkommande flyktingbarn, handledaren upplevde att det var sällsynt att någon inte 

lyssnade. En möjlig faktor till det kunde vara att handledaren använder sig av andra verktyg i 

sitt bemötande till skillnad från andra handledare. Utbildning eller tidigare erfarenhet från 

likvärda arbeten kan vara det som bestämmer hur pass mottaglighet ensamkommande 

flyktingbarn är för handledarnas vägledning. 

Generellt tyckte handledare att mottagligheten för vägledning kunde se olika ut. Det kan 

möjligtvis bero på vilken handledare det är som vägleder och vem personen ifråga som blir 

vägledd.  

Samtliga nämner att flyktingbarnen inte har någon med sig till Sverige som kan ge de stöd, 

därför behöver de en trygghet från handledarna. De insatser som finns på boendet är en form 

av samtal. Förutom samtal ges stöd till ensamkommande flyktingbarn genom att handledarna 

hjälper till med läxor, matlagning och hygien.  

Stöd erbjuds utav personalen och ensamkommande flyktingbarnen kan även söka sig till att få 

stöd om de känner för det. Skulle möjligheten för stöd finnas bortom handledarnas kompetens 

så hänvisas ensamkommande flyktingbarnen med hjälp av handledarnas vägledning till andra 

aktörer inom det berörda ämnet. 

Några informerar att vägledning har varit kämpig då många hade svårt att acceptera en 

handledare. En handledare berättade att vid dennes första möte med ett ensamkommande 

flyktingbarn uppstod en kulturellkrock vilket hindrade mottagligheten för handledarens 

vägledning. Ett annat problem med att vägleda ensamkommande flyktingbarn var att de såg 

handledare som en auktoritet och inte som ett stöd. Det försvårade för handledarna att få 

kontakt med pojkarna och därmed bygga upp tillit från flyktingbarnen.  

 De förstår även mer om vad handledarnas syfte är med tiden, många av ensamkommande 

flyktingbarn har sett handledarna som behavioristisk auktoritet och inte som vägledare. 

”[…]de trodde att vi var typ poliser som kontrollerade dem vilket gjorde 

att de var emot nästan allt vi sa. Så det tog sin tid för att de ska fatta” 

(IP5) 

En handledare påpekar att anledningen till varför ensamkommande flyktingbarnen känner sig 

psykiskt dåligt är för att de är ensamma utan föräldrar i landet och de har svårt att kunna lita 

på utomstående personer. 

Ett sätt på hur handledarna arbetar för att skapa tillit från ensamkommande flyktingbarn är 

att ofta försöka skapa samtal. Att förklara att handledarnas roll är att hjälpa och att det 

ensamkommande flyktingbarnet berättar hålls konfidentiellt. På det sättet byggs tryggheten 

och därmed tillit upp och det blir då lättare att nå ensamkommande flyktingbarnen. 
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5.2.2 Aktörer 

Någon nämner att med tiden har många blivit psykiskt bättre tack vare handledarna, god man, 

kuratorer samt psykologer. Handledarna berättar att de kan ta hjälp av andra medarbetare på 

boendet för att försöka uppnå en god vägledning. Integrationssekreteraren, samordnaren och 

i vissa fall kan även chefen vara med under samtal med ensamkommande flyktingbarn för att 

lösa de problem som kan uppstå. 

Någon berättar att en ständig kommunikation mellan handledarna och god man skapar en bra 

samverkan för att ha koll på ensamkommande flyktingbarnens vistelse och utveckling. 

”T.ex. skulle inte du vara här klockan 22 på kvällen, då sms-ar vi god man 

att den killen inte är hemma. Sen måste vi rapportera till socialen” (IP3) 

5.2.3 Sysselsättning och Aktivitet 

Handledarna informerar att alla ensamkommande flyktingbarn på boendet har en 

sysselsättning. De som är nyinflyttade till boendet så vill prioriteras personen till att få en plats 

på en skola fortast som möjligt för att vara sysselsatt. Skolan ska alla sköta och under 

sommaren när skolan är stängd så motiveras ensamkommande flyktingbarnen till att söka ett 

sommarjobb. 

”[…]nu har de börjat lära sig att jobba sommaren för att spara lite pengar 

så de har både ersättning och CSN” (IP2) 

 

Samtliga handledare berättar att alla ensamkommande flyktingbarn får en välja en aktivitet 

som boendet bekostar. De vanligast förekommande val av aktiviteter är styrketräningskort och 

fotboll. Vidare berättar tvår av handledarna att större aktiviteter för hela boendet anordnas i 

form av bad på badhus, gemensamma promenader eller resor till andra orter. 

