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ABSTRACT 
Title: I feel no different than anyone else in Sweden 

Authors: Saif Mahdi & Karwan Kareme 

The purpose of this study was to contribute to an increased knowledge of unaccompanied ref-

ugee children's process of integration into the Swedish society. Furthermore, the study aims to 

HVB-home role in this process. The study selection method is the qualitative method with 

eight open interviews. We used the theories related to the integration process, which in this 

case was the identity, role, social networks, social support and integration. Also bureaucracy 

was used to describe HVB-homes work. The study's results suggest that HVB-home role in 

this process has been extensive considering the accommodation has helped to create a safe 

home, offering social support, encouraged to participate in club activities and contributed to 

social skills. Even the language, school, network and the support of public power have con-

tributed to the integration process for children. Conclusions that emerged is that the former 

unaccompanied asylum seeking children are in an objective and subjective planes integrated 

into the Swedish society. Successful integration processes depends on the combination of the 

children's own motivations and society accessible support functions. By fleeing to a foreign 

country, there is a role change and identity formation that characterized the former unaccom-

panied children during their integration process. Elements of the role and identity changes 

characterize the staff worked with this group through collaboration between the groups. 

 

Keywords: Unaccompanied refugee children, the process of integration, identity, HVB home, 

support, networking, role theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Titel: Känner mig inte mer annorlunda än någon annan i Sverige 

Författare: Saif Mahdi & Karwan Kareme 

Syftet med denna undersökning var att bidra till en ökad kunskap kring ensamkommande 

flyktingbarns integrationsprocess i det svenska samhället. Vidare syftar studien till HVB-hem-

mets roll i denna process. Studiens val av metod är den kvalitativa metoden med åtta öppna 

intervjuer. Vi använde teorier som berör integrationsprocessen, vilket i detta fall var identitet, 

roll, socialt nätverk, socialt stöd, integration samt byråkrati för verksamhetens arbete. Studi-

ens resultat tyder på att HVB-hemmets roll för denna process har varit omfattande med tanke 

på boendet har bidragit till att skapa ett tryggt hem, erbjudit socialt stöd, uppmuntrat till att 

delta i föreningslivet samt bidragit till sociala kunskaper. Även språket, skolan, nätverket och 

stödet från myndighetsutövare har bidragit till integrationsprocessen för barnen. Slutsatser 

som framkom är att de före detta ensamkommande asylsökande barnen är på ett objektivt och 

subjektiv plan integrerade i det svenska samhället. Lyckade integrationsprocesserna beror på 

kombinationen mellan barnens egna drivkrafter och samhället tillgängliga stödfunktioner. I 

och med flykten till ett främmande land kan en slutsats dras från denna studie att rollföränd-

ringar och identitetsbildningar har präglat de före detta ensamkommande barnen under deras 

integrationsprocess. Även inslag av rollförändringar och identitetsskapande finns hos persona-

len som arbetat med de ensamkommande barnen genom samspelet mellan grupperna.  

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, integrationsprocess, identitet, HVB-hem, stöd, 

nätverk, rollteori  
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INTRODUKTION 

Förenta nationernas barnkonvention kretsar kring barnens rättigheter och innehåller regler 

som berör barnens mänskliga rättigheter. Sverige är ett av flera länder i världen som skrivit 

under om att följa barnkonventionen. Konventionen är ett juridiskt bindande internationellt 

avtal, dock inte av samma förpliktande dignitet som en lag. Grundläggande principer i avtalet 

innebär bland annat att alla barn har samma rättigheter, att alltid tänka på barnens bästa, att 

alla barn har rätt till liv och att alla barns åsikter ska respekteras (UNICEF, 2015).   

Ensamkommande asylsökande barn är en grupp där frågor som rör barns rättigheter, barns 

bästa, rätten till liv och barns rätt till åsikter ställs på sin spets. För denna grupp blir barnkon-

ventionen ett påtagligt verktyg där frågor om samhällets skyldigheter och barnets rättigheter 

sätts i fokus. Under 2015 har 1502 ensamkommande asylsökande flyktingbarn kommit till 

Sverige. Denna siffra är jämförbar med samtliga barn som sökte asyl i Sverige under åren 

2004, 2005 och 2006 tillsammans. Migrationsverkets prognoser pekar i riktning mot att anta-

let lär öka. Framtidsanalyser pekar i riktning mot att så många som 7800 ensamkommande 

flyktingbarn förväntas söka asyl i Sverige under 2015. Majoriteten av barnen som söker asyl i 

Sverige och andra länder kommer från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien på grund av 

krig och konflikter. Ökningen av ensamkommande flyktingbarn under de senaste åren till 

Sverige, som ett erkänt mottagarland och som ett multikulturellt samhälle, har medfört 

lagändringar och krav på att mottagandet för barnen ska förbättras. Eftersom endast vissa 

kommuner tar emot ensamkommande barn har regeringen beslutat om en lagändring. Lagänd-

ringen innebär att kommuner som inte tidigare hade en överenskommelse om mottagande nu 

kan tvingas av Migrationsverket att ta emot ensamkommande barn (Migrationsverket, 2015).    

Ökningen av asylsökande barn väcker politiska debatter kring barnens tillstånd samt på vilket 

sätt de ska beviljas en plats i det svenska samhället. Detta innebär att fenomenet är samhälls-

relevant. Trots ökningen av ensamkommande asylsökande barn sedan 2006 samt Sveriges 

medvetenhet om flyktingarnas utsatthet har fenomenet inte varit i fokus för svensk forskning, 

vilket är häpnadsväckande. 

Flyktingbarn möter olika svårigheter såsom främmande språk, kultur, avsaknaden av socialt 

nätverk samt socialt stöd i det nya landet de söker asyl i. Enligt studierna har barnen som fått 

social hjälp kunnat arbeta sig igenom de upplevelser som de stött på vid sin ankomst, medan 

barn som saknar socialt stöd upplever sin situation på ett negativt sätt, vilket kan leda till iso-

lering, fysiska och psykiska sjukdomar. Flera tidigare forskningsstudier tyder på att språket, 

socialt nätverk och socialt stöd är centrala aspekter som främjar barnens integrationsprocess. 

Barn som deltar i olika sociala sammanhang skapar ett nytt socialt nätverk i det nya landet. Ett 

socialt nätverk i detta avseende erbjuder barnen någon form av socialt stöd som till exempel 

emotionell närhet och praktisk hjälp. Skolan intar en central roll för barnens språkliga kun-

skaper. Undersökningarna lägger även vikt på att vänner som talar samma modersmål under-

lättar barnens språkliga förmågor. Det innebär att vänskapsrelationer som består av individer 

som tillhör samma etniska grupp gynnar ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess, i 

synnerhet för språket samt möjligheten att finna sin identitet inom två olika kulturer (Hopkins 

& Hills 2010, Hessle 2009, Wallin & Ahlström 2005, Anderson 2001, Newbigging & Thomas 

2011, Stretmo och Melander 2013).  

Flera studier lyfter upp betydelsen av myndigheternas roll och ansvar där syftet är att inte-

grera barnen på bästa möjliga sätt. HVB-hem (boendepersonal), gode män, kontaktpersoner, 

lärare med mera fungerar som viktigt stöd. Varje medhjälpare har olika uppdrag och priorite-

ringar att utgå ifrån för att ge den hjälp ett barn är i behov av för att de ska få möjligheter som 
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understödjer deras deltagande i det svenska samhället. HVB-hem är ett behandlingshem som 

erbjuder olika former av stöd som gynnar barnens integration. Utgångspunkten är att barnen 

ska känna sig hemma genom att erbjuda basala behov. Enligt tidigare undersökningar bidrar 

boendet till språkliga förbättringar för barnen samt uppmanar barnen att delta i olika sociala 

aktiviteter. Varje ensamkommande barn får en god man som ger det känslomässiga stödet och 

annat stöd ett barn kan behöva. Enligt en tidigare studie menade respondenterna att gode män 

spelade en avgörande roll för deras integrationsprocess eftersom barnen kunde tala om sina 

känslor och upplevelser kring olika sakfrågor. Med tanke på att skolan intar en central roll in-

nebär det att lärarna har en omfattande betydelse genom att förmedla olika sociala kunskaper 

samtidigt som de uppmuntrar barnen att medverka i olika sociala kontexter (Stretmo & Me-

lander 2013, Hopkins & Hills 2010, Anderson 2001). 

Problemformulering 
Vad denna genomgång visar är hur forskning kring ensamkommande flyktingbarns integrat-

ionsprocess studerats.  Dock saknas det studier som särskilt fokuserar på deras upplevelser 

och HVB-hemmets stödjande insatser. Det innebär att samhället inte har tillräckligt med kun-

skap om vilka svårigheter ett barn kan hamna i (Fjällhed 2009, Anderson 2001, Stretmo & 

Melander 2013 samt Newbigging & Thomas 2011).    

Trots att barnen möter stora utmaningar ställer samhället krav på att barnen ska lyckas inte-

grera sig i det svenska samhället. Detta tydliggör att barnen befinner sig i en situation där de 

både ska hantera kriser och kraven på att integreras. Det kan uppstå konflikter med tanke på 

att vissa barn inte klarar av den här situationen. Bakomliggande orsaker till varför inte barnen 

kan fungera på det sätt som samhället kräver bygger på att barnen bär med sig svårförklarade 

erfarenheter som samhället inte har tillräckligt med kunskap om. Erfarenheter som den sår-

bara gruppen kan ha med sig är krig, brott mot mänskliga rättigheter och förföljelse pga poli-

tik, kön etc. Barnen kan under denna tid ha genomgått förluster av bland annat familj- och 

släktmedlemmar, land, språk och framtidsplaner (Brunnberg, Borg, Fridström, 2011:103).  

Problemet i det här fallet tolkas utifrån ett sociologiskt perspektiv som menar på att samhället 

bör anpassa sina insatser till nyanlända för att det ska kunna skapas en ömsesidig förståelse 

sinsemellan. Det är nödvändigt att ensamkommande flyktingbarn känner sig välkomna i ma-

joritetssamhället för att kunna vara delaktiga, vilket är samhällets uppgift att tillgodose.   

Syfte  
Undersökningens syfte är att öka förståelse för hur ensamkommande flyktingungdomar upple-

ver integrationsprocessen i Sverige i relation till begreppen identitet, roll, socialt nätverk och 

socialt stöd. Vidare syftar studien till att undersöka den roll HVB-boende spelar i integrations-

processen.  

Frågeställningar  
 Hur kan ungdomarnas upplevelse kring integrationsprocessen förstås i relation till be-

greppen identitet, roll, socialt nätverk & socialt stöd?  

 Hur arbetar/arbetade HVB-hemmet och vilka behandlingskomponenter är utmärkande 

i HVB-hemmets vardagliga arbete med ensamkommande barn?  

 På vilket sätt har HVB-boendet enligt flyktingbarnen medverkat till att ge dem kvalifi-

kationer att integreras i samhället? 
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Avgränsning  
Denna undersökning avgränsar sig till att endast intervjua ett fåtal av det stora antalet av en-

samkommande flyktingbarn som bor i Sverige. Studien är därför inte heltäckande på så sätt att 

den inte fångar alla erfarenheter som flyktingbarn bär med sig.  

Definition av centrala begrepp 
Nedan följer definitioner av centrala begrepp för studien. Begrepp innebär nyckelord som vi 

använder för att analysera och organisera vår information (Rienecker & Jørgensen, 2014: 

206). Syftet är att understödja för läsaren då den begreppsliga förklaringen inte alltid är tydlig 

utan snarare utmärks av en mångtydighet. Dessa begrepp är byråkrati, integration & HVB-

hem.  

 

HVB-hem 
HVB-hem är ett behandlingshem (hem för vård eller boende) för enskilda personer i behov av 

vård eller behandling. Dessa hem sköts av kommuner/landsting men kan även bedrivas av pri-

vata vårdgivare som kan vara ett bolag, en samfällighet, en enskild person eller en förening. 

Tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är ett måste för att kunna starta ett bo-

ende. Barn som bor i HVB-hem gör det av fri vilja med stöd av socialtjänstlagen eller har bli-

vit tvångsomhändertagna med stöd av lag om vård av unga (LVU) (Statens institutions sty-

relse, 2014).    

Byråkrati 

Den tyska sociologen Max Weber (1987) har utvecklat den byråkratiska organisationsteorin. 

Den moderna byråkratins funktioner har utmärkande egenskaper i form av:  

 Fasta kompetensområden för speciella avdelningar och anställningar. Personal inom 

detta system blir specialister på ett arbetsområde. Med andra ord är det en arbetsdel-

ning och specialisering som är en kännbar funktion. Föreskrifter och bestämmelser för 

en förvaltning eller lagar, som oftast är lagbundna av regler finns inom de fasta kom-

petensområden. Det innebär att förvaltningar är väldigt begränsade genom lagar.  

 ”Byråerna” organiseras hierarkiskt genom att ”alla har någon över sig”. De lägre i hie-

rarkin granskas av de högre. Systemet för med sig att de styrda har en chans att tilltala 

från en lägre till en högre position. De finns en så kallad fast ordnat system av över- 

och underordnade ämbeten.  

 Administrationen innehåller olika regler. Dels lagar som är bestämda och som ska sty-

ras inom den offentliga förvaltningen, dels interna regler inom privata företag. Både 

tjänstemän och materiella tillbehör bildar en ”byrå” som i privata företag kallas istället 

för kontor. Regler som styr arbetet är antingen tekniska regler som Weber betonar el-

ler juridiska. 

 Det krävs en ingående specialutbildning vid vissa speciella utövningar av olika befatt-

ningar. Detta gäller för både den privata och offentliga sektorn och kravet har ökat för 

både chefer och arbetare i detta system. Det är endast de personer som har den nöd-

vändiga utbildningen och de nödvändiga kunskaperna som anses kvalificerade för att 

arbeta i systemet. Detta gör att arbetet kräver en teoretisk utbildning som exempelvis 

högskola (Weber, 1987: 58-65).    

Byråkrati är överlägsen alla andra organisationsformer eftersom byråkrati är väldigt effektiv 

och har låga kostnader till skillnad från de andra formerna betonar Max Weber (Weber, 1987: 

72).   
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Integration 

Begreppet integration används för att beteckna tre olika förhållanden som hänger samman 

med varandra. 

Första betydelsen av integration lägger tonvikten på sammanhållning. Samhället är uppbyggt 

av en stor mängd hierarkiska och komplexa delsystem. Det är nödvändigt att dessa delar sam-

ordnas till en hyfsad välfungerande helhet. Sammanhållning eller integration är det mest be-

tecknande attributet i samhället. Sammanhållning i detta fall innebär att samhällets medbor-

gare utformar sina liv efter gemensamma värderingar, normer och föreställningssystem. Förr i 

tiden var kyrkan den viktigaste förmedlaren, ett instrument för sammanhållning. I dagsläget är 

arbetslivet, skolsystemet och massmedia de viktigaste förmedlarna av våra normer och före-

ställningar (Westin, 1999: 53-54). 

Andra betydelsen betonar delaktigheten i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska mi-

noriteter, särskilt för utrikes födda. Integration i det här fallet syftar till att ge möjligheten för 

etniska minoritetsgrupper att bevara sin kulturella egenart. Med andra ord kan individen be-

vara sin kulturella särprägel i form av normer och värderingar i den privata sfären. Det finns 

dock ett särskilt krav på anpassning som råder inom majoritetssamhället, annars riskerar indi-

viden att bli segregerad. Deltagande är en viktig förutsättning för integration. Viktiga arenor 

för deltagande i majoritetssamhället är skolan, arbetsmarknaden, föreningslivet och det poli-

tiska systemet (Westin, 1999: 55). 

Tredje betydelsen karakteriserar processen där etniska och kulturella minoriteter förenas i 

samhället. Ett sätt som förenar minoritetsgrupper är genom att förenas i och ha tillgång till 

majoritetssamhällets bestämda distributionsformer, så kallad ”ekonomisk integration”. Ekono-

misk integration innebär att gruppen har tillgång till och kan på samma villkor som andra ta 

sig in på arbetsmarknaden. Ett annat sätt är välfungerande social integration som förutsätter 

att individer inte förs bort från sociala nätverk på grund av xenofobi, det vill säga ”rädsla för 

främlingar”, och fördomar (Westin, 1999: 56-57). 

Disposition 
Studiens första del innehåller en inledning av undersökningen tillsammans med problemfor-

mulering, syfte och frågeställningarna. Även en beskrivning kring studiens centrala begrepp 

och avgränsning finns i uppsatsens första kapitel. I studiens andra kapitel identifieras tre te-

man utifrån tidigare forskning kring ensamkommande flyktingbarn. I fortsättningen av studien 

lyfter teoridelen upp de valda teorier som är relevanta för att förklara integrationsprocessen, 

vilket framgår i kapitel tre av studien. Del fyra innehåller metod delen och består bland annat 

av val av metod, källkritik och diskussion om trovärdighet. Kapitel fem innehåller resultatde-

len som innefattar citat och utsagor från de åtta intervjuer som genomförts. I kapitel sex följer 

en analysdel som är indelad i tre olika teman. I analysdelen presenteras en tolkning av den 

samlade empirin med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. I studiens åttonde kapitel 

som är den sista fasen i studien framförs en slutdiskussion och förslag på vidare studier. 