5.3 Psykosocialt tillstånd 

Någon nämner att vissa ensamkommande flyktingbarns beteende ändras vid avslag eller andra 

negativa psykiska effekter i form av tystnad, nedstämdhet och oro. Men att de försöker dölja 

känslorna för andra runt om. Samtliga uppger att motivationen har en stark koppling till 

asylprocessen. 

5.3.1 Asylprocessen 

Samtliga handledare nämner att avslag eller i väntan på uppehållstillstånd är den största 

orsaken till varför ensamkommande flyktingbarn är stressade.  
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”[…]det kan vara jobbigt för de som har avslag och det är det att de har 

bott här i mer än 3 år och sen väntar de på att nu ska jag flytta till 

hemlandet, vad kommer hända med mig och det är en viss oro” (IP3) 

Handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarnens motivation under olika 

steg i asylprocessen kan variera. Majoriteten av handledarna tycker att för vissa 

ensamkommande flyktingbarn ökar motivationen till utveckling, efter att ha fått 

uppehållstillstånd. Medan andra slappnar istället av och motivationen slocknar. 

En svårighet med att motivera ensamkommande flyktingbarnen förklarar en handledare beror 

på uppfattning om orättvisa beslut kring avslag. De som sköter sig får avslag medan de som 

missköter sig istället får ett uppehållstillstånd. Det blir därför svårt att försöka motivera de 

som sköter sig till att komma in i samhället.  

”[…]det är ju många ungdomar som har skött sig och har full närvaro i 

skolan och sånna saker, så får de avslag. Sen är det de som har misskött 

sig och hamnat i registret hos polisen, de får uppehållstillstånd. Då är det 

svårt att motivera de som får avslag…” (IP1) 

Handledarnas uppfattning kring hur motiverade ensamkommande flyktingbarn för 

integration delas i olika åsikter. Några tyckte att de kunde se motivationen hos flyktingbarnen 

under asylprocessens gång men att de i ett senare skede tappar motivationen helt efter att 

uppehållstillstånd har beviljats för asylsökande ensamkommande flyktingbarnet. 

Andra påpekar att det är tvärtom, att ett beviljat uppehållstillstånd skapar en motivation till 

att följa regler och utvecklas i Sverige. Vare sig att motivationen hos ensamkommande 

flyktingbarnen kommer innan eller efter ett beviljat uppehållstillstånd så är handledarnas mål 

att motivera, vägleda och stötta dem när de är i behov utav motivation. 

5.3.2 Psykiskt tillstånd 

De som fåt avslag känner sig stressade och några fall deprimerade. Avslag till 

uppehållstillstånd resulterar till att ensamkommande flyktingbarnen tappar motivation för 

utveckling. 

”De som fått avslag… de ger ju upp, de tappar motivationen helt. Vilket 

gör att de känner sig stressade och deprimerade” (IP5) 

Några nämner att ensamkommande flyktingbarn hade sömnproblem efter flykten från 

hemlandet, och att handledarna fick vara uppe sent på nätterna för att föra samtal med barnen. 

Psykiska påfrestande uppfattas minska med tiden eftersom de ensamkommande 

flyktingbarnen lär sig det svenska systemet mer med tiden. 

Några handledare påpekar även att ensamheten är en faktor till att ensamkommande 

flyktingbarn mår psykiskt dåligt. Att vara på avstånd från sin familj, orsakar psykiskt dåligt 

mående hos ensamkommande flyktingbarn.  
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2# ”Och till största delen kan man räkna med att det är här helt 

ensamma, inga föräldrar och ibland känner sig inte behövda och känner 

en trygghet från personalen” 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats ansågs vara relevant eftersom syftet med studien var att få förståelse för 

handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarnens motivation till integration. 

Då den kvalitativa ansatsen lämpar sig till att forskaren ska förstå ämnet i fråga (Bryman, 2011) 

ansågs den mest relevant då författaren ville undersöka respondenternas uppfattningar från 

deras upplevelser i arbete med ensamkommande flyktingbarn. 

En nackdel med valet av en kvalitativ ansats är att den är av en subjektiv art, författaren väljer 

det som skall framgå i undersökningen vilket kan påverka resultatet (Bryman, 2011). För att 

detta inte skulle påverka undersökningen har författaren varit medveten om vikten av 

subjektivitet under studiens gång. 

6.1.1 Urvalsdiskussion 

Författaren valde att utföra ett målinriktat urval eftersom handledarna är nyckelpersonerna i 

undersökningen och därför ger deras uppfattning förklaring gällande studiens syfte och 

frågeställningar. 