TIDIGARE FORSKNING 
Fokus i litteraturgenomgången är på nationella och internationella studier som fokuserat på 

integrationsprocessen. Syftet med detta kapital är att lyfta fram viktiga aspekter av integrat-

ionsprocessen med fokus på identitet, roll, socialt nätverk etc. För att fånga syftets andra del 

har studier som undersökt insatser och stöd från samhällets sida granskats.  
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Flyktingsprocessen 
Ensamkommande barn genomgår flera förluster och bär med sig massor av erfarenheter i 

form av separationer vid en flykt. Majoriteten av ensamkommande flyktingbarn har hemska 

upplevelser under sin flykt. Barnen vägrar således att berätta om sina erfarenheter före flykten 

för att inte väcka upp tidigare minnen (Hopkins & Hill, 2010). Människor flyr av olika skäl, 

tidigare forskning har påvisat att de främsta anledningarna bakom flykten oftast grundar sig 

på hot i form av väpnande konflikter, krig, förtryck, tortyr etc. Barnen som valde att fly till 

länder som ligger geografiskt långt bort från deras ursprungsländer beskrevs som något ovan-

ligt enligt en studie (Hopkins & Hill, 2010 Hessle, 2009 & Fjällhed, 2009). 

Fjällheds (2009) forskning visar dock att ett en grupp ensamkommande flyktingar valde att fly 

till ett grannland på grund av situationen i hemlandet, men det hjälpte inte. Det kan vara orsa-

ken till att barn istället valde att fly vidare. Detta med tanken på att barnen tvingades att hoppa 

av skolan för att börja arbeta och kunna försörja sig själva. Situationen i grannlandet prägla-

des av ständig oro och barnen hade skräck för militären & polisen (Fjällhed, 2009).  

Hessles (2009) avhandling påvisar att barnen som flyr till Sverige i stort sett inte hade någon 

anhörig med sig, varken vid flykten eller vid ankomsten till Sverige. Det är inte unikt för 

denna målgrupp. Det innebär med andra ord att ensamkommande flyktingbarnen flydde på 

egen hand (Hessle, 2009). Barnen bär med sig fler negativa livserfarenheter än positiva från 

sina hemländer (Hopkins & Hill, 2010). 

Luster med fleras (2009) studie undersökte barnens saknade anhöriga vilket bidrog till att de 

fick anstränga sig för att återuppta kontakten med familjemedlemmar som överlevt. Analys 

från studien åskådliggjorde tre typer av separationer som barnen har genomgått i form av (1) 

separationer vid attacker i byar familjerna bodde i (2) särskiljande i staden de vistades i vid 

anfall (3) när föräldrarna ville skydda sina barn genom att skicka iväg dem till säkrare platser 

(Luster m. fl, 2009).  

Barnen i studien var ständigt bekymrade eftersom de var oroliga över sina närståendes till-

stånd. Flera informanter betonade avsaknaden av socialt stöd från föräldrarna vid flykten. 

Dock kunde barnen få känslomässig närhet från andra parter som äldre barn, vuxna under 

flykten samt mentorer från samma folkgrupp. Erfarenheter från tidigare skeden i livet där bar-

nen hade jobbat mycket med djur långt hemifrån, något som tillhör deras kultur, gjorde att 

barnen kunde hantera flykten på ett bättre sätt. Eftersom deras arbetsplats hade varit långt 

ifrån föräldrarnas hem hade de tidigt tvingats bli självständiga. (Luster m. fl, 2008-2009).  

Integrationsprocessen  
Det som är centralt för ensamkommande asylsökande barns integrationsprocess som tidigare 

forskning lyfter upp är att språket har en viktig betydelse för en lyckad integration. Samhället 

ställer höga krav på att barnen lär sig språket i det land de vistas i. Ensamkommande flykting-

barn möter ett flertal utmaningar i samhället bland annat i form av en ny kultur och ett nytt 

språk. Dock har barnen skolgången som underlättar språket och gör att barnen kan bearbeta 

utmaningarna lättare och snabbare. Skolan har en dominerande roll dels för att utveckla bar-

nens språkliga kunskaper men även som ett instrument för att bygga upp sociala relationer 

(socialt nätverk) och på så känna en tillfredställelse i landet (Hopkins & Hill, 2010 Hessle, 

2009 Anderson, 2001, Wallin & Ahlström, 2005).  
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En lyckad integrationsprocess utmärker sig genom ett omfattande nätverk vilket resultaten i 

studien visar genom att majoriteten av barnen som flytt och växt upp i Sverige i dagsläget har 

ett bra liv och är erkända i det svenska samhället. Ett säkert socialt nätverk som består av flera 

närstående anses vara en fördel för ensamkommande barn. Studien tyder på att ingen av re-

spondenterna hade klarat sig på egen hand utan var beroende av andras stöd. I och med att 

dessa informanter saknade släkt och anhöriga vid sin ankomst har bildandet av nya relationer 

bidragit till att de har lyckats integrera sig i det svenska samhället (Hessle, 2009).  

Andra centrala aspekter för en lyckad integrationsprocess är enligt tidigare studier delaktighet 

i en rad olika sociala sammanhang såsom sport och andra fritidsaktiviteter. Detta för att skapa 

nya bekantskaper och på så sätt utöka barnens sociala nätverk och möjlighet till socialt stöd 

vilket i sin tur leder till att barnen integrerar sig (Hopkins & Hill, 2010 & Wallin & Ahlström, 

2005).  

Barn upplever olika känslor vid integrationsprocessen. Vissa kan vara bekymrade över att inte 

få permanent uppehållstillstånd. Det gör att vissa barn måste vara försiktiga med vad de säger. 

Det handlar bland annat om att vara ”hemliga” och inte berätta något om sin bakgrund för nå-

gon annan för att inte riskera sitt uppehållstillstånd. Anderson (2001) menar att detta sätter ett 

enormt tryck på barnen (Anderson, 2001). Vissa barn hade en känsla av isolering och depress-

ion. Detta på grund av att barnen var ensamma och inte var en del av en gemenskap (Wallin & 

Ahlström, 2005). Författarna Hopkins och Hill (2010) menar även att känslan av ensamhet är 

skälet till att barnen hamnar i avskilda situationer (Hopkins & Hill, 2010). Andersons (2001) 

studie (2001) visar att diskriminering förekommer under integrationsprocessen mot ensam-

kommande flyktingbarn.    

Ett socialt nätverk från den egna etniska gruppen samt nya vänskapsrelationer med svenska 

barn gör barnens integrationsprocess lättare. Detta leder i sin tur till att barnen övervinner alla 

utmaningar de möter i vardagen och på så sätt fortsätter att integrera sig. Detta tyder på att so-

cialt stöd är utgångspunkten för en positiv känsla inför ny gemenskap. Wallin och Ahlström 

(2005) menar att barn som saknar socialt stöd upplever samhället på ett negativt sätt och kan 

således drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar (Wallin & Ahlström, 2005). Undersök-

ningens slutsatser fastslår därmed att socialt stöd är avgörande för integrationsprocessen och 

kontakt med personer från samma etniska tillhörighet hjälper ungdomar att finna sin nya iden-

titet. Landsmän som har bott i mottagarlandet lång tid och som kommer i kontakt med ensam-

kommande flyktingbarn bidrar till en enklare integrationsprocess. Respondenterna i Stretmo 

& Melanders (2013) studie nämner att skolan fungerar som en träffpunkt där barnen hittar nya 

vänner, i synnerhet bland barn som talar samma modersmål (Stretmo & Melander, 2013).  

Professionellas roll & samhällsaktörernas betydelse för integrationsprocessen 
Med tanke på att ensamkommande barn flyr till Sverige utan rättsliga vårdnadshavare ställs 

det stora krav på samhällsaktörer som Migrationsverket, gode män, HVB-hemmens personal, 

skolan samt socialtjänsten. Myndigheternas uppdrag är att se till att barnen får de olika möj-

ligheter som barnen är i behov av. Detta för att stödja barnens integrationsprocess. Enligt en 

tidigare vetenskaplig studie menade lärarna att språket underlättar integrationsprocessen. Det 

innebär att lärarna fungerar som ett instrument för barnens sociala och språkliga kunskaper. 

Respondenterna(lärarna) betonade att det är viktigt att inte behandla barn som asylsökande 

utan som barn precis som alla andra (Hopkins & Hill, 2010 & Anderson, 2001).  
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I detta fall spelar även boendet där barnen vistas i under sina unga år en viktig roll för barnens 

språkutveckling. Dels att hjälpa dem med sina skolläxor, dels att engagera barnen i olika soci-

ala aktiviteter (Anderson, 2001). Stretmo och Melanders (2013) slutsatser tyder på att sam-

hällsaktörer, framför allt gode män, spelar en viktig roll för barnens integrationsprocess. Re-

spondenterna i denna studie menade att de alltid vände sig till sin gode man vid känslomäss-

iga situationer (Stretmo & Melander, 2013). 

En lyckad integrationsprocess ställer krav på myndigheterna att lyssna på ensamkommande 

flyktingbarns situationer, möjligheter samt drömmar. Det är även en nödvändighet att myn-

digheterna får kunskap om de besvärliga erfarenheter som barnen bär med sig. Den ökade 

kunskapen om barnens bakgrund bör därefter bearbetas i syfte att stödja barnens behov så att 

på så sätt kunna erbjuda barnen de möjligheterna som de är i behov av, vilket gynnar deras in-

tegrationsprocess och etableringsprocess i samhället (Fjällhed, 2009, Stretmo & Melander, 

2013). 

En tidigare studie beskriver att det finns ett flertal brister hos myndigheterna som arbetar med 

barnen. Bland annat okvalificerad personal med brist på kunskap för att på ett flexibelt sätt 

hantera sina arbetsuppgifter, svårigheter att bedöma barnens ålder och dålig medvetenhet 

kring barnens bakgrund. Slutsatserna i samma studie hävdar att vägen till att nå ett god prak-

tiskt socialt arbete inte endast sker genom att erbjuda barnen basala behov. Bra attityd och vi-

sat förtroende, att vara snäll, vänlig och öppen är viktiga egenskaper som personalen bör prio-

ritera. Detta bygger sociala relationer (socialt nätverk) enligt respondenterna i studien, ungdo-

marna utvecklar sina identiteter och bygger en stark självkänsla (Newbigging & Thomas, 

2011). En annan studie beskriver att personalen inte väljer att prata med barnen om deras tidi-

gare situation för inte väcka deras dåliga minnen. Dock bidrar inte tystnaden till en lyckad in-

tegrationsprocess menar forskarna (Stretmo & Melander, 2013).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Första gemensamma slutsatsen tyder på att flyktingbarnen flydde från sina hemländer på 

grund av otrygga omständigheter som gör att barnen har en mer negativ än positiv syn på sina 

hemländer idag (Hopkins & Hill, 2010 & Hassle, M. 2009).  

Ungdomar som flyr ensamma till ett nytt land ställs inför stora utmaningar, däribland att lära 

sig ett nytt språk. Detta gör att barnen stöter på språkproblem i samhället. Skolan har en cen-

tral plats för barnen i detta skede (Hassle, M, 2009, Anderson, P, 2001, Fjällhed, A, 2009 & 

Hopkins & Hill, 2010).  

Sociala aktiviteter såsom idrott är väsentliga och spelar en viktig roll för barnens integration i 

det nya samhälle de befinner sig i. Det leder i sin tur till att de nyanlända får bättre sociala 

nätverk och socialt kapital (Hopkins & Hill, 2010 & Newbigging & Thomas, 2011)  

Minst två tidigare studier har påvisat att ensamkommande flyktingbarn har haft en lyckad in-

tegrationsprocess, vilket gör att barnen är nöjda och trivs med sitt liv (Hassle, M, 2009, Wal-

lin & Ahlström, 2005)  

Avsaknaden av socialt stöd gör att ensamkommande flyktingbarn upplever samhörighet på ett 

negativt sätt, vilket påverkar deras psykiska och fysiska hälsa. Detta gör att barn som saknar 

socialt nätverk, väljer att isolera sig (Stretmo & Melander, 2013, Wallin & Ahlström, 2005, 

Fjällhed, A, 2009). Vi har socialt stöd som teori i detta arbete eftersom forskning hävdar att 
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stödet är viktigt för barnens hälsa och vi har i arbetet frågar efter hur stödet ser ut för barnen 

och hur personal bidrar till det. 

STUDIENS TOLKNINGSRAM 
I detta kapitel presenteras de begrepp som utgör studiens tolkningsram. Begreppen berör in-

tegrationsprocessen för ensamkommande asylsökande barn. I tolkningsramen ingår teorierna 

identitetsteorin, rollteorin, socialt nätverk och socialt stöd. För att kunna beskriva f.d. ensam-

kommande flyktingbarns nuvarande situation med särskilt fokus på deras identitetsbildning 

och den nya rollen/rollerna i det nya landet används dessa teorier i syfte att redogöra för integ-

rationsprocessen som ett fenomen utifrån ett sociologiskt perspektiv.  

 

Identitetsteorin  
När en individ genomgår en sorgeperiod gäller det att personen ”hittar sig själv”. När ett barn 

lämnar sin familj krävs det att barnet finner en ny självkänsla eller en ny identitetskänsla. Det 

gäller att hitta nya intressen men flera individer känner ofta att det är meningslöst att planera 

sin framtid. Då krävs det att individen trots allt försöker förändra tidigare vanor (Giddens, 

1991: 20). Alla beslut som en person tar i sitt liv, stora som små, är inte val som personen tar 

endast för att agera, utan valen definierar vem personen är. Beslut som en individ tar dagligen 

handlar bland annat om hur personen ska uppföra sig på arbetet, vad man ska äta, hur man ska 

klä sig etc. Enligt Giddens (1991) har vi människor ett stort antal valmöjligheter i livet. Det 

innebär dock inte per automatik att alla människor har möjlighet att välja vad som helst (Gid-

dens, 1991: 102). För att bevara känslan av ontologisk trygghet, som är en grund kring identi-

tet, gäller det att en livsstil präglas av vanor som leder till ett ordnat mönster. En individs livs-

stil samt vilka val personen gör influeras av förebilder, grupptryck samt socioekonomiska för-

hållanden (Giddens, 1991: 103). Med tanke på att människor befinner sig i olika sociala kon-

texter i livet, kan personen känna sig illa till mods på platser som uttrycker tvivel om perso-

nens livsstil (Giddens, 1991: 104).  

Giddens (1991) hävdar att sökandet efter en egen identitet är ett modernt problem som säker-

ligen beror på de individualiserade samhällena i västvärlden. Tidigare var kön, social status, 

släkt etc. aspekter som förklarade en persons identitet. Men i och med den arbetsfördelning 

som uppstod i de moderna samhällena kunde individen hamna i centrum (Giddens, 1991: 94). 

Även beslut kring vem personen skulle bo med, gifta sig med, hur många barn personen 

skulle skaffa etc. var beslut som bestämdes av släkten i det förmoderna samhället. Nuförtiden 

i det moderna samhället skapar vi människor själva vår identitet genom att individer har större 

frihet (Giddens, 1991: 177). Det ska dock tilläggas att Giddens (1991) hävdar att den utveckl-

ing som har skett inte hade varit möjlig utan den sociala utvecklingen (Giddens, 1991: 35).  

När en individ flyttar från ett land till ett annat land leder det oftast till att de personer indivi-

den tidigare samspelat med byts ut mot andra (Franzén, 2001: 74). När människor flyr och sö-

ker asyl finns det oftast en stark vilja att anpassa sig, liksom en önskan om en ny start i det 

nya landet där ingen vet vem hen är. Detta med tanke på att det finns en möjlighet att vinna 

andras respekt på ett sätt som tidigare kanske inte varit möjligt. I det här fallet skapar indivi-

den en ny identitet samtidigt som hen bekämpar förlusten av den gamla identiteten (Franzén, 

2001: 85).  

Definitioner av identitet kan sägas innehålla två delar. Den första delen handlar om upplevel-

sen av enhet och fortlöpande sammanhang (kontinuitet), den andra delen innebär känslan av 
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överensstämmelse mellan individens egen uppfattning om sig själv och omgivningen. Med 

andra ord betonar Erik Homburger Erikson (1977) i sin bok Ungdomens identitetskriser föl-

jande; ”Den medvetna känslan av att ha en personlig identitet grundar sig på två samtidiga 

iakttagelser: man märker att ens existens har sammanhang och kontinuitet i tid och rum, och 

man märker att andra också uppfattar ens sammanhang och kontinuitet” (Franzén, 2001: 75). 

Processen för en ny identitetsbildning som är i gång kan vara känslig i början. Det innebär att 

den unga vuxna är i ett läge där både en motsättning och en sammansmältning av identiteterna 

existerar (identitet som barn, identitet som ungdom). Den nya identiteten är beroende av and-

ras stöd där sociala grupper, klassen, vänner med mera anses vara betydelsefulla aspekter. 

Rasismen som riktas mot en ungdom gör att ungdomen känner sig hotad, individuellt och kol-

lektivt och kan på så sätt inte ansluta sig till andra för att kunna ta nytta av möjligheterna som 

är tillgängliga (Erikson, 1977: 77). Vid identitetsbildningen är individen i behov av erkän-

nande från sin omgivning, vilket utgör ett nödvändigt stöd. Men det viktigaste är att individen 

finner gensvar, funktioner och status (Erikson, 1977: 134).  

Den personliga upplevelsen av identitet byggs oftast upp via samspelet med människor runt 

omkring. Därför är det viktigt att veta att andras åsikt om oss betyder mycket samt att det är 

nödvändigt för en gynnsam identitetsutveckling att andra accepterar denna identitet. Om indi-

viden inte är nöjd med den speglingen han eller hon får, har individen möjligheten att försöka 

förändra sig genom att bete sig på ett annat sätt (Franzén, 2001: 76-77). Om en ung individ 

anses vara störande och obehaglig individ innebär det att samhället föreslår den unge att ändra 

på sin beteende på ett sådant sätt att han inte skulle kunna känna sig ”identisk med sig själv”. 

Samhället förväntar sig i det här fallet en önskad förändring i frågan om god vilja att ändra 

sig. Skulle individen vägra att ändra sig betraktas individen som en dålig karaktär (Eriksson, 

1977: 137).  