Då urvalet och genomförandet av intervjuerna skedde snabbare än förväntat på grund av 

tillgänglighet av deltagarna kunde flera intervjuer på andra HVB-hem initieras. Handledarna 

som deltog i intervjun kunde tillfrågats om de kände till andra potentiella respondenter från 

ytterligare HVB-hem, ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011), detta sätt hade kanske 

bidragit till andra uppfattningar men det hade även kunnat vara en tidskrävande process för 

undersökningen och eftersom författaren var tidsbegränsad så hade det möjligtvis inneburit 

en försening av uppsatsens slutförande. Alternativt om enhetschefen initialt skickat ut mailet 

till anställda vid flera HVB-hem vilket möjligtvis hade påverkat resultat åt något håll. Däremot 

ansågs det inte nödvändigt inom ramen för denna studie där antalet respondenter var satt i 

förväg vilket istället hade kunnat resultera i ett mer tidskrävande arbete med mer textmassa 

att arbeta med, vilket kunde också innebära ett spretigt resultat. 

Totalt sju handledare tillfrågades om de hade möjlighet att delta i studien, fem handledare 

tackade ja till deltagande och två nekade.  De andra tre handledarna befann sig inte på 

arbetsplatsen under veckan som författaren planerade sina intervjuer och därmed kunde inte 

dessa tillfrågas om att delta i undersökningen. Andra två personerna ville inte delta i 

undersökningen. Författaren uppfattade nekandet till deltagandet som en rädsla eller oro för 

att spelas in under samtalet. En tydligare information kring konfidentialitet hade möjligtvis 

ändrat de två handledarnas motivation till deltagandet. 

En heterogen grupp utav intervjupersonerna kan ha påverkat studiens resultat. 

Intervjupersonerna var könsmässigt ojämnt fördelade då det var två kvinnor och tre män som 

deltog i undersökningen. Ett jämt antal hade uppskattats men betyder inte att resultatet hade 

kunnat bli annorlunda i studien. Eftersom ensamkommande flyktingbarnen på boendet är 
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endast pojkar så kan det vara en betydande faktor att kvinnornas roll skiljer sig mellan 

männens. Ojämna könsfördelningen kring studien kan därför inte generaliseras då det är en 

obalans i urvalet. Att urvalet bestod utav fem medverkande i undersökningen så kan inte heller 

handledarnas åsikter vara applicerbart i hela Sverige utan endast för det HVB-hemmet som 

undersökningen genomfördes på. Även Bryman (2011) påpekar att en studie med en liten 

grupp individer som urval gör det omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. Detta 

såg dock författaren inte som en bristande faktor för sitt arbete då syftet var endast att få en 

bild utav det utsedda HVB-hemmet, därför räknade författaren med att undersökningens 

resultat inte skulle vara applicerbart utanför det aktuella HVB-hemmet. 

Trots att urvalet var i mindre skala på grund av studiens tidsbrist, så sågs det som en fördel för 

författaren då många fler medverkande i undersökningen hade medfört ett större arbete och 

möjligtvis ett spretigt resultat. 

6.1.2 Datainsamlingsdiskussion 

En semistrukturerad utformning utav intervjuguiden som användes i denna undersökning gav 

en flexibel intervju med möjlighet för intervjuaren att utforma sina svar på eget sätt (Bryman, 

2011). En nackdel med semistrukturerad utformning ansågs vara att intervjupersonen 

feltolkade vissa frågor, vilket resulterade i oväsentligt svar. Eftersom semistrukturerad intervju 

ger en frihet för intervjupersonen att svara kunde vissa svar gå ifrån ämnet som var menat att 

beröra. Författaren fick därför ställa tolkande frågor på de svaren för att bekräfta om dessa 

uppfattades rätt. Författaren kunde ha hindrat intervjupersonen från irrelevanta svar under 

samtalet och återkomma till röda tråden, men ville inte förstöra semistrukturerade intervjuns 

natur, då detta kunnat skapa ett obehag hos intervjupersonen. 

Trots att en pilotstudie initierades så fann författaren i efterhand när alla intervjuer blev klara 

en bristande natur. Intervjuguiden hade kunnat justeras då en fråga inte gynnade resultatet, 

vilket upptäcktes efter att intervjuerna blev färdiga. Under tema ”bakgrund”, i fråga tre (Bilaga 

B), hur många platser som finns för ensamkommande flyktingbarn, hade ämnet om antal 

platser ingen verkan på studien och en annan fråga hade därför varit önskvärt. Frågorna kunde 

inte justeras under processen eftersom det skulle innebära olika frågeställningar till 

intervjupersonerna och därmed bristande kvalitet. 

Bryman (2011) påpekar att inspelning av samtal under intervjun kan skrämma många då 

tanken av att deras ord kommer att sparas och användas. Detta kan vara anledningen till att 

endast fem utav sju av anställda som tillfrågades om att vara med på undersökningen 

accepterade att delta. En annan anledning till att några inte deltog i undersökningen kan vara 

att eftersom intervjuerna pågick under arbetstid så var de upptagna med arbetet och kunde 

därför inte ställa upp.  

Intervjuerna hölls i ett rum på HVB-hemmet med möjlighet att stänga dörren. Intervjuerna 

genomfördes under handledarnas arbetstid vilket påverkade en av intervjuerna, då ett akut 

behov utav handledaren önskades utav ensamkommande flyktingbarn. Lösningen blev att 

pausa samtalet i några minuter. En inspelningsfunktion med paus och återupptagandet utav 

intervjun var möjlig vilket gav möjligheten för intervjuaren att återuppta samtalet där det 
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pausades. Ett tillfälligt avbrott som denna kunde ha orsakat en störning i samtalets kontext då 

intervjupersonen gick ifrån ämnet och blev påmind av intervjuaren vilken fråga de var på.  

Intervjuernas längd varierade mellan 20-35 minuter. Enligt handledningens krav var ca 30 

minuter långa intervjuer ett krav, vilket medförde att en av intervjuerna var 10 minuter för 

kort. Trots kravet ansågs intervjun vara adekvat. Bryman (2011) påpekar att kortare intervjuer 

inte behöver vara av sämre kvalitet, även kortare intervjuer kan ge viktig information. Eftersom 

alla frågor besvarades utav intervjupersonen ur intervjuguiden, anses därför inte korta tiden 

för intervjun vara en bristande faktor i undersökningen. 

Då flera intervjuer initierades under samma dag uppfattade författaren att risken för nedsatt 

drivkraft till att utföra intervjuerna kunde uppstå. Därför valde författaren i förväg ta tio 

minuters pauser för återhämtning mellan varje intervju. På detta sätt kunde författaren behålla 

en professionell och ambitiös inställning under intervjuerna. 

6.1.3 Analysdiskussion 

Vid en kvalitativ innehållsanalys finns en risk att författaren blir förvirrad av det material som 

samlats in och transkriberats, risken blir då att avgränsa och fatta beslut kring den insamlade 

data (Bryman, 2011). Detta upplevde även författaren under den aktuella studien. Efter 

transkriberingen ifrågasatte författaren om transkriberingens text var relevant till studiens 

syfte. Efter att författaren valt ut meningsenheter och kodat så förtydligades insamlade data i 

relation till syfte. 

I denna undersökning användes en manifest innehållsanalys vilket innebär att beskriva det 

uppenbara ur texten (Lundman & Granheim, 2017). Anledningen till varför en manifest 

innehållsanalys valdes är eftersom en latent innehållsanalys hade varit mer tidskrävande då 

latent analys ska beskriva vad som sägs mellan raderna och textens underliggande budskap 

(Lundman & Granheim, 2017). 

Transkriberingen utav alla fem intervjuerna påbörjades först efter att dessa blev klara, vilket i 

detta fall var andra veckan in i processen. Anledningen till att transkriberingen dröjdes först 

efter intervjuerna blev klara är på grund av att författaren var medveten om att 

transkriberingen tar lång tid att utföra, en intervju på en timme kräver cirka fem till sex timmar 

att transkribera (Bryman, 2011). Då ett par intervjuer initierades under samma dag ansågs 

utförande av transkriberingen tidspressande. Eftersom intervjuerna var inspelade så ansågs 

inte transkriberingen brista i kvalitet om dessa utfördes efter varandra under senare tid. Dock 

anser författaren att konsekvensen av att initiera flera intervjuer på samma dag kan innebära 

att intervjuaren blir utmattad då det är en tidskrävande process som kräver stor 

uppmärksamhet och kan på så sätt påverka engagemang för arbetet. Mindre engagemang 

under intervju resulterar i att uppföljningsfrågor missas eller att författaren nöjer sig med 

kortare svar från intervjupersonen. 

Under transkriberingen hade författaren vissa svårigheter med att förstå vad intervjupersonen 

försökte förmedla. Detta berodde på otydlighet i uttal. En tolkning av dessa har därför skrivits 

in i dokumentet. Dock uppfattar inte författaren att uttalen har en bärande betydelse för 

studiens kvalité eller resultat per se. 
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Eftersom författaren är oerfaren i att koda så blev det en utmaning att underkategorisera 

koderna som tagits ut ur meningsenheter. Några koder ansågs från början passa in i andra 

underkategorier, men som sedan justerades då dessa tycktes vara mer aktuella för de utvalda 

underkategorierna.  