Rollteori  
Teorin har utvecklats av amerikanska sociologen Erving Goffman. I boken ”Jaget och mas-

kerna – en studie i vardagslivets dramatik” som är översatt från Goffmans berömda bok ”The 

presentation of self in everyday life” jämför han livet med teater där individer spelar upp sina 

roller (Goffman, 2009: 9). Rollteorin grundar sig på att individer skapar sitt ”jag” genom att 

de går in i skilda roller beroende på läget och vad som förväntas av dem i deras roll (Goffman, 

2009: 167).  

Goffman beskriver interaktion, social roll och framträdande som begrepp som hör ihop med 

roller. Interaktion (ansikte mot ansikte) definieras som personernas inflytande på varandras 

handlande, samspelet fungerar när personer befinner sig vid samma fysiska närvaro. Ett fram-

trädande kan betraktas som den samlade handlingskraften som en person vid ett tillfälle an-

vänder sig av för att göra en inverkan på någon av de andra deltagarna. Ett framträdande har i 

förväg bestämda handlingsmönster som kan användas och som kan läggas fram vid ett flertal 

tillfällen, vilket kallas för en rutin eller en roll. En social roll innefattar en eller flera roller där 

var och en av rollerna kan visas upp av den agerande aktören vid olika tillfällen inför allmän-

heten eller inför en publik som består av samma individer (Goffman, 2009: 23). 

De finns roller som är raka motsatsen till varandra såsom formella och informella roller. En 

person kan ha väldigt många olika roller eftersom individer befinner sig ofta i olika kontexter 

då en man kan vara son, bror, läkare, pappa, farbror, morbror, farfar osv. De är möjligt att 

byta roll inom den grupp en individ befinner sig beroende på personens position. Människor 
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vill framställa sig själva på bästa möjliga sätt men samtidigt följa regler och normer som råder 

i samhället och den roll individen innehar (Goffman, 2009: 167-172).    

När en person framträder inför andra avbildar han medvetet eller omedvetet en definition av 

situationen i vilken hans jag-uppfattning ingår som en viktig del (Goffman, 2009: 210). Perso-

nen som framträder inför andra individer leder till att hans framträdande förenas i samhället. 

Detta betraktas som en ”expressiv” förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska värden 

(Goffman, 2009: 39). Ifall en individ strävar efter att nå upp till idealnormerna i samhället un-

der sitt framträdande måste han avstå från, dölja eller offra alla handlingar som står i kontrast 

med de önskade normerna (Goffman, 2009: 44).  

Goffman använder sig av termen så kallad ”teamframträdande” eller med andra ord ”team” 

som innebär en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin (Goffman, 

2009: 75). Ett team är en gruppering i relation till en interaktion eller till en serie av interakt-

ioner (Goffman, 2009: 95). Teammedlemmarna är i så fall förenade med varandra genom öm-

sesidigt beroende (Goffman, 2009: 77). När individer träffas för att interagera håller sig var 

och en av dem till den roll som han har fått tilldelad inom ramen för teamets ramar (Goffman, 

2009: 167). 

Individer är varelser med skiftande impulser, med stämningar och kraftresurser som förändras 

från det ena ögonblicket till det andra (Goffman, 2009: 55). Kön, kläder, ålder, utseende, tal-

mönster, ansiktsuttryck, storlek och liknande är olika personliga fasader som identifierar vem 

aktören är (Goffman, 2009: 30).  Människors agerande brukar ge ett intryck av att den roll de 

spelar för tillfället är deras viktigaste roll (Goffman, 2009: 121).  

Socialt nätverk  
En individs sociala nätverk utgörs av personens alla relationer till människorna som ingår i 

hens sociala sammanhang. Till nätverk hör familj, släkt, vänner, arbetskollegor samt medhjäl-

pare och myndigheter som personen kommer i kontakt med (Forsberg & Wallmark, 2002: 

13). Med tanke på att människor bemöter utmaningar i livet kräver det att individen har ett so-

cialt nätverk som gör att hen kan möta de krav och stimulanser som uppkommer. En vinnande 

tillgång i detta fall är individens sociala nätverk som bidrar till att kunna möta problem som 

hen ställs inför (Forsberg & Wallmark, 2002: 49-50). Inom socialmedicinsk forskning har det 

påvisats att socialt nätverk har stor betydelse för hälsan, både för fysiska och psykiska sjuk-

domstillstånd (Forsberg & Wallmark, 2002: 49).    

Personer har varierande sociala nätverk i form av subjektiva, objektiva, formella och infor-

mella nätverk. Subjektiva nätverk innehåller de individer som vi anser är viktiga för oss. Det 

objektiva nätverket motsvarar ett hypotetiskt perspektiv som sociologiska forskare brukar 

skriva om i sina studier. Objektiva nätverk kan utnyttjas i samhällsplanering och inom socio-

login då ett socialt nätverk alltid är i rörelse och ändras väldigt ofta. I det informella nätverket 

ingår släkt, vänner och de närmaste som personer själva väljer att umgås med. Den sista är det 

formella nätverket som innehåller arbetskollegor, myndighetspersoner, dvs. människor som är 

betydelsefulla i andra avseenden (Forsberg & Wallmark, 2002: 46). De vänner som står en 

person nära finns oftast kvar under en lång tid, oavsett när personerna träffades senast. Ar-

betskollegor, som individer stöter på dagligen på jobbet, har för det mesta mindre inverkan på 

individen än släktingar som de ser sällan (Forsberg & Wallmark, 2002: 47).  
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För att kunna bedöma hur stort ett socialt närverk är, var det inleds och upphör gäller det att 

göra en gränsdragning. Det är väldigt svårt att göra en uppskattning av en persons sociala nät-

verk eller att bedöma sitt eget. En individs sociala nätverk kan bestå av flera hundra personer 

ifall personen räknar med alla som hen hälsar på och känner. Oftast består en människas nät-

verk av cirka 30-40 personer, ifall endast viktiga personer ingår i kontaktnätverket. Vid en 

analys av socialt nätverk är det viktiga inte omfattningen av antalet i gruppen utan innehållet i 

relationerna (Forsberg & Wallmark, 2002: 46).  

Socialt stöd 
Begreppet definieras som en social process där individen får stöd av omgivningen inom ra-

men för sitt sociala nätverk. Det innebär med andra ord att relationerna i ett nätverk som kan 

bestå av familjen, vänner, bekanta, arbetskamrater, partner med flera, erbjuder varandra soci-

alt stöd i form av känslomässig närhet, möjlighet att få råd, praktisk och materiell hjälp. Häl-

soforskningar har påvisat att människor som saknar socialt stöd får en negativ hälsoeffekt 

(Forsberg & Wallmark, 2002: 49).  

Socialt stöd innebär hjälp som en medlem i ett nätverk av ömsesidig kommunikation och öm-

sesidiga förbindelser får och personen kan därigenom känna sig älskad och värderas. Det be-

tyder att sociala transaktioner som erbjuds till mottagaren kommer i syfte att underlätta hens 

vardagliga liv särskilt i stressiga situationer och kriser (Axelsson, 2010: 45).  

En god relation kräver närvaro, att individer kommunicerar, visar intresse och erbjuder olika 

former av stöd som stärker självförståelse och självacceptans hos den som drabbas (Axelsson, 

2010: 238). En sorg som en individ bär med sig är svårförklarade aspekter, så kallade tidigare 

förluster, som behöver stöd och bearbetning. En nödvändig förutsättning för bearbetning är att 

förstå individens bakgrund och sammanhang. Syftet med bearbetning är att individen blir av 

med de inre psykiska problemen eller hinder som kan uppstå vid mellanmänskliga relationer 

(Axelsson, 2010: 234). Dock är det svårt att veta när processen är färdigbearbetad eftersom 

det handlar om vilka livserfarenheter personen bär med sig, då kriser kan väcka tidigare min-

nen (Axelsson, 2010: 233). Det som anses vara det mest betydelsefulla för personer i samband 

med kriser är att de ska få möjligheten att uttrycka sina känslor öppet. I så fall måste hjälparen 

bearbeta processen på ett lugnt sätt genom att lyssna och bekräfta och därefter kunna ge em-

patiskt stöd (Axelsson, 2010: 243).  Författaren menar att ”som professionell gäller det att 

lyssna, inte endast överrösta” (Axelsson, 2010: 25). 

Det finns olika former av psykosocialt stöd. De vanligaste formerna är emotionellt stöd, kog-

nitivt stöd, social tillhörighet och nätverksstöd samt praktiskt stöd.  

Emotionellt stöd anses vara den vanligaste och krävs i relation med olika slags kriser och sor-

ger. Det handlar om samtal med närstående. Genom uppmuntran och bekräftelse kan personer 

förhindra att ensamhetskänslor uppstår och på så sätt kan individen känna sig trygg samt 

bygga upp sin självkänsla. Kognitivt stöd; innebär att individen som har hamnat i en krissitu-

ation är i behov av att tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. Det nödvändigt att bearbeta 

alla tidigare allvarligare händelser. Social tillhörighet och nätverksstöd berör individens möj-

lighet till deltagande i olika sociala system bland annat fritidslivet, arbetslivet och i samhället 

i stort. Frånvaro från deltagande leder till ensamhet och isolering. Människor som tar ställning 

genom att ägna tid åt att erbjuda praktisk hjälp till andra erbjuder så kallat praktiskt stöd (Ax-

elsson, 2010: 46).  
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Utifrån ensamkommande flyktingbarns situation har teorin tagit ställning genom att förklara 

ett påstående som berör barnens tidigare förluster. Barn som förlorar sin anknytning till famil-

jen förlorar även värme och omsorg som ett barn kan vara i behov av. Det leder oftast till att 

barnen tar på sig en alltför ansvarsfull och belastande vuxen roll. I sådana fall behövs ett 

starkt och fullt stöd från närstående i deras nätverk (Axelsson, 2010: 70). Kris eller sorgebear-

betning utföras med hjälp av kommunikation i olika former (Axelsson, 2010: 232).  

METOD 
I detta avsnitt presenteras val av metod för insamling av det empiriska materialet, genomfö-

randet av undersökningen. Studien utgår från en fenomenologisk ansats vilket beskrivs i in-

ledningen av detta kapitel. Vi lyfter även fram urval av deltagare, sökprocessen av vetenskap-

liga studier och källkritik. Likaså diskuteras vår förförståelse. Vi lyfter även upp vilka väsent-

liga för- och nackdelar som föreligger i studien. I slutet av metoddelen diskuteras valda antag-

andens för- och nackdelar.  

Val av metod 
Beskrivningen av undersökningsdeltagarnas upplevelse av ett fenomen, i detta fall upplevelser 

kopplade till att integreras i det svenska samhället som ensamkommande flyktingbarn, krävs 

det att metoden grundar sig på en kvalitativ metod. Detta med tanken på att metoden baserar 

sig på det beskrivande data där individers muntliga uttalanden är avgörande för analysen. Hu-

vudpoängen med att genomföra öppna intervjuer som Larsson hävdar är att det blir möjligt att 

beskriva respondenternas upplevelser, tankar, känslor, erfarenhet, kunskaper etc. (Larsson, 

2005: 91). Med öppna intervjuer är det möjligt att beskriva ungdomarnas upplevelse av deras 

integrationsprocess likväl hur personalen på ett HVB-hem arbetade för att integrera barnen. 

En kvalitativ forskare har en nära relation med respondenterna för att förstå deras tillvaro 

(Bryman, 2011: 371-372). 

För att beskriva ett fenomen där syftet är att komma åt en detaljerad förståelse av responden-

ternas upplevelse anses den kvalitativa undersökningen i högsta grad vara den korrekta meto-

den att använda. Det gäller även när en forskare vill undersöka ett problem eller besvara en 

frågeställning (Creswell, 2007: 39). Det är orden som är utgångspunkten för tolkningen i den 

kvalitativa metoden, vilket är en relevant metod för denna undersökning (Creswell, 2007: 40).  

Urval 
Urval baseras på ett målinriktat urval vilket innebär att deltagarna valts ut på ett strategiskt 

sätt som är relevanta för forskningsfrågor. Informanterna i studien valdes inte ut på ett slump-

mässigt sätt utan vi var medvetna om vilka kriterier som var relevanta (Bryman, 2011: 392). 

Våra urvalskriterier (1) f.d. ensamkommande barn som numera är myndiga och talar det 

svenska språket (2) bott på ett HVB-hem tidigare och i dagsläget bor utanför hemmet (3) per-

sonal med erfarenhet av att ha jobbat där en längre tid.  

Kvale och Brinkmann (2009) påstående tyder på att det inte finns något direkt svar på antalet 

intervjupersoner. I det här fallet är det bättre att intervjua så många som möjligt för att kunna 

ta reda på det forskaren behöver veta (Kvale, 2009: 129). I syfte att expandera stickprovet har 

åtta intervjupersoner deltagit i denna studie (Esaiasson m. fl, 2012: 158). 

Urvalet består av före detta ensamkommande asylsökande barn som har bott i ett HVB-hem 

samt bonde personalen som arbetar i samma boende där barnen tidigare vistades. Undersök-

ningsdeltagarna består av fem unga vuxna och tre personal, varav en är enhetschef vid HVB-
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hemmet. I denna studie består våra intervjupersoner enbart av det manliga könet. Forskning 

visar att andelen män är överrepresenterade när det kommer till ensamkommande flykting-

barn. Detta bekräftas av boendet som inte har haft några ensamkommande flickor sedan boen-

det öppnades. I dagsläget bor det flickor i HVB-hemmet som inte kan delta i vår undersök-

ning. Detta med tanken på att flickorna inte uppfyller våra urvalskriterier som tidigare nämn-

des. 

Tillvägagångssätt  
Den kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse för världen från undersökningspersoner-

nas synvinkel och utveckla meningar utifrån deras erfarenheter (Kvale, 2014: 17). Som tidi-

gare nämnts består urvalet av informanter av före detta ensamkommande flyktingbarn som ti-

digare bott i ett HVB-hem. Eftersom studien berör denna grupp kom vi i kontakt med ett 

HVB-boende som finns i mellersta Sverige. Det innebär att vi använde boendet som ett instru-

ment, dels för att få kontakt med f.d. ensamkommande barn, dels för att studien berör även 

personalen som arbetar med den f.d. gruppen. Våra fem unga vuxna intervjupersoner har haft 

samma förutsättningar under den tid de bodde på boendet. Utgångspunkten var att undersöka 

deras upplevelser, erfarenheter och kunskaper som de har haft. 

Det tog inte lång tid att komma i kontakt med informanterna. HVB-hemmets enhetschef var 

den första aktören vi kom i kontakt med. Vi presenterade syftet med undersökningen samt 

vilka kriterier vi har. Chefen kom i kontakt med personer som uppfyllde kraven. Det innebär 

att chefen kom i kontakt med respondenter som fortfarande har en kontakt med boendet samt 

med informanter som var intresserade av att dela med sig av sin integrationsprocess. Även vi 

författare kom i kontakt med en del informanter på egen hand genom att använda dessa kon-

takter för att få tag i fler intervjupersoner. En del respondenter träffade vi vid ett tillfälle och 

informerade dem om avsikten med studien, vilket de samtyckte till. De var även intresserade 

av att dela med sig av sina erfarenheter. Resterande tog vi kontakt med via telefon.  

Intervjuerna genomfördes under april månad 2015. Det tog ungefär nio dagar att genomföra 

intervjuerna och varje intervju tog mellan 45 till 75 minuter. Endast en intervju utfördes i ett 

grupprum vid Mälardalens högskola. Resterande intervjuer genomfördes på HVB-boendet. 

Fördelen med att genomföra intervjuerna på HVB-hemmet var att respondenterna var be-

kväma och inte kände sig störda (Bryman, 2011: 421).    

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale, 2014: 19). Maurice menar 

att den kvalitativa intervjun ses som ett utförandeprogram för en fenomenologisk vetenskap 

där utgångspunkten är den primära upplevelsen (Kvale, 2014: 46). Innan vi genomförde inter-

vjuerna talade vi om för informanterna vad syftet med undersökningen var. Genom att tala om 

vilka etiska principer vi har, bland annat att vi är anonyma och det som sägs används endast 

för studiens syfte, ger vi intervjupersonen en känsla av att vara fri och säker nog att prata om 

privata händelser som kommer att registreras senare (Kvale, 2014: 33). Vid kvalitativa inter-

vjuer kan en forskare använda sig av olika sätt för att ställa frågor till informanter. Vi valde 

den semistrukturerade intervjun som innebär att forskaren har olika teman i form av en inter-

vjuguide. Det är generella frågor som gör att respondenterna har en stor frihet att svara på frå-

gorna (Bryman, 2011: 414-415).  

Vi valde semistrukturerad eftersom avsikten var att tillåta respondenterna tala fritt kring sin 

upplevelse av integrationsprocessen samt personalens arbete. Det finns i princip inga rätta 

svar utan det är upplevelsen vi ville komma åt och därför gjorde vi detta val. Därefter talade 

vi om vilka teman vi har och att det kan komma följdfrågor. Våra teman delades upp i ett fåtal 
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kategorier, och dessutom ställde vi en del följdfrågor som var enkla och korta för att kunna 

förstå helheten av vad som sades (Kvale, 2014: 176).  

Innan vi spelade in alla intervjuer med hjälp av en bandspelare frågade vi intervjupersonerna 

om godkännande samt att de har rätt att avbryta när de känner för det. Syftet med inspel-

ningen var vårt intresse av att dokumentera både vad intervjupersonerna säger och hur de sä-

ger det (Bryman, 2011: 428).  

 

Fenomenologisk ansats 

Fenomenologi kännetecknas av att det som gäller för en person, gäller för andra individer i 

omgivningen. När vi anammar kunskap om en individ skapar vi en förståelse och uppfattning 

kring individen som ”jag-subjekt”. Det leder till att vi kan koppla kunskapen till personens na-

turliga värld. Dock krävs det att forskaren inte är subjektiv utan att forskaren uppfattar världen 

på ett objektivt sätt. Detta med tanken på att varje människa ser saker och ting på olika sätt 

(Jakobsson, 2004: 110). Integration är i vårt fall ett fenomen medan ensamkommande asylsö-

kande barns upplevelse av integration är den rena subjektupplevelse som kan skilja sig mellan 

individer.  