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier har tagits till hänsyn för detta arbete, trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011).  

Trovärdigheten stärks i detta arbete då författaren ständigt hade syftet och frågeställningarna 

framför sig, för att ha en röd tråd i vad som skall undersökas. Frågorna som ingick i 

intervjuerna kunde ibland vara otydliga, intervjuaren ställde därför bekräftande 

omformulerade frågor för att intervjupersonen ska förstå. 

Pålitligheten har stärkts under studiens gång då frågor, tankar och tolkningar som växer fram 

antecknats. Thorén-Jönsson (2017) påpekar vikten med minnesanteckningar och att dessa 

underlättar arbetet då mycket som kommer upp under processen oftast glöms bort. Därför har 

författaren vid de tillfällen idéer dykt upp, skriftligt antecknat dem för att sedan beskriva dem 

i uppsatsen.  

För att resultatet ska vara av kvalitet är det viktigt att kvalitetskriteriet konfirmering ska tas till 

hänsyn, forskaren får inte låta sina personliga värderingar påverka undersökningen (Bryman, 

2011). Då författaren tidigare arbetat som handledare för ensamkommande flyktingbarn, var 

denne medveten om risken att färga såväl intervju som analys. På grund av detta lades extra 

omsorg ned på intervjufrågor samt vid analys av det insamlade data. För att bibehålla 

objektiviteten lades även vikt vid att respondenterna själva fick belysa sina upplevelser utan 

ledande frågor då intervjupersonernas subjektiva upplevelse var syftet med studien. Vissa 

begrepp som intervjupersonerna använde under samtalen, som intervjuaren kände till om, har 

en bekräftande fråga ställts. 

6.1.5 Etikdiskussion 

Denna studie har genomförts utifrån de forskningsetiska principerna. Informationskravet 

delades ut till intervjupersonerna i form av missivbrev (Bilaga A), skriftligt och muntligt. 

Denna innehöll information kring syftet med undersökningen, hur intervjuerna kommer att 

gå till samt vilka rättigheter intervjupersonen har. Informationskravet togs även hänsyn till 

innan varje intervju för att vara garanterad på att intervjupersonen är införstådd på vad som 

gäller. 

Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarna godkände muntligt under inspelning att de vill vara 

med i undersökningen. Eftersom ett muntligt samtycke spelades in ansåg författaren att ett 

skriftligt samtycke inte var nödvändigt. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information kring deltagaren ska hanteras med 

konfidentialitet (Bryman, 2011). Då författaren var oerfaren kring kodningen utav 
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transkriberingen tog författaren hjälp av befintlig litteratur samt förankrade processen 

kontinuerligt med uppsatshandledaren. Detta innebar att uppsatshandledaren tog del av det 

transkriberade materialet.  

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan förs en diskussion kring de frågeställningar som författaren valt att undersöka, dessa är 

uppdelade i tre frågeställningar. 

6.2.1 Diskussion om ensamkommande barnen är motiverade för integration 

I den aktuella undersökningen framgår enligt handledarna att samtliga ensamkommande 

flyktingbarn går till skolan, vilket är något som HVB-hemmet strävar efter. En koppling kan 

göras till Kalverboer et al. (2015) studien i Nederländerna då studien påvisade att 

ensamkommande flyktingbarn skötte sina skolrutiner och hade höga ambitioner för 

framtiden. De som bodde på HVB-hem hade en högre närvaro än flyktingboenden eftersom 

källan till motivation berodde på miljön samt stöd från personalen. Eftersom skolrutinerna är 

en prioritet för personalen på HVB-hemmet i den aktuella studien, är motivation en 

nyckelkomponent för att ensamkommande flyktingbarnen ska integreras. 

Regler på HVB-hemmet är ett sätt att vägleda ensamkommande flyktingbarn och förbereda 

dem inför ett självständigt liv senare utanför boendet. Reglerna kring skolan på HVB-hemmet 

är tydliga och alla boende skall känna till och sköta dessa för att skapa en god integration in i 

samhället. Skulle skolrutinerna misskötas blir konsekvenserna samtal med handledare 

och/eller vid behov även med integrationssekreteraren och samordnaren. Skulle skolrutinerna 

fortsätta misskötas blandas även socialsekreteraren in och en kontakt med skolans lärare 

initieras för att lösa problemet. Även detta konstaterande kan stärkas av Wimelius et al. (2016) 

där resultatet visade på att en samverkan mellan flera aktörer som exempelvis 

socialsekreterarna, handledarna, gode man, samt lärarna på skolorna, ger en framgångsrik 

vägledning för integration. 