Det främsta motivet i fenomenologi innebär att undersöka det som är givet (problemområdet) 

där forskaren skall använda sig av fenomenologiska insatser för att själv undersöka fenomen 

(Jakobsson, 2004: 19). Relationen som varje upplevelse har till det ”rena” jaget är utmärkande 

för det rena upplevelseområdet. Det gör att varje individ själv skapar den akt som han eller 

hon lever/levde i (Jakobsson, 2004: 226). Som forskare gäller det att förstå skillnaden mellan 

upplevandets rena jag och upplevelsen själv trots deras ömsesidiga relation till varandra (Ja-

kobsson, 2004: 227). Syftet med detta är att kunna skilja mellan en subjektivt och en objektivt 

orienterad sida (Jakobsson, 2004: 228).  

Litteratursökning & artikelsökning 
Det är viktigt att göra en litteraturgenomgång av tidigare studier som gjorts kring uppsatsäm-

net en forskare väljer att skriva om. Detta är viktigt då forskaren behöver ta reda på vilka kun-

skaper som finns kring ämnet men även vad andra forskare redan har skrivit om. När en fors-

kare genomför en litteraturgenomgång, visar det att forskaren är kapabel till att välja ut studier 

och läsa studierna på ett vetenskapligt sätt (Bryman, 2011: 97). Vetenskapliga undersökningar 

anses ha hög tillförlitlighet då forskaren talar om var uppgifter kommer ifrån. En vetenskaplig 

text skall även ha genomgått en så kallad peer review innan publiceringen, vilket innebär att 

den granskas av andra forskare (Thurén, 2013: 75). 

Vid artikelsökning utnyttjade vi Mälardalens högskolas databas i form av Discovery för att 

söka efter tidigare forskning och doktorsavhandlingar. Vi använde ord såsom ensamkom-

mande flyktingbarn, refugee children, unaccompanied refugee, unaccompanied refugees samt 

immigrant adolescents. Vi fick fram åtta artiklar med liknande och varierande resultat. En del 

var artiklar och andra var avhandlingar på olika språk. 

Källkritik 
Källkritik är ett sätt att systematisera ens tänkande. Att vara källkritisk innebär också att 

granska om de begrepp som forskare arbetar med är relevanta för att helt enkelt kunna tro på 

resultaten som forskaren får fram (Thurén, 2013: 240). Det skall även konstateras att det finns 
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olika typer av källkritik. Det finns primärkällor som anses vara ”ögonvittnet” och sekun-

därkällor som anses vara ”den som har hört något berättas av ett ögonvittne”. Dock är en pri-

märkälla mer tillförlitlig än en sekundärkälla (Thurén, 2013: 45).  

Vi har under hela arbetets gång varit källkritiska till litteratur, artiklar samt elektroniska käl-

lor. Vi har granskat de vetenskapliga artiklarna genom att se om de genomgått en peer review 

innan publicering. Vi valt litteratur efter systematisk granskning om just den litteraturen bi-

drar till studien och är trovärdig. Vi har försökt att i största möjliga mån använda primärkällor 

istället för sekundärkällor eftersom de förstnämnda är mer tillförlitliga.  

Trovärdighet  
Det finns en del utmaningar inom den kvalitativa forskningen för att garantera validitet och 

reliabilitet. Här nedan följer en beskrivning av validitet och reliabilitet där vi diskuterar hur vi 

har förhållit oss till dessa i studien (Larsson, 2005: 115).  

Validitet  

Begreppet validitet beskrivs på varierande sätt. Speciellt avser begreppet hur väl forskaren 

mäter det forskaren ämnar att mäta (Esaiasson m. fl, 2012: 57). För att kunna höja validiteten 

gäller det att respondenterna ger rikliga berättelser. Validiteten är bunden till den som inter-

vjuar, hens skicklighet att granska, ifrågasätta och tolka intervjuerna. Detta gör att det ligger 

ett stort fokus på intervjuguiden för att verkligen fångar in problemet som studien avser att 

studera (Larsson, 2005: 116). 

Vi har i ett tidigt skede av arbetet kommit fram till vad det är vi vill mäta och forska kring. 

Genom användning av intervjuguiden har vi försökt att fånga in problematiken med ensam-

kommande asylsökande barns integration i Sverige. Vi gjorde olika teman för personalen och 

ungdomarna med hjälp av en huvudfråga och därefter följdfrågor. Vi använde ett ”enklare” 

språk eftersom de flesta respondenter har bott i Sverige under en period av sex år. Vi ville inte 

att personerna skulle svara på det sätt de trodde att vi ville, utan vi ville få informationsrika 

berättelser för att sedan kunna tolka materialet.  

Reliabilitet 

Det är inte enkelt att fastställa reliabiliteten i en kvalitativ studie eftersom vi inte gjorde någon 

direkt mätning utan ville beskriva ett fenomen (Larsson, 2005: 116). En hög reliabilitet och 

validitet kräver att forskaren samlar korrekta data på ett metodiskt och ordentligt sätt. Det in-

nebär att slumpmässiga och osammanhängande fel inte ska förekomma för att på så sätt kunna 

säkerställa en hög reliabilitet. Felen kan uppstå bland annat genom svårlästa anteckningar. 

Korrekta data kan samlas in på ett felaktigt sätt genom temporära hörfel och felaktiga tolk-

ningar vid intervjuer (Esaiasson m. fl, 2012: 63).  

Vi har spelat in varje intervju för att inte distrahera intervjupersonerna, och därefter har vi 

transkriberat varje ord som respondenten uttalat under intervjuerna. Detta för att undvika fel 

som kan uppstå (hörfel, oläsliga anteckningar och ouppmärksamhet) och således drabba 

denna studie. För att säkerställa en god reliabilitet anser vi att en detaljerad beskrivning av 

undersökningens tillvägagångsätt är väsentligt samt att intervjuguiderna finns med som bila-

gor.  
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Förförståelse 
Vår förförståelse beträffande ensamkommande flyktingungdomars integrationsprocess i det 

svenska samhället samt HVB-hemmets integrationsarbete med barnen kan sammanfattas på 

följande sätt: Integrationsprocessen är en personlig process som lägger stor vikt på den en-

skilda individens egen vilja att integreras. Individen har det största ansvaret för sin egen situ-

ation. Boendet fungerar endast som ett verktyg för barnets integration. Vi tror att vissa perso-

ner lyckas lättare och snabbare att bli en del av det svenska samhället beroende på hur de är 

som personer med tanke på att alla blir utsatta för motgångar i livet. För att kunna ändra sin 

roll i samhället och ta ansvar i det nya landet krävs det att barnen är ambitiösa, målmedvetna 

och sociala.  

Vad gäller HVB-hemmets roll i de ensamkommande flyktingbarnens integrationsprocess är 

det svårt att beskriva den med tanke på att det inte finns dokumenterad kunskap kring verk-

samheten. Det innebär inte att vi inte har en förförståelse. Vår förförståelse går ut på att för 

personal vid boendet är det viktigt att vara mer medmänniska än ”hård” tjänsteman. Åsikten 

grundar sig i att ungdomarna är sårbara och därför ska personalen vara som en förälder i hem-

met. Samtidigt ska hemmet bidra med olika saker som gynnar integrationen genom att lära 

barnen språket, regler, normer etc. Förförståelsen som vi har bygger på medias rapportering 

och samhälleliga debatter. 

Etiskt ställningstagande 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska principer som måste beaktas. De 

etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-

jandekravet. Inledningsvis följer en kort förklaring av principernas betydelse och därefter en 

redogörelse av hur vi använt oss av principerna i studien.  

Informationskravet 

Som forskare gäller det att meddela respondenterna om undersökningens intention. Det gäller 

att forskaren berättar att intervjupersonerna kan avsluta intervjun när som helst, att intervju-

personerna medverkar av fri vilja samt att försökspersonerna får kännedom om studiens olika 

delar (Bryman, 2011: 131).  

Samtyckeskravet 

Alla respondenter i studien har själva rätt att besluta om sin medverkan, men minderåriga 

måste bli godkända av föräldrar eller vårdnadshavare (Bryman, 2011: 132). 

Konfidentialitetskravet 

Det är väldigt viktigt att personuppgifter som tilldelas en forskare inte sprids vidare till utom-

stående. Därför ska medverkande personer i svensk forskning bemötas med väldigt stor sekre-

tess (Bryman, 2011: 132). 

Nyttjandekravet 

Den information som framkommer genom intervjuer av en forskare får enbart användas till 

forskningen och inte för andra avsikter (Bryman, 2011: 132). 

Vid intervjuerna med både före detta ensamkommande asylsökande barn och personalen i 

HVB-hemmet presenterade vi de fyra etiska principerna som en vetenskaplig studie ska för-

hålla sig till. Vi gick grundligt igenom principerna och alla deltagare skrev under att de sam-

tyckte till studien. Detta innebär att vi i vårt arbete har följt de etiska principer som gäller vid 
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svensk forskning. Vi har inte nämnt deltagarnas riktiga namn för att säkerställa att de etiska 

principerna följs.  

Metoddiskussion  
Ett flertal kvantitativa forskare har kritiserat den metod vi använde oss av, nämligen den kva-

litativa metoden. Kritik som oftast riktas mot den kvalitativa metoden är problematiken att 

upprepa studien eftersom studien oftast är ostrukturerad och bygger på forskarnas egen drif-

tighet. Dessutom påverkas för det mesta respondenterna av forskarens egenskaper såsom ål-

der, kön och personlighet (Bryman, 2011: 368-369). Vi har i detta fall gjort en detaljerad be-

skrivning av hur vi gick tillväga i studien för att kunna underlätta replikbarheten för en lik-

nande studie. Istället för att våra egenskaper i form av ålder och kön skulle kunna påverka in-

tervjupersonerna negativt tror vi snarare att det i vårt fall är en fördel. Detta eftersom de före 

detta ensamkommande flyktingbarnen kommer från länder som vi härstammar ifrån, de är un-

gefär i samma ålder och har samma kön som vi. Detta gör säkerligen att respondenterna kände 

sig bekväma och trygga vid intervjuerna.  

Annan kritik som riktas mot kvalitativ metod är att det är svårt att veta hur forskaren kommit 

fram till sina slutsatser och hur olika individer har blivit utvalda för forskningen (Bryman, 

2011: 370). Valet av intervjupersoner har vi förklarat i metodavsnittet där vi tydligt förklarar 

hur vi tog kontakt och hur de blev utvalda. Hur vi kom fram till våra slutsatser beror på de te-

orier vi valt, tidigare forskning och vår egen tolkning av intervjuerna.  

Då intervjuerna genomfördes med åtta personer och varje intervju tog minst 45 minuter, hade 

vi inte något annat val än att spela in varje intervju via mobilen för att därefter transkribera. 

Problemet med inspelning av intervjuer är att det kan leda till att respondenterna blir oroliga 

eller att de tänker att deras ord kommer att finnas kvar för omvärlden (Bryman, 2011: 428). 

Vi har tagit hänsyn till detta och förklarade de etiska principerna innan intervjuerna, bad in-

formanterna skriva under att de samtycker samt att vi tog bort intervjuinspelningarna för att 

inte riskera att de hamnar utanför studien.  

Efter insamling av data har vi inte kontaktat några av respondenterna då ingen av våra inter-

vjupersoner bad om att få läsa transkribering av intervjuerna. Vi skulle mycket väl kunna göra 

en återkoppling till informanterna i studien för att klargöra att deras uttalanden är korrekta och 

ge dem möjlighet att tydliggöra sina åsikter ifall vi skulle ha tolkat något felaktigt. Anled-

ningen till att vi inte gjorde detta beror på den tids- och utrymmesbegränsning studiens om-

fattning medför. 

Enhetschefen har hjälpt oss att komma i kontakt med respondenter till denna studie som varit 

villiga att dela med sig av sina erfarenheter från hemmet och integrationsprocessen. Urvalet 

har valts utifrån de tre kriterium som vi eftersträvat. Det gäller ungdomarna såväl som perso-

nalen. Enhetschefen har arbetet vid boendet sedan september 2014 och grundade sitt val av 

respondenter enbart på att de före detta ensamkommande barn som boendet har kontakt med 

och som bor i närheten av boendet. Det var även viktigt att informanterna hade bott i boendet 

vid öppningen av boendet och flyttat ut från boendet för att deltagarna skulle kunna berätta 

om processen.  
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RESULTAT  
Under denna titel redogör vi resultatet av intervjuerna med före detta ensamkommande asyl-

sökande barn och personal vid ett HVB-hem. Undersökningens resultat börjar med en presen-

tation av intervjupersonerna, både personal och ungdomar. Därefter framkommer olika vä-

sentliga aspekter som är indelade i olika teman. Först och främst flyktingbarnens upplevelse 

av situation i hemlandet, bemötandet från de svenska myndigheterna vid ankomsten till Sve-

rige, HVB-hemmets betydelse under deras boendetid, situationen i nuläget samt hur de ser på 

framtiden. Tanken är att beskriva ungdomarnas flykting- och integrationsprocess genom att få 

en återblick från deras hemland fram till idag, hur processen har sett ut fram till att de upple-

ver att de är en del av det svenska samhället. Resultatet som framläggs här nedan är från inter-

vjuerna där vi använder citat för att kunna åskådliggöra denna process. 

I den sista fasen av resultatdelen lyfts det upp frågor kring arbetsplatsen, det vill säga boendet. 

Frågorna som analyseras i detta stycke är bland annat personalens anställning, integrationsar-

betet samt framtiden för HVB-hemmet. Genom dessa uttalanden och citat kommer resultatde-

len att besvara uppsatsens frågeställningar.  

Presentation av intervjupersonerna 
I det följande gör vi en kort beskrivning av intervjupersonerna, dvs. före detta ensamkom-

mande flyktingbarn som numera är myndiga samt en presentation av personal vid HVB-hem-

met. Respondenternas namn är fingerade i syfte att undvika en identifiering av deltagarna i 

studien. 

Yasser 

- Yasser är född 1993 och flydde ifrån Afghanistan under 2009. Yasser har idag tagit stu-

denten och har ett arbete. Han bor för närvarande i Västmanland.  

Mohammed 

- Mohammed flydde ifrån Somalia under 2009 och anlände till Sverige i slutet av 2009. 

Han är född 1994, bor ensam och tar studenten under sommaren 2015. Vid sidan av sko-

lan har han ett arbete och bor just nu i Södermanland.  

Rida  

- Rida som är född 1992 valde att fly ifrån Afghanistan under 2009. Under tiden pendlade 

han mellan grannländerna Pakistan och Iran för att sen fly till Sverige under 2009. Rida 

har gått klart gymnasiet och har ett arbete idag. Bor i mellersta Sverige idag.  

Ahmed  

- Ahmed är född 1992. Flydde ifrån Irak under 2008 och kom fram till Sverige under 

samma år. Han bor för närvarande i egen lägenhet på den ort där han har gått gymnasiet. 

Ahmed har ett arbete idag och bor i Södermanland.  

Fadi 

- Fadi är född 1991 och han flydde till Sverige från Nepal under 2008. Han har klarat 

grundläggande behörigheter och gått på folkhögskolan. Fadi har idag två anställningar, en 

som heltidstjänst, den andra som timanställd. Han bor idag i egen lägenhet i mellersta 

Sverige.  
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Personalen samt enhetschefen för HVB-hemmet. 

Tomas 

- Tomas började sin anställning som enhetschef i september 2014. Han har tidigare arbetat 

inom socialförvaltningen i en annan kommun där han arbetade som utvecklingsledare. 

Tomas ser sig själv mer som en teoretiker och en byråkrat snarare än en behandlare och 

socialarbetare. Enhetschefen har även undervisat och forskat själv i sociologi på universi-

tet i Sverige. I grunden har han en samhällsvetenskaplig kandidatexamen i sociologi, där-

efter har han läst socialt arbete och juridik. Tomas har även tagit magisterexamen i socio-

logi och läst den teoretiska delen av forskarutbildningen.   

 

 

 

 

 

Johannes 

- Johannes har arbetat på boendet sedan 2009 då han började som timvikarie men är för 

närvarande fast anställd sedan början av 2010. Tidigare har han arbetat på ett regionsjuk-

hus i mellersta Sverige under flera år. Johannes har en gymnasieutbildning och arbetar 

som handledare på HVB-hemmet.  

Leif 

- Leif har arbetat på HVB-boendet sedan starten, vilket är sedan 2008. Arbetsrollen är som 

handledare och hans erfarenheter är forsrännare, konditor, han har jobbat med choklad 

och som lärare.  

Tema 1: Situationen i hemlandet 

Den tidigare gemensamma huvudsakliga sysselsättning i hemlandet var att alla respondenter 

(f.d. ensamkommande barn) gick i skolan. Majoriteten av barnen arbetade vid sidan av skolan 

för att kunna försörja sig. Tillståndet i hemlandet såg annorlunda ut från ungdom till ungdom. 

Det som gäller för de flesta respondenterna är att flykten till största del berodde på otrygghet i 

hemlandet. Befolkningen kände inte sig säkra, då ingen dag var den andra lik. Även krig och 

brist på mänskliga rättigheter i länderna föranledde flykten för ungdomarna. Situationen var 

riktigt kritisk för barnen, vilket var skälet till flykten. Några av ungdomarna har även flytt till 

grannländer med anhöriga, men de insåg att situationen i dessa länder inte fungerade. Ungdo-

marna kände inte sig trygga i grannländerna, vilket gjort att de till slut hamnade i Sverige. Re-

sultaten tyder på att resan till Sverige kan upplevas som en traumatisk upplevelse för majori-

teten av barnen, vilket merparten av respondenterna vittnar om. Ungdomarna upplevde rädsla 

för att inte klara sig och ovisshet om att kunna komma fram till ett annat land. Däremot hade 

två av fem f.d. ensamkommande barn betonat att flyktingsprocessen inte var fruktansvärd. 