Samtliga handledare poängterar att de som sköter skolrutinerna, reglerna på boendet och visar 

respekt gentemot andra, får en bekräftelse i form av positiv feedback utav handledarna.  Detta 

fungerar som ett medel till att förstärka kraften hos personen som är i en maktlös position 

(Askheim, 2012), vilket i detta fall är ensamkommande flyktingbarn. Med andra ord förstärks 

ens empowerment, och personen får starkare självförtroende, bättre självbild samt större 

kunskap och färdigheter (Askheim, 2012).  

En annan faktor till att ensamkommande flyktingbarnen i den nederländska studien 

motiverades till att klara av vardagen och uppnå sina mål, var tilliten till personalen som 

arbetade på HVB-hemmet (Kalverboer et al., 2015). Eftersom de ensamkommande 

flyktingbarnen kommer till ett nytt land utan sina familjer blir han/hon klassade som sårbara 

och därmed offer för utnyttjande samt kränkningar av deras personliga rättigheter. Detta kan 

resultera i att de får svårt att lita på omvärlden. Enligt handledarna på HVB-hemmet skapar 

de tillit gentemot ensamkommande flyktingbarn genom samtal och hålla informationen 
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konfidentiellt, på så sätt behålls förtroendet och de ensamkommande vågar anförtro sig vid 

fler tillfällen om det skulle behövas. Tilliten skapar trygghet och ensamkommande 

flyktingbarnen blir därför mer mottagliga för vägledning till integrering. 

När gymnasielagen infördes gav den hopp om att få stanna i Sverige för de ensamkommande 

flyktingbarnen såvida de går i och sköter skolan. Trots om de fått ett avslag om 

uppehållstillstånd. Detta ställer krav på ensamkommande flyktingbarnen och skulle de 

missköta de krav som ställs blir konsekvensen utvisning från landet. En miljö där stöd finns 

skapar förutsättningar för en god utveckling för personen ifråga, utan den stödjande miljön 

kan utveckling inte ske (Wade, 2011). Eftersom skolan är en miljö för trygghet och utveckling 

med aktörer som stöttar eleverna och vägleder dessa innebär det att ensamkommande 

flyktingbarnen har en förutsättning för att motiveras till integration. 

6.2.2 Diskussion om hur motiverade ensamkommande flyktingbarnen är för att 

integrera sig in i det svenska samhället 

Att inte veta om personen får stanna i landet och att inte kunna påverka asylprocessen, 

genererar stress hos de ensamkommande flyktingbarnet (Ortiz, 2017). Tankar kring vad som 

kommer att hända om personen blir utvisad skapar en rädsla och detta syns på 

ensamkommande flyktingbarnet i form av nedstämdhet och isolering från andra (Ortiz, 2017). 

I väntan på asylprocessen hos de ensamkommande flyktingbarnen kan nedstämdhet och 

rädsla bidra till att motivationen svalnar då tankar över att inom snar tid bli utvisad till sitt 

hemland är ständigt grubblas. Ett beviljat uppehållstillstånd kan därför resultera i att 

flyktingbarnet känner en trygghet och möjlighet för att påbörja ett nytt liv i ett nytt land, vilket 

väcker tillbaka motivation till utveckling. Detta är något som handledarna också påpekade, att 

asylprocessen har en inverkan gällande deras mottaglighet för vägledning och hur motiverade 

ensamkommande flyktingbarn är för att integrera sig. En av handledarna uppfattar att 

asylprocessen är orättvis då ensamkommande flyktingbarn som sköter sig får ett avslag och de 

som missköter sig istället får ett beviljat uppehållstillstånd. Detta kan dämpa 

ensamkommande flyktingbarnens empowerment, då det finns en maktstruktur som påverkar 

människors lika värde och rättigheter (Tengqvist, 2012). Det är därför viktigt att som 

handledare kunna samtala och motivera ensamkommande flyktingbarn. Ortiz (2017) belyser 

vikten i att kunna samtala öppet om asylprocessen och vad ett avslag egentligen innebär, för 

att kunna tränga igenom den känslomässiga barriären och motivera personen. Detta har 

handledarna på HVB-hemmet upplevt som en svår del av deras arbete då många av 

ensamkommande flyktingbarn har svårt att öppna upp sig och istället döljer sina känslor, 

vilket resulterar i tystnad, oro och nedstämdhet.  