De fyra kategorierna vi valt att förklara utifrån före detta ensamkommande flyktingbarns upp-

levelse av situationen i hemlandet berör deras sysselsättning, läget i hemlandet samt orsaken 

till flykten och hur resan till Sverige var.  
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Sysselsättning i hemlandet 

Resultatet från intervjuerna visar att samtliga barn gick i skolan i hemlandet. En del betonade 

att de hade haft ett arbete vid sidan av skolan. Detta berodde dels på att skolkostnaden var 

hög, men även för att kunna överleva. I och med att Iran erbjöd fler jobb än Afghanistan valde 

en informant att jobba vid sidan av privatskolan.     

Jag pluggade på privat skola för det vart dyrt på andra skolor. En del av dagen jobbade jag och 

det jag tjänade gav jag till skolan.                                 

                                – (Mohammed)  

Jag gick i en liten skola med tanke på att jag bodde i en liten by. Skolan var inte en registrerad 

istället fanns det en moské i byn som kunde lära ut saker till oss. Det var när vi flyttade till Paki-

stan & Iran som jag gick privat skola för invandrare, då var det en riktig skola. Jag gick första, 

andra och tredje klass i Pakistan. Därefter flyttade vi till Iran och där gick jag också i skolan. 

Samtidigt jobbade jag och i Iran var det lite bättre med jobb.   

                         

                           – (Rida) 

Läget i hemlandet samt skälet till deras flykt till Sverige för f.d. ensamkommande flyktingbarn 

Flyktingbarns flyktingsprocess är inget vanligt fenomen som sker av en slump utan situat-

ionen i hemlandet var anledning till flykten till Sverige. De mönster som exemplifieras från 

situationen i deras hemländer är att det var olika problem som gjorde att ungdomarna inte 

hade viljan eller orken att stanna kvar. Gemensamma nämnaren mellan informanternas skäl 

till flykten var svårigheten och ovissheten att överleva med tanke på krig som förekommer 

dagligen i länderna. Skillnaderna är att osäkerheten berodde på olika saker såsom politiska 

problem i Nepal medan det var problem med terroristiska grupper i form av al-Shabab i So-

malia och talibaner i Afghanistan. Värt att notera är att majoriteten av de fem informanterna 

beslutade på egen hand att fly från sina hemländer, vilket är ett tydligt mönster i skälen till de-

ras flykt till Sverige.   

Det var mycket politiska problem i hemlandet. Det gjorde att jag beslutade mig för att fly till ett 

annat land. Vi hade en diktator som var vår kung. Så när det gäller politiken var det ett stort pro-

blem. Situationen för familjen var väldigt svår när det var krig, eftersom man inte visste var fa-

miljen var eller vart man själv är, vilket blir svårt.   

                            – (Fadi) 

Jag kan inte säga att jag hade bästa eller tuffaste situationen i Somalia. Jag hade det som alla 

andra hade det. Man kan inte vara säker där och leva varje dag. Det var mina föräldrar som be-

stämde att jag ska fly därifrån och det var ju på grund av al-Shabab som jagade efter mig.                                    

                               – (Mohammed) 

 

I hemlandet fanns det krig. Men i byn jag bodde var det helt okej. Det var mer ekonomiska pro-

blem och därför beslutade jag mig för att ta nästa steg och fly därifrån. Det fanns som sagt krig 

mellan talibaner, men talibanerna hade ingenting med civila att göra.   

                                       – (Yasser) 

Ungdomarnas upplevelse av resan till Sverige 

Restiden och flyktprocessen till Sverige varierar mycket bland intervjupersonerna. En av re-

spondenternas flykt från hemlandet till Sverige tog åtta månader. Ett kännetecken är att flyk-

ten vanligtvis går genom olika länder. Upplevelsen av flyktingsprocessen är svårförklarad 

hävdade en av ungdomarna med tanke på att han gick igenom långa vandringar samt sov ute 
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på gatan. Några intervjudeltagare har dock använt sig av en enklare väg genom direkt flyg 

medan andra tagit den hårda vägen, vilket är en skillnad mellan informanterna. 

Flykten tog åtta månader och de upplevde jag som ett hopp om att komma fram. Själva resan var 

självklart jobbigt. Man visste aldrig vad som händer eller ska hända dagen efter, vart kommer 

jag vara. Jag hade alltid rädsla. Rädsla över att polisen tar oss, det kostar jättemycket att ta sig 

till Sverige  

                 – (Rida) 

Resan var hemsk och är svår att förklara och det är det värsta jag har gått igenom. Jag såg döden 

framför mina ögon för att jag fick sova ute och hamnade i fängelse några gånger i olika länder.  

                                       – (Yasser) 

Tema 2: Ankomsten till Sverige & HVB-hemmets betydelse för f.d. ensamkommande flykting-

barn 

Denna del berör bemötandet av myndigheter och samhällsaktörer vid respondenternas an-

komst till Sverige samt HVB-hemmets inverkan för f.d. ensamkommande flyktingbarns integ-

rationsprocess i det svenska samhället. Temat lyfter upp hur barnen kände kring de olika myn-

digheternas mottagande efter flyktingsprocessen. Huvudfokus ligger främst på ungdomarnas 

upplevelse av att bo på HVB-hemmet, hemmets betydelse för deras integrationsprocess och 

slutligen förbättringar/utvecklingsområden som ungdomarna framhävde.    

Myndigheternas bemötande 

Informanterna beskrev Sverige som ett mycket trevligt och tryggt land när det gäller bemötan-

det av olika myndigheter. Polisen var den första myndighet som ungdomarna träffade och 

som i sin tur assisterade pojkarna att komma fram till migrationsverket. Före detta ensamkom-

mande flyktingbarnen anser att Sverige accepterade personerna på ett tillmötesgående sätt, 

vilket gjorde att tryggheten och säkerheten om att det är rätt land de sökt asyl i genomsyrade 

alla fem informanter. De kände sig välkomna och respekterade i Sverige, så var inte fallet när 

de befann sig i andra länder under deras flyktingsprocess till Sverige. 

Om jag ska jämföra Sverige med andra länder som till exempel Italien är det en väsentlig skill-

nad. När jag gick till polisen i Italien sa polisen bara: gå till migrationsverket. Då fick man dra 

dit och titta. Jag såg att i Italien fanns det ingenting då folk ligger på gatan. De tog inte ens emot 

mig. Men när jag kom till Stockholm så letade jag efter polisen och sen gick jag och berättade 

vem jag är. Då hänvisade dem mig till migrationsverket och de visade mig vägen dit. Bemötan-

det i Sverige var ju väldigt bra på ett humant sätt. De tog emot mig där direkt på plats och såg de 

att du var under 18 så blir man placerad på ett transitboende. Därifrån blev jag överförd hit. Så 

bemötandet var som sagt, alltså just det där bemötandet gav mig ett hopp. Jag kände att här är 

jag välkommen liksom.    

                             

                            – (Rida)  

Bemötandet var väldigt lugnt och trygghet. Det kändes som en helt annorlunda världen. Man kan 

tänka sig att man kommer från ett annat land sen man går till ett annat land. Det är en helt annan 

värld. Sen deras mat, deras kultur, deras kläder, deras språk. Hur dem respekterar, hur dem pra-

tar. Det är helt annorlunda, man börjar från noll faktiskt. Myndigheterna var trevliga mot mig.

                                              – (Fadi) 
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Upplevelsen av att bo i HVB-hemmet 

Mönster som tydliggörs i denna kategori är att ungdomarnas generella upplevelse av boendet 

är att de upplevde rädsla, depression och att de var ständigt kontrollerade av personalen. Ung-

domarna hade oavbrutet en saknad efter sin familj samt var oroliga för sin asylprocess. En av-

vikande upplevelse från en av ungdomarna är att han jämför upplevelsen av att bo under 

trygga omständigheter (HVB-hemmet) med situationen i hans hemland. Andra respondenter 

talar om en kamp mellan barnen och ungdomarna, kallad ”vi mot dem”. En av informanterna 

såg på hemmet som en organisation och inte direkt som ett ”hem”. Det åskådliggör ungdo-

marnas uttryck för personalens auktoritet på arbetet och begräsningen av friheten för barnen.  

 
Du kan tänka dig att du kommer från ett hemland där man inte sovit gott på grund av alla 

hemska saker, så du har inte fred. Det är samma sak varje natt, orolig för familjen. Så kommer 

jag hit och får en säng och ett eget rum. Du gör vad du vill i ditt rum fast du har alltid tankarna 

som kommer. Vad har hänt för något idag? Det var jättesvårt för mig under första året liksom. 

Det var inte lätt för mig, även om jag fick uppehållstillstånd.  

                                                       – (Mohammed) 

Vissa personal var hårda. Man fick inte ha det som man ville typ. Vi säger att vi går upp klockan 

21.00, då säger personalen att vi ska gå och lägga oss. Vissa kunde inte sova, då de var oroliga 

ifall vi inte skulle få permanent uppehållstillstånd så vi satt och snacka. Då kommer vissa från 

personal, knackar på dörren och säger att det är dags att sova. Det såg vi som ett problem. Man 

hade mycket depression, man var under kontroll hela tiden. Vissa i personalen var bra, de för-

stod oss och accepterade. Vissa personal var respektlösa. Jag tror att det beror på att personalen 

inte förstod vissa saker, som den resan vi varit igenom. De berättade endast att det är regler och 

att vi måste följa de. Därför såg jag HVB-hemmet mer som en organisation än ett riktigt hem. 

Ibland fick vi sömntablett. Vissa killar hade det väldigt jobbigt.          

              – (Yasser) 

Redan första dagen presenterade jag mig och de gjorde personalen också. Direkt efter det berät-

tade dem att HVB-hemmet har regler. Det här med reglerna, som att du inte får vara ute efter 

klockan 21.00 eftersom då ska du vara här. Andra regler som att efter klockan 23.00 stänger vi 

av tv och då ska du upp till ditt rum och sova. Samtidigt så bytte dem hela tiden tiderna på all-

ting. Jag tyckte det var ny tid varje vecka. Redan första dag så var man ganska ny och trött och 

såklart nyfiken men samtidigt rädd. Vad är det för plats? Upplevelsen var som sagt rutinerade, 

alltså ganska kontrollerande. Det kändes ju lite jobbigt eftersom under åtta månaderna var jag 

självständig. Sen kommer man hit och ska utgå från vardagsregler eller vad det kallas. 

                                         – (Rida)  

HVB-hemmets betydelse för barnens integration 

HVB-hemmet hade en stor betydelse för f.d. ensamkommande barnens integrationsprocess. 

Hemmet har lärt barnen det svenska språket och att fixa ett arbete. Även aktiviteter, praktiska 

saker som att ta körkort, lära sig simma, betala räkningar och så vidare har bidragit till att 

hemmet har haft en stor inverkan på deras integration i det svenska samhället.  

Jag har fått mycket hjälp från personalen. Om det gäller med språket eller skolan så har jag fått 

mycket, om det gäller med aktiviteter så får vi mycket, vi är nöjd med det. Alltså dem tog oss till 

Gotland, fiskboendet utanför Katrineholm. Vi har åkt skidor två gånger till Romme. Det är inte 

alla som har fått liksom. Fått hjälp med körkort och att lära mig simma. Personalen tog mig till 

ett svenskt fotbollslag.                              

                               – (Mohammed) 

Boendet har hjälpt mig oerhört mycket under tiden. Man kunde komma närmare personal och 

själva språket hjälpte mig. Första året var det jättejobbigt, jag kunde ingenting, det var jättesvårt. 

Språket var på helt annan nivå när man gick på IVIK. Det är inte läxhjälp jag behövde, jag kla-

rade allting i skolan. Men när jag började på gymnasiet, det var då jag kom hit och fråga efter 



23 
 

hjälp. Då kom jag hit och fick jättemycket hjälp faktiskt, att göra läxor, att göra allt. Att kunna 

läsa en svår text. De läste texten åt mig och så. Jag behövde inte så mycket hjälp när jag flyttade 

från boendet. Jag fick hjälp med praktiska saker som att betala räkningar. Det var så jag kom in i 

det svenska samhället. Tog körkort via hemmet, fick praktikplatser och även sommarjobb häri-

från.                 

                    – (Rida) 

Förbättringar och utvecklingsområden utifrån barnens perspektiv  

De väsentliga förändringar som många ungdomar önskade var att personalen bör samarbeta 

och diskutera mer kring barnens behov. Kommunikationsbrist har tidigare alltid varit ett fak-

tum därför bör personalen kommunicera på ett bättre sätt med ungdomarna. Boendets perso-

nal bör vara mer öppna, inte för hårda gällande reglerna som de var i början av f.d. ensam-

kommande flyktingbarns boendetid. Det fanns alltid förutbestämda aktiviteter som kanske 

vissa barn inte skulle önska sig att delta i, vilket personalen inte brydde sig särskilt mycket 

om, därför bör det ske en ändring där. Konflikterna mellan grupperna ligger till grund för för-

slag till förbättringar enligt ungdomarna.  

När de skulle göra gemensam aktivitet och en inte ville vara med då fick han inte vara med på 

boendet, och det leder till konflikter mellan personalen och ungdomarna. Att vara öppen mot 

dem nya ungdomarna som kommer hit, bygga upp en relation är bättre. Men även migrationsver-

ket borde ha snabbare handläggning när det gäller uppehållstillståndet för det påverkar oss jätte-

mycket. 

                                     – (Ahmed)              

Förbättringar är att man i början inte ska vara för hård och ta allt på en gång. Inte hämta en stor 

lagbok på första dagen. Man ska låta personen ta steg för steg istället för att ta allt på en gång. 

Man hinner inte och undrar vad man ska göra. Lite lugnare, då många barn haft en hemsk resa 

och sett folk dö. Det blir jättemycket och då klara man sig inte. Det ska ske stegvis. Man ska dis-

kutera mer med killar och se vad dem vill göra.          

                   – (Yasser) 

 

Personalen ska vara öppna och ta reda på vad killarna egentligen behöver.                            

                 – (Rida) 

De aktiviteterna kan dem ta bort för dem valde personalen själva. Inte barnen.   

                 – (Fadi)

                                                                                            

Tema 3: Situationen i Sverige i dagsläget 

Här nedan följer en presentation kring nuvarande situation för ungdomarna i Sverige. Där 

framgår det genom tre kategorier i form av nuvarande situation i Sverige, omgivningen idag 

samt beskrivning av sig själv en nulägesrapport kring ungdomarna.   

Ungdomarnas nuvarande situation i Sverige 

De mönster som framkommer genom intervjuerna är att ungdomarna är mer nöjda idag med 

sina liv än ungdomarna var under sin boendetid. Det grundar sig på att informanterna nuförti-

den har lärt sig språket, fått sitt körkort, bil och egen lägenhet.  

Idag är det mycket bättre än i början, man har lärt sig språket och vet hur samhället ser ut, hur 

den fungerar. Svenskarna har sina föräldrar när de flyter hemifrån men jag har boendet. Jag har 

skaffat mig utbildning, skaffat mig körkort och bil. Jag har även fått min fastanställning för jag 

jobbar med människor som boendet övertygat mig det vill säga tanken att jobba med människor. 

Förut hade jag knappt råd att försörja mig när jag flyttade från boendet.         

             – (Ahmed) 
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Jag upplever det ganska bra, på det sättet att jag har ett jobb, jag klarar mig själv. Jag har uppnått 

alla mål som boendet hade på mig så att säga. Kommunen ville att jag ska få ett jobb, jag ska 

komma in i det svenska samhället och klara mig helt enkelt och jag tycker jag har uppnått alla 

mål. Jag har lägenhet idag, körkort och bil och jobb och tjej som vilken vanlig svensk kille eller 

tjej som helst.                                        

                                                                                                                                              – (Rida)  

Ungdomarnas nuvarande omgivning 

Resultaten i den här delen tyder på att ungdomarna för närvarande har mer vänner, kollegor 

och bekanta än tidigare. Dessförinnan hade ungdomarna fler vänner från samma etniska grupp 

medan de idag har svenska vänner tack vare språket. Även relationen med personalen har lett 

till en utökad umgängeskrets samt gode man.  

Känner mig inte lika ensam idag. I början var jag i ett rum varje dag, dem första år kan jag säga. 

Inte så många kompisar, idag har jag massa olika vänner. Mer vänner. Innan jag fick svenska 

vänner var det somalier, några andra invandrare från olika länder. Det var kanske en svensk 

kompis, men idag har jag många svenska kompisar.                           

                               – (Mohammed) 

I början har man inte språket så det blir svårt, så man blir tvungen att vända sig till folk som 

snackar samma modersmål. Men idag kan jag prata med vilka jag vill. Jag har mer vänner, bra 

relation med personalen. Jag har bra kontakt med min gode man och jag tycker det är jätteviktigt 

att hålla den kontakten. För det är boendet som man ser som sitt andra hem. Jag har nya vänner 

från jobbet som jag umgås också med. Så mycket har ändrats sen dess.         

             – (Ahmed)  

Ungdomarnas beskrivning av dem själva idag 

Informanterna känner ett dubbelt medvetande idag. Majoriteten hävdar att det den ursprung-

liga identiteten finns djupt rotad i deras hjärta men samtidigt försöker de att anpassa sig till 

Sverige och till den svenska befolkningen för att kunna bli en del av samhället. Två informan-

ter hävdar att deras känsla för vilka de är inte överensstämmer med omgivningens utan att de 

känner olika.   

Jag känner mig inte mer annorlunda än någon annan utan som en del av det svenska samhället. 

Om jag själv känner mig som en del av samhället, då känner inte vissa andra som bor här lika-

dant. De känner inte att jag är den del av samhället.  Jag har den känslan att jag är svensk, men 

om en svensk ser mig då säger dem att jag är invandrare. Jag vill inte vara helt svensk utan 

mittemellan och hålla balans mellan båda. 

                                       – (Yasser) 

Jag upplever att jag är ganska nära det svenska samhället nu mer än vad jag gjorde förut. Andra 

personer säger till mig att jag beter mig som en svensk. Jag upplevde aldrig att jag var invand-

rare under en fem års tid fram tills att jag började jobba. På jobbet såg jag hur vissa svenskar ser 

på invandrare, lite rasistiskt. Det gör att jag inte känner mig helt svensk. 

                     – (Rida) 

 

Det beror på. När jag träffar mina svenska vänner då är jag där och gör som dem gör. Skulle 

säga att jag känner dubbel. 

                                           – (Fadi) 

                            

Tema 4: Framtiden för ungdomarna 

Efter att ha genomgått en process från att ha en ohållbar situation i hemlandet fram till idag 

har det skett förändringar. Förbättringarna som skedde kan vi kalla för ”personlig utveckling” 
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där varje flyktingbarn har jobbat upp sig genom olika vägar och hamnat i ”rätt” ställe idag. 

Detta gjorde att de vuxna ungdomarna ser positivt på framtiden.  

Framtidsmålen ser olika ut för varje ungdom men det gemensamma är att de vill skaffa en fa-

milj, däremot vill den ena hjälpa människor medan den andra hoppas på en fastanställning. 

Min plan är att hjälpa folk. Min dröm är att åka till hela världen och hjälpa folk med det jag kan. 

Även gifta mig och skaffa barn.                                                                                           

                                            – (Fadi)

                 

Jag ser ljus framtid framför mig, jag har något hopp. Jag har ljus framtid för att kunna överleva 

och kämpa för. Bättre framtid alltså att kunna ha fastanställning att kunna kanske skaffa en fa-

milj.               

                 – (Rida)  

Möjligheterna att uppnå de uppsatta målen ser ungdomarna väldigt positivt på där möjlighet-

erna till stor del finns.  

                           Framtiden ser ljust ut, jag ser fram emot för det                                                       

                                  – (Mohammed) 

Möjligheterna finns, idag har jag jobb och ser framemot att bli fast anställd, dels så tänker jag 

plugga vidare för jag har tagit paus med pluggandet i ett år. Det finns olika, nu har jag val och 

välja vilken jag väljer kommer att bli bra, så ser jag på min framtid. Jag har plan att jobba vidare 

och det självklart bra, man ser väldigt positiv på det, antingen det eller plugga vilket ännu bättre 

som är mitt andra alternativ för framtid.                                        

                 – (Rida)

                  

Tema 5: Arbetsplatsen på HVB-hemmet 

HVB-hemmet & reglerna  

Den här delen redogör för och beskriver var reglerna i HVB-hemmet kommer ifrån, vad en-

hetschefen och personalen tycker om dem samt vad personalens främsta prioritering är på ar-

betsplatsen. Kortfattat försöker vi med en och samma tema lägga ljus på vad som får denna 

verksamhet att fungera på det sätt som den ska göra där utgångspunkten är deras arbetssätt i 

syfte att gynna ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess.   

På arbetsplatsen har de regler som är lagstiftade utifrån socialtjänstlagen samt föreskrifter för 

boendet. Detaljerad lagstiftning kommer från regeringen som skickas vidare till kommunerna, 

som i sin tur skickar vidare till verksamheterna. Resten av reglerna är skapade utifrån verk-

samhetens medlemmar d.v.s. av personalen, gode män och ungdomarna med hänsyn till bar-

nens och verksamhetens bästa möjliga sätt att fungera.  

Reglerna är lagstiftade och föreskrifter för HVB-hemmet, även allt som omgärdas av omvård-

nad, skolgång, övervägande är reglerade av socialtjänstlag och föreskrifter för HVB. Sen har vi 

en hel del från riktlinjer för kommuner, som grunder sig på nationella riktlinjer, det är också lag-

stiftat kan man säga, men det är detaljerad lagstiftning som regeringar har gjort som kommer ner 

till kommunerna och sen ut i verksamheterna. Men sen har vi den här typen av regler som hand-

lar om lägsta nivån av reglerna: ordningsregler. Alltså att vi är inne klockan elva och så vidare. 

Det är regler som är fram förhandlade om säger så under årets gång i relation till godemän som 

liksom har föräldrar ansvaret, ungdomar och personal. Det har blivit en plikt på något sätt, typ 

fasta regler utifrån vad som får verksamheten fungera på bästa möjliga sätt. 

                    

                     – (Tomas)  
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Jag tycker att reglerna är bra för vi har så få som möjligt. Vi jobbar med det som behövs nu. Vad 

jag förstår så hade man jättemycket regler förut för allting nästan och man fick inte göra något 

för allting var reglerat på något vis. Så är det inte nu. Nu är det väldig mycket eget ansvar. Sen 

är det sådana grundläggande regler som att man inte får hota varandra, man får inte slåss och 

liknande. Det mesta regler vi har gäller ju faktiskt vad personalen har för ansvar. Personalen är 

hårdare orderreglerade än vad ungdomar är. Vad gör man på sitt jobb, när gör man det och hur 

gör man det.              

              – (Tomas)  

Personalens främsta prioritering i boendet  

Genom intervjuer med personalen betonar skapandet av en god relation med ensamkommande 

flyktingbarnen är avgörande för att kunna jobba och kommunicera med barnen. Lyckas de 

med att skapa en god relation sinsemellan, då kan personalen hjälpa barnen att få in dem i ex-

empelvis föreningslivet som är ett steg i riktningen mot integration.   

För mig är det ju att skapa relationer. Alltså prata med dem så man komma vidare liksom. Man 

bara får vara här som en förebild nästan för mig. Kommunikation, alltså att man får kontakt 

överhuvudtaget. Sen kan man ju säga att man försöker få dem ut i föreningslivet också. Alltså 

om dem vill pröva på så försöker man hjälpa dem med basket, eller om man vill pröva på något. 

Just föreningslivet är något jag tror vi kan jobba mycket bättre med. Alltså om man får in en fot, 

det är också ett steg in i integration. Att få en fot in i föreningslivet. Det är något som vi skulle 

kunna jobba mycket, mycket mer med.        

          – (Johannes) 

De är att se ungdomarna. Jobba med dem, ha kontakt med dem och stötta dem.              

                  – (Leif)       

                  

Tema 6: Förändringar som skett sedan personalen börjat sin anställning 

Temat kretsar kring förändringar som har skett sedan personalen fått sin anställning på HVB-

hemmet. Förändringarna sträcker sig fram till och med 2009, då bägge intervjupersonerna på-

började sin anställning här medan enhetschefen jobbat där sedan mitten av 2014. I denna del 

kommer en beskrivning av väsentliga förändringar att lyftas fram men även varför dessa för-

ändringar har skett i deras arbete.  

En av de anställda som arbetat på hemmet i flera år menar att reglerna är en av de väsentliga 

förändringar som har hänt i boendet. Även ekonomiska förändringar i form av riktlinjer för 

vad som gäller och att de har blivit mer uppstyrda. Förändringarna i huvudsak beror på svårig-

heten i att motivera reglerna då de inte fyllde någon mening i att exempelvis steka ett eller två 

ägg. 

Men jag tror att det är, just att vi sållat bort många regler som är en väsentlig förändring och att 

vi har styrt upp med dem ekonomiska riktlinjerna. Att dem är mer uppstyrda nu, idag vi vet vad 

som gäller och vi vet vad vi ska göra och vad vi inte får göra. Vad dem ska ha, vad dem inte ska 

ha. Så vi har tagit bort en del regler, men styrt upp andra regler som har blivit bättre   

          – (Johannes)

          

Alltså, när jag började här så hade vi ju väldigt mycket regler för allting. Jag tror jag var en av 

dem som var emot reglerna mest för många av dem här reglerna fyllde inget syfte tycker jag. 

Dem var tjafs om att steka en eller två ägg eller om dem skulle få ta en tonfiskburk eller lik-

nande. Onödigt tjafs som man inte har i en vanlig svensk familj, man har inte sådana diskuss-

ioner. Inte när man är så här gammal, 16, 17, 18 år. Om min mamma skulle komma till mig när 

jag är 17 år och säga: ”nä, du får bara äta två ägg, du får inte steka några ägg.” Då har man ju 

blivit vansinnig ju. Så jag tror vi har förändrat mycket på de sättet. Vi ska ha så få regler som 
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möjligt. Att man har några fasta regler som man har i ett vanligt hem. Som att klockan 12 ska vi 

vara inne, är det inte så, då får du höra av dig. Vi måste ju veta vart du är och att vi käkar vissa 

tider. Men jag tror att det är en stor skillnad ifrån det jag börja till nu, för i början var det mycket 

tjafs och bråk om massa små saker hela tiden. Men det har vi inte nu. Fast jag vet inte vilket som 

är bra eller vilket som är dåligt men det är trevligare att jobba nu och jag tror dem trivs. Jag tror 

inte att det inte är så många killar nu som skulle kunna säga något dåligt om HVB-hemmet idag 

men däremot för tre, fyra år sedan när jag börja här så tror jag att det var mycket gnäll på perso-

nal.  

              – (Johannes)

          

Tema 7: HVB-hemmets arbete som bidrar till integration för ensamkommande flyktingbarn 

Vi har frågat personalen på boendet om vad begreppet integration betyder för dem. Det är en 

nödvändighet som en anställd på ett HVB-boende att ha någon förståelse om vad begreppet 

integration innebär. Detta med tanke på att boendets mål och vision är att integrera ensam-

kommande barnen i det svenska samhället. Därefter framhävs vilka sätt personalen prioriterar 

barnens integration i sitt arbete.  

Resultatet av personalens syn på integration sammanfattas som att en individ förstår sig på det 

svenska samhället, att känna sig självständig, delaktig och klara sig själv. Personalen menar 

att integration är en personlig fråga, det vill säga något som sker utifrån en personlig plan. Det 

är individen själv som avgör hur pass integrerad hen är.  

Integration det är att man förstår sig på samhället i det här fallet det svenska samhället.   

                  – (Leif) 

När man är självständig och delaktig i samhället. Att man klarar sig själv och man känner att 

man gör det. Men sen om man går till det personliga planet när man själv på något sätt känner 

sig integrerad och känner sig delaktig och trygg, självständig.                                    

              – (Tomas)

  

För att kunna integrera barnen på det bästa möjliga sättet menade personalen att skolan är den 

absolut viktigaste aspekten så kallad ”nyckel för integration”. Skolan är viktigt för språkiga 

kunskaper. Personalen prioriterar språket och försöker alltid uppmuntra barnen att tala det 

svenska språket. Civilsamhället anses vara den näst viktigaste aspekten som identifieras i 

form av fritidsaktiviteter. Med fritidsaktiviteter ger boendet en liknande upplevelse till ensam-

kommande flyktingbarn som den upplevelse en vanlig svensk barn/ungdom upplevde under 

sin uppväxt.  

Skolan är ju det viktigaste. Skolan är nummer ett för att bli integrerad ju. Att det ska gå bra i 

skolan, att man ska lära sig språket. Man försöker verkligen att uppmuntra dem att prata 

svenska. Så jag försöker verkligen få dem att tänka, försök att prata svenska. Sen är det mycket 

aktiviteter som vi gör, det är också en del av integrationen tycker jag. Vi gör massor av grejer, 

spelar bowling, åker på bio. Åker en gång om året skidor, försöker göra någon stor sak på som-

maren. Sover borta flera nätter, går och campar. Det är mycket aktiviteter som vi gör, som har 

med integration att göra. Men jag tror att huvudsaken för att bli integrerad är skolan, det är den 

som är viktigast.    

      

                                   – (Johannes) 

Det är skola, skola, skola, skola, det är förutsättningen. Vi har tanke på att och vi har börjat ut-

veckla olika utvecklingsområden som handlar om exempelvis civilsamhället. Jag tror ju på att 

om man ska integreras i ett samhälle, så måste man göra det i relation till andra i samhället lik-

som det går inte att göra det själv och övriga i samhället kan ju inte väntas sig att övriga bara ska 
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bli integrerade. Det här ska man ju göra tillsammans och då jobbar vi ganska mycket med fri-

tidsaktiviteter, det är viktigt alltså att man kommer ut och får vara med på saker som inom citat-

ionstecken normala svenska ungdomar får göra under sin uppväxt.            

              – (Tomas)

       

Tema 8: Förbättringar & framtiden för HVB-hemmet 

Utvecklingar och synen på framtiden är det sista temat som kretsar kring verksamhetens för-

bättringar för att få barnen in i samhället på ett ännu bättre sätt. Här kommer det även nämnas 

tankar kring hur den kommande tiden ser ut enligt personalen. 

Det är blandade åsikter som respondenterna (personalen) delar med sig för att förbättra verk-

samheten. Den ena talar om ”mer tid” för personalen genom att ha fler personal på boendet. 

Den andra talar om att möjligheterna inte är stora utan de gör så mycket de kan. För att utöka 

möjligheterna i arbetet, bör det ske genom bättre samverkan med skolorna för att kunna er-

bjuda barnen bättre hjälp bland annat med läxor menade han.    

Mer tid och mer personal tycker vi alla personal och även chefen tycker det. Jag skulle vilja ha 

mer tid för ungdomarna men man har inte den tiden. Då behöver man vara fri men det kostar. 

Har man 10 ungdomar och 3 personal under kvällstid så räcker det inte alltid, det räcker sällan. 

Det finns mycket saker som jag inte hinner få gjort, det är mycket pappers arbete som ligger ef-

ter för att jag vill inte tacka nej till att hjälpa dem med hemläxor eller någonting. Jag skulle vilja 

ha mer tid och då måste man ha mer personal.              

                   – (Leif) 

Jag tror inte vi kan göra så mycket mer här utan vi kan ha en bättre samverkan med skolan. Vi 

kan utvecklas jättemycket där, att vi är i skolan 3-4 dagar med ungdomarna. Sånt tror jag skulle 

kunna hjälpa oss ännu bättre så man vet fan hur det går i skolan för dem. Vilka ämnen dem be-

höver mest hjälp i för det har man ganska dålig bild av. Tror skolsamverkan kan vi förbättra jät-

temycket.         

          – (Johannes) 

HVB-hemmet kommer inom kort tid att öppna ett nytt boende precis i byggnaden bredvid. 

Vilket kan innebära ”ett öppet hus” mellan dessa två byggnader där tio ensamkommande flyk-

tingbarn till ska flytta in. En av respondenterna (personal) ser mindre bra på det eftersom bar-

nen kommer att hälsa mycket på varandra och springa mellan hemmen, vilket gör att hem-

känslan försvinner och istället blir det som ett institut.  

Jag ser mindre bra på det såvida att vi kommer bli dubbelt så stora att vi har 10 ungdomar till om 

två månader på andra sidan och det tror jag inte det gagnar verksamheten alltså ungdomarna. 

Men det vet vi inte än utan man vet efter. Det är två avdelningar med mycket fram och tillbaks 

med ungdomarna att de kan hälsa på andra ungdomarna. Då kommer man långt ifrån hemkäns-

lan att det är en familj utan blir det som institut och det jag tycker ska man gå ifrån så mycket 

det går. Det tycker jag det är negativt å andra sidan så om vi kan behålla avdelningen separata då 

kanske inte påverka så mycket negativt men vi vet inte om vi ska göra det. Det blir också svårt 

att förbjuda, du bor här och du får inte hälsa på där, det funkar ju inte. Det är inget fel att de 

kommer och hälsar på men för oss personal, vi ska behöva känna 10 personer till kanske, då 

gruppen blir större och det är en nackdel tycker jag.                          

              

                  – (Leif) 

Sammanfattning av resultat 
Utifrån respondenternas berättelser om integrationsprocessen och personalens arbete för att 

stödja barnens integration i Sverige fann vi olika mönster. Situationen i ungdomarnas hem-
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land såg annorlunda ut från individ till individ. Varenda en av ungdomarna gick i skolan, oft-

ast privat skola samtidigt som de arbetade vid sidan av för att överleva och finansiera skolan. 

Fyra av informanterna tog självmant beslutet att fly ifrån hemlandet för att söka trygghet med 

tanke på de politiska, ekonomiska och konflikterna som förekom i hemländerna. Flyktingpro-

cessen var hemsk för tre av ungdomarna med tanke på besöken i fängelse, den långa vand-

ringen och den långa processen.  

Gemensamt för de före detta ensamkommande flyktingbarnen är det svenska samhällets hjälp-

samhet och deras sätt att tillmötesgå barnens behov vid deras ankomst. Alla fem respondenter 

hävdar att Sverige är ett trevligt och lugnt land. Upplevelsen av boendetiden vid HVB-hem-

met skilde sig en del mellan pojkarna. Några av dem hävdar att boendet var mer som en orga-

nisation som ständigt kontrollerade barnen och att det var konflikter mellan barnen och perso-

nalen. De gemensamma för alla fem är oron för asylprocessen samt längtan efter deras famil-

jer i hemlandet. HVB-hemmets inverkan på ungdomarnas liv är oerhört stor med tanke på den 

tacksamhet som ungdomarna gav uttryck för. Utvecklingsområden som lyftes fram hos flera 

av ungdomarna berör aktiviteterna som de menade inte skedde i samråd med barnen samt att 

personal skall lyssna mer på barnen. 

Den nuvarande situationen för alla fem informanter i studien var att alla kände sig nöjda med 

den hjälp som boendet har bidragit med under deras boendetid, språk, lägenhet och körkort. 