En stödjande faktor till att ensamkommande barnen ska stärkas och ta sig ur oron över 

asylprocessen, är fritidsaktiviteter. Varje ensamkommande flyktingbarn som befinner sig på 

boendet får en bekostad frivillig aktivitet. Handledarna berättar att styrketräningskort är det 

som väljs oftast på boendet och att utöver fritidsaktiviteten så anordnas andra aktiviteter under 

högtider för att stimulera de ensamkommande flyktingbarnens förmåga till att anpassa sig till 

den svenska kulturen. Kalverboer et al. (2015) poängterar att fysisk aktivitet var en av de 

viktigaste faktorerna som gav motivation och styrka till att fortsätta utvecklas. Fysisk aktivitet 
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kan alltså användas som ett medel för att skapa en balans gällande de ensamkommande 

flyktingbarnens motivation under deras asylprocess. 

Den nya gymnasielagen har krav som ska uppfyllas, men den ses ändå som en chans om att få 

stanna i landet för ensamkommande flyktingbarn, så länge de går till och sköter sig på 

gymnasiet. Detta kan ses som en morot och motivation för asylsökande i landet att utvecklas. 

Trots om ett beslut om utvisning för personen i fråga så är gymnasielagen ett stöd att falla på 

vilket kan lindra stressen och oron hos de ensamkommande flyktingbarnen. 

6.2.3 Diskussion om hur mottagliga ensamkommande flyktingbarnen är för 

handledarnas vägledning 

Samtliga handledare berättade att deras vägledning sker i form av ständig kontakt med 

ensamkommande flyktingbarnen. Någon beskriver att under sin arbetstid på boendet så gör 

sig handledaren synlig och socialiserar sig med pojkarna. En interaktion mellan handledarna 

och pojkarna skapar en öppenhet i dialog, och därmed tillit till handledarna vilket gör att de 

ensamkommande flyktingbarnen bli mer mottaglig för vägledningen.  

Som tidigare nämnts i en tidigare studie (Kalverboer et al., 2015) om ensamkommande 

flyktingbarn vid ett HVB-hem, framgick det att de skötte sin skolgång och hade höga 

ambitioner. En koppling kan göras till den aktuella undersökningen då de ensamkommande 

flyktingbarnen har liknande förutsättningar, bland annat ett husrum och vardaglig omsorg 

från personalen. Eftersom samma förutsättningar bör mottagligheten för vägledning bero på 

ensamkommandes motivation. 

På boendet finns alltså förutsättningar för en god vägledning. Tidigare påpekades i en studie 

av Wimelius et al. (2016), att nyckeln för en framgångsrik vägledning för att på bästa mjöliga 

sätt integrera de ensamkommande flyktingbarnen i det svenska samhället, är en god 

samverkan mellan handledare, socialsekreterare, gode man samt lärarna på skolorna. Sen är 

frågan om hur egentligen mottagliga de är för handledarnas vägledning. En av handledarna 

som fick frågan om hur mottagliga ensamkommande flyktingbarnen är för vägledning, svarade 

att flyktingbarnen försöker finna svar på egen hand. Att de blivit mycket mer självständiga 

betyder att de har vägletts i tidigare skede och kan nu klara av vissa ärenden på egen hand. 
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7 SLUTSATS 

 Ensamkommande flyktingbarnen har en god förutsättning för att bli motiverade för 

integration i det svenska samhället. Generellt följs de regler som är utsatta på boendet 

för att klara av sin skolgång. Dock påverkas deras motivation väldigt tydligt av 

asylprocessen då den orsakar stress och oro över att inte få ett uppehållstillstånd. 

Uppfattningar om orättvis bedömning av vem som ska stanna kvar i landet och vem ska 

bli utvisad belyses, vilket har en avgörande verkan på motivation.  

 Uppfattning om hur motiverade ensamkommande flyktingbarn är till att integrera sig 

i det svenska samhället kan variera. Vissa saknar motivation från början i väntan på 

migrationsverkets beslut, men efter ett godkännande om uppehållstillstånd hittar de 

en motivation till integrering. Andra tappar istället motivation efter att ha fått ett 

uppehållstillstånd. 

 Mottagligheten för vägledning från handledarna hos ensamkommande flyktingbarn 

uppfattades som motstridande men efter viss tid accepterade de handledarnas 

vägledande. Tidsförloppet verkar spela en viktig roll på ensamkommande flyktingbarns 

acceptans för handledarnas vägledning. 