Detta har i sin tur lett till att samtliga ungdomar idag har en betydligt större omgivning än när 

de anlände till Sverige. Språket har gjort att det har fått svenska vänner, tidigare var det vän-

ner från samma etniska grupp samt arbetskamrater som de saknade innan. Diskriminering från 

vissa svenskar var ett faktum hos två intervjupersoner som inte beskrev sig på samma sätt som 

samhället beskriver dem. Alla anser sig kunna leva sida vid sida med det svenska samhället 

utan några större problem. Framtidsutsikten och möjligheterna är enorma jämfört med tidi-

gare. De har planer på att skaffa familj och att hjälpa människor. 

Intervjuerna med personalen vid HVB-hemmet visade att deras anställningar är likadana, då 

båda arbetar med samma arbetsuppgifter och har varit anställda nästan lika länge. Skillnaden 

mellan dem är utbildningen som de har och tidigare arbete. Vad gäller enhetschefen är han ny 

på arbetet, drygt åtta månader och hans roll är att se till att personalen fullgör sina arbetsupp-

gifter. Ett gemensamt mönster som alla tre anställda beskriver är att de förändringar som ägt 

rum i boendet är mestadels minskning av regler och mer uppstyrning. Det grundar sig på att 

reglerna som tidigare fanns inte fyllde något syfte och inte kunde följas upp av personalen.   

En aspekt som avviker mellan personalen är synen på och definitionen av begreppet integrat-

ion. Gemensamt för samtliga är att skolan är en nyckel för att genomgå en lyckad integrat-

ionsprocess med tanke på att språket förbättras och utvecklas genom skolan och boendet. 

Olika aktiviteter, att prata svenska, läxhjälp och att vara förebilder är faktorer som bidrar till 

barnens integration i det svenska samhället enligt personalen.  

Synen på framtiden och förbättringar för boendet är också faktorer som skiljer sig mellan de 

tre informanterna (personal). En av personalen är kritisk till en utökning av boendet till ytterli-

gare tio personer på grund av tidsbrist, och en annan hävdar att boendet inte kan bidra med 

mer än de gör idag utan det gäller att ha en bättre samverkan med skolan.  
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ANALYS 

Upplägg av analys 
Utifrån frågeställningarna i vår studie har vi valt att dela upp analysen i fem teman. Dessa te-

man är; (1) Identitetsteorin. (2) Rollteorin. (3) Socialt nätverk och Socialt stöd. (4) Integration 

och Byråkrati. Utgångspunkten har varit att bidra med en ökad kunskap kring ensamkom-

mande flyktingungdomars upplevelse av integrationsprocessen, vilket dessa teman ska tillgo-

dose. Även en koppling till HVB-hemmet lyfts fram vid varje tema.  

 

Analys av identitetsteorin  
Ensamkommande asylsökande barn beskrev bemötandet av det svenska samhället på ett hu-

mant sätt, vilket innebär att barnen upplevde att de flytt till det rätta landet. I Sverige känner 

sig barnen välkomna vilket i sin tur bidrog till att informanterna valde att söka asyl här. Att 

söka asyl och få stanna i Sverige var säkerligen barnens första tanke. Dock förekommer det 

ett flertal aspekter som samtliga nödvändigtvis går igenom för att kunna integrera sig i det 

svenska samhället och bli en del av gemenskapen. Fadi; ”Man börjar från noll faktiskt”. Män-

niskor som flyr från ett land till ett annat land genomgår stora förändringar i sitt vardagliga 

liv. Franzén (2001) beskriver hur samspelet med andra byts ut mot nya personer (Franzén 

2011: 74), i form av nya skolkamrater eller med HVB-hemmets personal där barnen vistades i 

början av sin tid i Sverige.  

Ungdomarna kände sig begränsade och upplevde en slags konflikt som ständigt pågick på 

grund av onödiga regler som begränsade deras frihet. I det här fallet har barnen inte kunnat 

utnyttja möjligheter som gynnar identitetsbildning vilket då innebar ett hinder för deras integ-

rationsprocess. Erikson (1977) menar att detta hotar barnen både individuellt och kollektivt 

och medför i slutänden att barnen slutar ta nytta av möjligheterna som finns till hands genom 

att inte anknyta till andra (Erikson, 1977: 77). Detta försämrar barnens identitet och utvecklar 

en sämre självkänsla hos dem (Newbigging & Thomas, 2011). Ett flertal tidigare vetenskap-

liga studier lyfter upp betydelsen av barnens inkluderande i sociala aktiviteter som ett sätt att 

gynna deras integrationsprocess vilket i sin tur leder till ett bättre och mer omfattande socialt 

nätverk samt ett utökad social kapital (Hopkins & Hill, 2010 & Newbigging & Thomas, 

2011).  

När barnen började anpassa sig genom att exempelvis gå till skolan regelbundet, delta i olika 

sociala aktiviteter framför allt i föreningslivet skapade barnen sig en förståelse om hur en in-

divid bör bete sig tillsammans med andra. Därefter började de före detta ensamkommande 

barnen att samspela på ett sätt som godtogs av de andra. Skapandet av nya vänskaper, gott be-

teende, att respektera andra och känna sig respekterad är bakomliggande faktorer till den nya 

identitetsbildningen. Franzén (2001) hävdar att vinnandet av andras respekt är en god väg för 

skapandet av en ny identitet (Franzén, 2001: 85). Erikson (1977) menar att i det här fallet spe-

lar omgivningens stöd och erkännande en viktig roll vid identitetsbildningen (Eriksson, 1977: 

134). Vår tolkning med hjälp av teorin är att ett socialt nätverk på ett eller annat sätt främjar 

den nya identitetsbildningen och får individen att känna sin identitet accepterad. Detta innebär 

med andra ord att social bekräftelse från majoritetssamhället förstärker personens upplevelse 

av sin identitet. 

Genom deltagande i olika sammanhang, skolan, arbetet och sociala aktiviteter framför allt i 

föreningslivet har unga vuxna idag ett brett socialt nätverk. De ensamkommande barnen får 
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ett socialt nätverk i form av klasskamrater, arbetskollegor, fotbollskamrater, nya vänner och 

andra bekanta. Franzén (2011) anser att ungdomarnas samspel med människor runt omkring 

är nödvändigt för en gynnsam identitetsutveckling (Franzén, 2001: 76-77). Majoriteten av stu-

diens intervjupersoner (f.d. ensamkommande barn) menar idag att de känner dubbel medve-

tenhet. De kan anpassa sig till alla och bete sig på ett sätt som inte stör någon. Resultatet tyder 

på att respondenterna (f.d. ensamkommande barn) samverkar med andra samhällsmedborgare 

utan några konstigheter och är medvetna om att avvikande beteende inte är något positivt för 

deras egen del. Erikson (1977) betonar att det är på det sättet som samhället förväntar sig att 

en individ bör vara, annars betraktas individen som en dålig karaktär (Eriksson, 1977: 137).  

Med tanke på att informanterna i studien genomgått förluster från familjen och släkten från 

sina hemländer, genomgår de även en sorgeperiod som varierar från respondent till respon-

dent. I det läget bör barnet finna sig själv och hitta nya intressen enligt Giddens. Det krävs att 

barnet håller fast i sin vilja att förändra sin tillvaro (Giddens, 1991: 20). I och med att barnen, 

som numera är ungdomar, har bott i det nya landet i minst sex år vardera och alla är tillfreds 

med sitt liv visar det att deras sökande efter en egen identitet har fungerat på ett bra sätt. Med 

hjälp av aktiviteterna och andra insatser från skola, boende och det svenska samhället har 

vissa respondenter kunnat finna intressen som gjort att sorgeperioden har bearbetats. Barnen 

spelar och har spelat fotboll, vilket tyder på att ungdomarna fått kunskap om sina intressen i 

Sverige. Ett utmärkande drag för denna målgrupp är valmöjligheterna och besluten som de tar 

i sitt dagliga liv (Giddens, 1991: 102). Tidigare var det familjen som tog barnens beslut, nu-

förtiden är ungdomarna självständiga och tar egna beslut kring sin framtid. Detta är något som 

även skiljer det svenska samhället från vissa av informanternas hemländer.  

Som tidigare nämnts har f.d. ensamkommande barn med stöd och erkännande via sociala re-

lationer och samspel med andra lyckats att bygga upp sin identitet. Det är deras egen uppfatt-

ning, men omgivningen kan trots allt ha en annan åsikt och ser det inte på samma sätt som till 

exempel Rida och Yasser. Rida som inte betonar att han är svensk får ofta höra från omgiv-

ningen att han ”beter sig som svensk”. Yasser som hävdar att han känner sig som en svensk 

och en del av det svenska samhället får höra att det är något som andra i omgivningen inte ser 

på samma sätt. Enligt Franzén (2011) existerar inte överenstämmelse mellan omgivningen 

och individens egen uppfattning om sig själv i det här fallet. Att det inte existerar överenstäm-

melse mellan ungdomarnas nuvarande omgivning och deras egen uppfattning behöver inte in-

nebära en problematik. Vi utgår från Erik Homburger Eriksons (1977) tolkning där han menar 

att känslan av identitet grundar sig på två iakttagelser där den första handlar om att individen 

känner sin existens, vilket dessa ungdomar känner, och därför anser vi inte att det föreligger 

någon problematik i och med att överensstämmelse inte råder (Franzén, 2001: 75). Däremot 

kan det uppstå en identitetskris hos dessa ungdomar ifall omgivningens synsätt håller sig i 

längden.  

Kortfattat kan det konstateras att majoriteten av intervjupersonerna inte identifierar sig direkt 

som svenskar utan känner en dubbel medvetenhet. Det innebär att de känner sin tillhörighet 

till hemlandet (bär med sig den tidigare identitet) samtidigt som de känner sin tillhörighet i 

Sverige (den svenska identiteten är inte färdig bearbetad). Bland alla intervjupersonerna var 

det endast en person som uttalade direkt att han känner sig som en svensk.   
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Analys av rollteorin  
Vi alla är medvetna om att människor intar olika roller i sina liv. Ett barn intar den roll som 

passar för dess ålder. När barn växer upp förväntar sig samhället att den enskilde intar den 

vuxna rollen. Goffman (2009) menar att människor har skiftande roller som förändras från det 

ena ögonblicket till det andra (Goffman, 2009: 55). Detta innebär att vi inte endast har en 

social roll utan vi intar olika sociala roller. Detta med tanken på att individer befinner sig i 

olika kontexter.  

Ensamkommande barn som kommer till Sverige och växer upp här går igenom samma pro-

cess. Det innebär att samhället har förväntningar på dem att ta den vuxna rollen, det vill säga 

att följa regler och normer som råder i samhället. Goffman (2009) beskriver att människor lär 

sig att framställa sig på ett bra sätt genom att följa samhällets normer och inta den vuxna rol-

len (Goffman, 2009: 167- 172). Utgångspunkten är att när den enskilde ingår i en interaktion 

med andra bör individen ta hänsyn till sociala regler och normer. Dessa sociala regler och nor-

mer är till för att visa individen som framträder ”det typiska beteendet”. Goffman (2009) me-

nar att framträdande, interaktion, förväntningar och social roll är begrepp och hör ihop med 

roller (Goffman 2009: 23). 

Vi är alla medvetna om att vissa roller är förutbestämda som vi inte kan göra något åt, det vill 

säga roller vi inte kan förändra (formella). Ett barn är ett barn, en pappa är en pappa och så vi-

dare. Detta enligt Goffman (2009) för att vi befinner oss i olika kontexter och därför har vi 

olika roller (Goffman 2009: 23). Andra roller som före detta ensamkommande barn har motta-

git i dagsläget är ett flertal. Vissa har skaffat sig flickvän, vissa jobbar, vissa går i skolan. 

Detta tyder på att samtliga har haft olika rollförändringar samt anammat nya roller. Goffman 

(2009) menar att det är möjligt att byta roll beroende på vilken position en individ befinner sig 

i (Goffman, 2009: 167-172).    

Den största rollförändring alla undersökningens informanter (f.d. ensamkommande barn) ge-

nomgått är att tidigare var det gode mannen som var ansvarig för barnens beslut. De unga 

vuxna har i dagsläget tagit över ”mandatet” och den rollen att de själva är ansvariga och kan 

på egen hand fatta sina egna beslut. Blandade sociala roller bidrar i det här fallet till bildandet 

av en självuppfattning. Goffman (2009) hävdar att individer skapar sitt ”jag” när de ingår in i 

skilda roller beroendet på vilken situation de befinner sig och vad som förväntar av de i den 

nya rollen (Goffman, 2009: 167). Till vidare förklaring menar Goffman (2009) att när en indi-

vid framträder inför andra avbildar individen en förklaring som enligt hans jag-uppfattning 

anses som en viktig del (Goffman, 2009: 210).  

Genom framträdandet förenas individen i samhället. Det innebär att individen vinner sociala 

bekräftelser. Goffman (2009) betraktar det som en ”expressiv förnyelse och befästelse av 

samhällets moraliska värden” (Goffman, 2009: 39).    

Personalens beteende syftar till en rollförändring trots att det finns byråkratiska drag i detta. 

Men utgångspunkten är teoretiskt tänkande om identitet och roll. HVB-hemmet har/haft per-

soner som flytt till Sverige, de har levt som barn utan en styrning. Barnen har själv fått fatta 

beslut över sitt liv som barn nödvändigtvis inte ska behöva fatta. Före detta ensamkommande 

barn har haft en vardag som inte var inrutad, utan struktur, utan ordning. Det leder till att det 

händer något med individernas identitet, då den förändras på något sätt. Barnen har inte haft 

ett strukturerat liv som har med vårt samhälles normer och struktur att göra. Sen när de kom-

mer hit talar boendet om för barnen att de måste följa de här reglerna. Det skapar i sin tur en 
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strukturerad vardag för att integreras i och få en tillhörighet och en identitet i en grupp, i ett 

sammanhang, i en samhällets struktur. Utgångspunkten är att skapa en struktur och en ordning 

för att ge ett lugn och trygghet. Detta innebär att barnen måste offra vissa handlingar som är 

motsatta till de idealnormerna barnen vill uppnå. Goffman (2009) menar att under framträ-

dande måste individen avstå, offra eller dölja handlingar som står i kontrast med samhällets 

normer (Goffman, 2009: 44). 

Analys av socialt nätverk & socialt stöd  
Enligt resultat delen hade före detta ensamkommande asylsökande barnen vid ankomsten till 

Sverige ett begränsat eller nästan inget socialt nätverk. Avsaknaden av socialt nätverk berodde 

på att barnen var nya i landet och inte var inkluderande i sociala sammanhang för att kunna 

skapa relationer med andra. Forsberg och Wallmark (2002) menar att individer skapar sina so-

ciala nätverk genom relationer med andra i olika sociala kontexter (Forsberg & Wallmark, 

2002: 13). Tidigare studiers resultat menar på att det är nödvändigt att samtliga flyktingbarn 

deltar i olika sociala aktiviteter för att kunna utöka sina sociala nätverk som i sin tur erbjuder 

socialt stöd vilket är gynnsamt för integrationsprocessen (Hopkins & Hill, 2010 & Wallin & 

Ahlström, 2005).  

Majoriteten av intervjupersonerna betonade att det första steget de tog när de ville skapa nya 

relationer var att de vände sig till sina landsmän som talade samma modersmål, vilket är en 

självklarhet när dessa inte kan svenska språket. Wallin och Ahlströms (2011-2012) påvisade 

även att relationer med individer som tillhör samma etniska grupp underlättar integrationspro-

cessen (Wallin & Ahlströms, 2005). Detta har även Stremto och Melanders studie påvisat; 

barnen kommer först i kontakt med barn som talar samma modersmål (Stremto & Melander, 

2011-2012). 

Trots att det har varit vissa konflikter mellan f.d. ensamkommande barn och personalen kring 

deltagande i olika sociala aktiviteter som tidigare nämnts i analysen av identitetsteorin, har 

boendet lyckats i längden att ansluta barnen till olika sociala aktiviteter, särskilt i föreningsli-

vet. Chefen samt personalen lyfter upp betydelsen av att samtliga etablerar sig i det civila 

samhället vilket är en god väg till integrationsprocessen. Detta dels för att utöka deras sociala 

nätverk men även att låta barnen uppleva saker som vilket svensk barn som helst har upplevt 

under sin uppväxt.  

Från att komma till Sverige som ensam och stå inför ett flertal utmaningar till att ha ett brett 

socialt nätverk idag är något som gynnade/gynnar f.d. ensamkommande barns integrations-

process och gör att de idag har bra hälsa och upplever gemenskapen på ett positivt sätt. Fors-

berg och Wallmark (2002) påstår att individer med socialt nätverk bearbetar problem som de 

ställs inför och har en god fysisk/psykisk hälsa (Forsberg & Wallmark, 2002: 49). Med hjälp 

av skolan, HVB-hemmet och civilsamhället har ungdomarna lyckats upprätta ett mer omfat-

tande nätverk som består i stort sett av formella och informella grupper. Det vill säga vänner, 

arbetskollegor, myndighetspersoner, alltså människor som är betydelsefulla för dem (Forsberg 

& Wallmark, 2002: 46). 

Vår tolkning utifrån socialt nätverk kopplad till deras integrationsprocess är att med hjälp av 

utökande av relationer har det medverkat till att samtliga respondenter känner sig nöjda med 

sin tillvaro och att ungdomarna har blivit integrerade idag.  Socialt nätverk har stort betydelse 

för integrationsprocessen, i synnerhet för nyanlända som inte har någon anhörig i Sverige. De 
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har ingen att vända sig till, därför blir landsmän och hemmet väldigt betydelsefulla för den ut-

satta gruppen. Värt att notera är att en del av de före detta ensamkommande barnen uttryckte 

svårigheterna av att komma i kontakt med svenskar i början av tiden i Sverige på grund av 

språket. Med tiden lärde barnen sig språket och idag har de massor av vänner från alla olika 

länder, vilket lett till att de upplever en lättnad och att de är tillfredsställda med sina liv. 