7.1 Implikationer 

Resultatet från denna undersökning tillför en ny kunskap och förståelse för, om eller hur 

motiverade de ensamkommande flyktingbarnen är för integration, kan bidra till att arbetet 

kring motivation kan effektiviseras. Kunskap och förståelse för vad som påverkar motivation, 

kan ge en beredskap och underlätta arbetet för framtida handledare eller andra aktörer som är 

intresserade av arbete med folkhälsofrågor i Sverige. Eftersom Sverige är ett av de länder som 

har en ospänd flyktingpolitik, skulle ett fortsatt bedrivande inom detta område innebära en 

stor vikt för folkhälsan i Sverige. 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Resultatet lyser fram asylprocessen som en betydande faktor vilken påverkar 

ensamkommande flyktingbarnens motivation till integration. Allt för långa väntetider och 

orättvisa beslut kring avslag och uppehållstillstånd från migrationsverket, uppfattas vara en 

stressfaktor som påverkar motivationen för utveckling och som bör uppmärksammas för 

framtida forskning.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  

 

Hej, 

Mitt namn är Marat Boyev och jag är en student på Mälardalens Högskola som studerar sista 

terminen på folkhälsoprogrammet. Jag ska börja skriva min C uppsats och det valda ämnet 

är Ensamkommande flyktingbarn. 

Syftet med denna uppsats är att få en bild från personalen som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn, på, om och i hur pass barnen är motiverade för att integrera 

sig in i det svenska samhället. 

Ämnet är av intresse då det finns många olika faktorer som kan påverka de 

ensamkommandes motivation för integrering och med din hjälp som handledare för 

ensamkommande flyktingbarn kan dessa belysas. 

Jag vill förutom den teoretiska kunskapen från litteraturen höra vad du som handledare för 

ensamkommande flyktingbarn har en uppfattning från din praktiska erfarenhet med 

målgruppen. Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter. Samtalet kommer under tiden 

att spelas in eftersom detta kommer användas som en påminnelse på vad du har sagt. Ditt 

deltagande kommer alltså att behandlas konfidentiellt samt att det är frivilligt för dig att välja 

om du vill delta. Väljer du att delta så kan du när som helst avbryta intervjun om du känner 

för det. Du har även friheten att välja om du vill besvara på specifika frågor under intervjun. 

Har du några frågor kring detta så kan du ta kontakt med mig för mer information. 

Hoppas att vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Marat Boyev (mar13003@student.mdh.se, 0763989848) 

mailto:mar13003@student.mdh.se
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

Inledning 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för yrkesroll? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du arbetat med ensamkommande flyktingbarn på boendet? 

5. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn? 

a) I så fall hur länge? 

Bakgrund 

1. Hur ser gruppen ut?  

a) Är det flickor/pojkar  

b) Vilken ålder har de? 

2. Upplever du att det finns en skillnad i att arbeta med ensamkommande pojkar 

jämfört med flickor? 

3. Hur många platser på boendet finns det för ensamkommande flyktingbarn? 

4. Hur ofta spenderar de sin tid på boendet? 

5. Hur ser barnens situation ut? 

a) Väntar någon/några på asylbesked? 

b) Har någon/några fått uppehållstillstånd? 

c) Har någon/några fått avslag? 

6. Upplever du en skillnad i motivation hos barnens som är i olika steg i asylprocessen?  

Psykosocial hälsa 

1. Hur upplever du att barnen mår på boendet? 

a) psykiskt 

b) fysiskt 

2. Upplever du att deras asylprocess påverkar deras psykiska hälsa? 

a) I så fall hur påverkas de? 

3. Hur upplever du deras mottaglighet för din vägledning? 

4. Vilka stödinsatser finns det för barnen på boendet? 

a) Behöver barnen fråga om stödet eller erbjuds den? 

Vardagen 

1. Går de i skolan och/eller har de andra sysselsättningar? 

a) De som inte går i skolan eller arbetar, hur spenderar de sin tid? 

b) Har de fritidsintressen? 

c) Erbjuder ni sysselsättningar även om det kostar pengar? 

2. Hur ser din kontakt ut med barnen på boendet? 

a) Har ni en vardaglig kontakt för att stämma av deras behov? 

3. Hur ser ditt vardagliga arbete ut med de ensamkommande barnen? 

4. Har ni krav/regler för ensamkommande barnen på boendet? 

a) Vad är det för typ av regler? 

b) Hur följs dessa generellt? 

c) Vilka blir konsekvenserna om dessa inte följs? 

d) Hur uppmuntras de till att följa reglerna? 

e) (om svar är belöning) Vilka belöningar ges till dem? 
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Samverkan 

1. Har ni någon samverkan och/eller kontakt med andra aktörer som stöd för barnens 

utveckling? 

2. Upplever du att arbetet du har som handledare kan påverka barnens motivation till 

att studera, arbeta och/eller utveckla sina sociala förmågor? 

 

Avslutning 

Finns det något du vill tillägga? 
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