När barnen placerades i HVB-hemmet blev de basala behov tillgodosedda som barn nödvän-

digtvis behöver. Det vill säga tak över huvudet, mat på bordet och liknande. Detta innebär inte 

att barnen fick allt stöd som de var i behov av. När ett ensamkommande barn kommer till ett 

nytt land är det viktigt att även erbjuda känslomässig stöd, vilket våra respondenter (f.d. en-

samkommande barn) betonade saknandet av. Personalen borde inte endast kontrollera regler 

och reglera barnens vardagliga liv. Personalen bör lyssna på vilka problem barn har för att 

kunna erbjuda barnen stöd. Axelsson (2010) hävdar att ”som professionell gäller det att 

lyssna” (Axelsson, 2010: 25). Axelsson (2010) menar även att barnen tar på sig en alltför an-

svarfull roll och skall således erbjudas fullt stöd (Axelsson, 2010: 70).   

När vi talar om känslomässigt stöd talar vi med andra ord om sympati, uppmärksamhet, för-

troende, acceptans, intimitet, uppmuntran och omsorg.  Barn är i behov av information som 

hjälper dem att lösa sina problem. Axelsson (2010) menar att dessa ömsesidiga förbindelser 

gör att individen som får dessa stöd känner sig älskad (Axelsson, 2010: 45). Genom delta-

gande i gemensamma sociala aktiviteter med andra barn blev det möjligt att få nästan allt möj-

ligt stöd som denna grupp önskade sig att få. Forsberg och Wallmark (2002) menar att socialt 

nätverk erbjuder känslomässig närhet samt möjlighet att få råd och saknandet av detta ger en 

negativ hälsoeffekt (Forsberg & Wallmark, 2002: 49). Detta innebär att det stöd som barnen 

har fått har hjälpt dem till att de idag känner sig integrerade och har en positiv hälsoeffekt. 

Fler tidigare vetenskapliga studier menar att socialt stöd är nyckeln till en lyckad integrations-

process (Hopkins & Hill, 2010 Hessle, 2009 Anderson, 2001, Wallin & Ahlström, 2005). 

Respondenterna (personal) betonar även att deras främsta prioritering är att barnen går i sko-

lan. När barnen inte kunde språket var kommunikationsbrist ett faktum då personalen och 

ungdomarna ofta hamnade i ett oroligt läge. Resultatet visar att idag har de unga vuxna en god 

relation och kan utnyttja de möjligheter och stöd som personalen erbjuder dem även fast de 

inte finns kvar i boendet, tack vare språket. Tidigare forskningar tyder på att språket och sko-

lan är avgörande. Barn kan utveckla relationer med andra och få deras stöd som en vinnande 

resurs (Hopkins & Hill, 2010 Hessle, 2009 Anderson, 2001, Wallin & Ahlström, 2005). 

Analys av Byråkrati & integration 
Föräldrar har huvudansvaret för att uppfostra och utveckla barnen. Ensamkommande flykting-

barn som flyr till Sverige saknar någon nära anhörig som kan ta på sig ansvaret för barnets 

uppfostran. Intervjupersonerna (f.d. ensamkommande) som deltog i denna studie har som tidi-

gare nämnts bott på ett HVB-hem. Anledningen till att migrationsverket placerar denna grupp 

i ett sådant boende är för att migrationsverket är ansvariga för att boendet fungerar på ett sätt 

som ersätter ett vanligt hem där trygga förhållanden råder. Det innebär att boendet är ansva-

riga för barnets uppfostran och utveckling. Boendet har ytterligare en roll till skillnad från en 

vanlig flyktingfamilj som uppfostrar sina barn. Boendet måste se till att barnen även blir inte-

grerade i det svenska samhället och känner sig som en del av det. Det innebär att boendet in-

nehar ett flertal ansvarsområden där det främsta är att uppfostra barnen, få dem att känna sig 
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självständiga, delaktiga i skolan och i civilsamhället, etablerade samt det viktigaste, integre-

rade i det svenska samhället.  

HVB-hemmet har en byråkratisk organisation vad gäller deras arbetsuppgifter. För att bygga 

en samhällsstruktur måste en verksamhet ha viss byråkrati. Max Webers (1987) typiska drag 

som HVB-hemmet bestått av och som det i dagsläget har mindre av berör mestadels de fasta 

regler boendet har haft och har (Weber, 1987: 58-65). Tidigare regler som boendet hade be-

gränsade barnens inflytande och skapade konflikter mellan barnen och personalen. Andra ut-

märkande drag är att verksamheten är organiserad hieratiskt där socialförvaltningen granskar 

enhetschefen som i sin tur granskar personalens arbete (Weber, 1987: 58-65). Begreppet byrå-

krati leder till att personalen ser till att reglerna följs, snarare än att lösa barnens behov. Även 

riktlinjer som verksamheten har är typiska drag för ett byråkratiskt styre (Weber, 1987: 58-

65).  

Trots avsaknaden av erfarenhet var majoriteten av reglerna i boendet något som personalen 

själva hade kommit överens om. Brist på kunskap kan även tolkas på det sättet att personalen 

inte hade en teoretisk utbildning såsom högskola. Max Weber (1987) menar att det behövs en 

specialutbildning, vilket han anser vara ett krav i den byråkratiska organisationen (Weber, 

1987: 58-65). De onödiga reglerna som tidigare fanns i boendet skapades utifrån osäkerheten 

bland personalen.  

Johannes; ”Idag vi vet vad som gäller och vi vet vad vi ska göra och vad vi inte får göra”. 

Detta citat tyder på att boendet för närvarande har genomgått flertalet förändringar. I dagslä-

get har boendet färre regler samt att personal är mer uppstyrda. Det sker inte obefogade dis-

kussioner om onödiga sakfrågor som tidigare skedde. Detta kan tolkas på två sätt. Det ena in-

nebär att personalen har fått mycket erfarenhet om hur de ska bete sig och hur de ska priori-

tera sina arbetsuppgifter. Den andra tolkningen förklaras med hjälp av detta citat: ”inte många 

killar nu som skulle kunna säga något dåligt om HVB-hemmet idag”. Det innebär att barn 

som bor där i dagsläget inte upplever svårigheterna som före detta flyktingbarn upplevde.  

Flera vetenskapliga studier menar även att en lyckad integrationsprocess uppnås genom att få 

kunskap om de besvärliga erfarenheter som barn bär med sig. Det innebär att myndigheterna 

och i det här fallet HVB-hemmet måste lyssna och ta hänsyn till barnens bästa. Det är på så 

sätt personalen kommer att kunna uppfylla de behov som barnen önskar sig att få tillgodo-

sedda (Fjällhed, 2009, Stremto & Melander, 2013).  

Alla undersökningsrespondenter (båda personal och ungdomar) är överens om att det fanns 

brister med HVB-hemmet. Brist på personalens kunskap handlar bland annat om barnens bak-

grund, om hur de ska hantera sina arbetsuppgifter på ett sätt som gynnar ungdomarnas integ-

rationsprocess, svårigheter att kunna kommunicera på ett korrekt sätt med barnen etc. Att det 

fanns brister i boendet är inget unikt för denna undersökning utan även Newbigging och Tho-

mas (2011) lyfter upp i princip samma brister (Newbigging & Thomas, 2011). Vårt resultat 

tyder på att alla ungdomar är integrerade i det svenska samhället trots att det funnits brister 

från personalen vid HVB-hemmet och deras arbetssätt när det gäller regler.  

Det finns två faktorer som påvisar om en person är integrerad i det svenska samhället eller 

inte. Den ena faktorn rör integration kring det Westin (1999) tar upp som handlar om saman-

hållning mellan olika delar i samhället, att kulturella och etniska minoriteter deltar i majori-

tetskulturen men även ett processtänkande där minoriteter förenas i samhället (Westin, 1999: 
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53-57). Den andra faktorn är integration på det personliga planet då en individ själv känner 

sig som en del av samhället och att individen känner sig delaktig. Westins (1999) andra defi-

nition av integration tyder på att deltagande i skolan, arbetsmarknaden, föreningslivet med 

mera är viktiga arenor för deltagande i majoritetssamhället (Westin, 1999: 55). Utifrån resul-

taten av undersökningen med hjälp av begreppet integration framkommer det tydligt att de 

före detta ensamkommande flyktingbarnen är en del av det svenska samhället. Detta eftersom 

varje respondent hävdar att de går/gått i skolan, de har ett arbete idag och varje individ har en 

egen bostad. De betalar skatt och gör saker som vilken annan svensk som helst i samhället 

idag.  

SLUTDISKUSSION 

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka hur före detta ensamkommande asylsökande barn upplever 

sin integrationsprocess i det svenska samhället i relation till begreppen identitet, roll, socialt 

nätverk och stöd. Ytterligare syfte med studien var att undersöka den roll HVB-boende spelar 

i integrationsprocessen. Resultatet visar att upplevelsen av integrationsprocessen skiljer sig 

mellan ungdomarna men det gemensamma för alla fem är att alla med hjälp av boendet ge-

nomgått lyckade integrationsprocesser. De känner ett dubbelt medvetande i det nya landet och 

att deras roll har förändrats från att vara en son/bror i hemlandet till att nuförtiden vara myn-

digförklarade vuxna som är ansvariga för sina beslut och klarar sig på egen hand. HVB-hem-

mets roll för de före detta ensamkommande barnen är av största vikt med tanke på alla de so-

ciala färdigheter som ungdomarna fått från personalen vid boendet i form av språkliga förbätt-

ringar, praktikplatser, sommarjobb, läxhjälp etc. Vad avser frågeställningen kring integrat-

ionsprocessen kan den besvaras på följande sätt, att en utökning av socialt nätverk som leder 

till socialt stöd har bidragit till och främjat ungdomarnas integrationsprocess. Studiens andra 

frågeställning som berör HVB-hemmets roll i processen kan besvaras på så vis att HVB-hem-

met arbetade med massiva regler i början men att reglerna idag har minskat markant och att 

det vardagliga arbetet består av att vara förebilder samt att ständigt ha integrationsarbetet med 

i tankarna. Tredje frågeställningen berör HVB-hemmets bidrag till att ge flyktingungdomarna 

kvalifikationer att integrera sig och här spelar HVB-hemmet en betydande roll genom att upp-

muntra barnen till att tala svenska, ansvara för skolan och uppmuntrar barnen till att delta på 

olika sociala arenor.  

Studiens slutsatser 
De slutsatser som kan dras är att:  

 De före detta ensamkommande asylsökande barnen är på ett objektivt och subjektiv 

plan integrerade i det svenska samhället. HVB-hemmets betydelse för dessa lyckade 

integrationsprocesser är omfattande på så sätt att boendet har bidragit till att skapa ett 

tryggt hem, erbjudit socialt stöd, uppmuntrat till att delta i föreningslivet samt bidragit 

till sociala kunskaper.  

 

 En kombination mellan den egna drivkraften och tillgängliga stödfunktioner i sam-

hället har bidragit till att de före detta ensamkommande asylsökande barnen har en 

lyckad integrationsprocess i Sverige. 
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 Rollförändringar och identitetsbildningar har präglat de före detta ensamkommande 

barnen under deras integrationsprocess. Även inslag av rollförändringar och identitets-

skapande finns hos personalen som arbetat med de ensamkommande barnen genom 

samspelet mellan grupperna.  

Reflektioner kring studien 
Upplevelsen av integrationsprocessen i Sverige hos före detta ensamkommande asylsökande 

barn skiljer sig en del. De flesta barnen i denna studie valde självmant att fly till ett annat 

land. Barnen har förändrats från att vara enskilda personer till att tillhöra en homogen grupp, 

så kallad ensamkommande flyktingbarn. Samhällsaktörer och myndighetsutövare bör ha som 

mål att se barnen som unika personer. Vetenskapliga studier samt vår undersökning har inty-

gat att motiven, flyktingsprocessen och integrationsprocessen hos ensamkommande asylsö-

kande barn inte är identiska. Men däremot kan det konstateras att även många likheter är på-

fallande. Gemensamt för alla ensamkommande barn i Sverige är att de har genomgått massiva 

förluster i och med flykten. Oberoende av alla motgångar i deras liv upplever samtliga inter-

vjupersoner i denna studie att det är tillfredsställda med sin tillvaro och att de ser hoppfullt på 

framtiden.       

Denna studie visar att integrationsprocessen beror på flera aspekter, bland annat HVB-hem-

mets stödjande insatser, men det sker i kombination med den inre drivkraften hos ungdomarna 

att lyckas i ett nytt land, vilket även Franzen (2001) betonar. De ensamkommande barnen har 

eftersträvat att följa de normer och den kultur som råder i Sverige. Yasser betonade att han 

inte känner sig mer annorlunda än någon annan i Sverige och att han känner sig svensk som 

tidigare nämnts. De har sin identitet från hemlandet djupt rotad i sitt liv och har således ett 

dubbelt medvetande som inte skiljer ungdomarna från andra etniska grupper i Sverige. Oav-

sett vilka stödjande insatser som skolan, HVB-hemmet och samhället erbjuder ungdomarna 

måste de ha viljan att bli integrerade i det svenska samhället.  

Utifrån detta gäller det att samhället uppmanar ungdomarna att integrera sig i samhället med 

tanke på att gruppen än idag möter stimulanser i livet och därför är det angeläget att samhället 

tar ett ytterligare ansvar i takt med att ensamkommande barn är och förblir en del av det 

svenska samhället. Inledningsvis påpekade vi vår förvåning över den bristande forskningen 

kring ensamkommande barn i Sverige. Vår förhoppning är dock att med tanke på att vi lever i 

en globaliserad värld och att flyktingströmmen runt Europa ökar är det betydelsefullt att staten 

förbereder sig. Det erfordras mer forskning kring ämnet som har betydelse för allmänheten. 

Det innebär således att den utsatta gruppen på ett enklare sätt kan anpassa sig till det rådande 

samhället.  

Vår önskan är önskan är att undersökningen via slutsatserna ska ha medverkat till en ökad 

kunskap kring ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av sin integrationsprocess i 

Sverige. Genom att påvisa bristerna som HVB-hemmet uppvisat under barnens boendetid är 

förhoppningen med studien att den kan nyttjas för att fortlöpande främja verksamhetens och 

liknande verksamheters integrationsarbete med ensamkommande asylsökande barn i Sverige.  

Förslag på vidare studier 
Med tanke på att undersökningens avsikt har varit att tillhandahålla en ökad förståelse kring 

ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av integrationsprocessen i det svenska sam-

hället, men även ett HVB-hems inflytande i processen har vi följande förslag på vidare forsk-

ning i ämnet;  
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 Att göra en studie med samma HVB-hem som i uppsatsen för att undersöka om det 

finns en skillnad i barnens upplevelse av HVB-hemmet idag med tanke på förändring-

arna i hemmet. 

 

 Att genomföra en liknande studie med kvinnliga ensamkommande flyktingungdomar 

för att granska deras upplevelse av integrationsprocessen i Sverige. 

 

 Att undersöka skillnader mellan ensamkommande barn som bott i ett HVB-hem med 

andra ensamkommande barn som bott i ett familjehem(släktingar) och söka sam-

band/skillnader mellan deras upplevelse kring integrationsprocessen. 

 

 Att utföra en studie som grundar sig på vad som gör en individ kvalificerad att arbeta 

vid ett HVB-hem. 
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BIFOGADE DOKUMENT 

Bilaga 1 
Inbjudan till att delta i studien(ungdom) 

 

Hej,  

Vi håller på att genomföra en studie kring integrationsprocessen för ensamkommande flyk-

tingbarn som sökt asyl i Sverige och bott i ett HVB-hem. Vi skulle vilja träffa och intervjua 

ett antal ungdomar som flydde till Sverige ensamma utan föräldrar och som numera bor utan-

för HVB-hemmet.   

Syftet är att ta del av före detta ensamkommande flyktingbarns upplevelse av integration. 

Med tanke på den ökning av ensamkommande barn som kommit till Sverige på senare år har 

det blivit relevant för samhället att lära sig mer om dem.  

Med hjälp av ett HVB-hem har vi valt Dig och vi skulle uppskatta att Du tog dig tid att prata 

med oss. Ditt deltagande är helt frivilligt där du kommer att vara anonym under hela studien 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Vi hoppas att du tar dig tid och hjälper oss med att berätta om din integrationsprocess. 

Studien genomförs av Karwan Kareme & Saif Mahdi, två studenter vid Mälardalens högskola 

som läser samhällsvetenskapliga programmet.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karwan Kareme & Saif Mahdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i undersökningen och har även läst igenom studiens syfte 

och etiska principer: 

 

Namnskrift:      Datum:  
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Bilaga 2 
Inbjudan till att delta i studien(personal) 

Hej,  

Vi håller på att genomföra en studie kring integrationsprocessen för ensamkommande flyk-

tingbarn som sökt asyl i Sverige och bott i ett HVB-hem. Vi är även intresserade av att träffa 

och intervjua personal vid ett HVB-hem för att ta reda på hur Ni arbetar med barnen.  

Syftet är att ta del av före detta ensamkommande flyktingbarns upplevelse av integration och 

hur HVB-hem jobbar med att uppnå de mål som är satta. Med tanke på den ökning av ensam-

kommande barn som kommit till Sverige på senare år har det blivit relevant för samhället att 

lära sig mer om dem.  

Med hjälp av ett HVB-hem har vi valt Dig och vi skulle uppskatta att Du tog dig tid att prata 

med oss. Ditt deltagande är helt frivilligt där du kommer att vara anonym under hela studien 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Vi hoppas att du tar dig tid och hjälper oss med att berätta om verksamhetens arbete med in-

tegration för ensamkommande flyktingbarn.  

Studien genomförs av Karwan Kareme & Saif Mahdi, två studenter vid Mälardalens högskola 

som läser samhällsvetenskapliga programmet.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Karwan Kareme & Saif Mahdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i undersökningen och har även läst igenom studiens syfte 

och etiska principer: 

 

Namnskrift:      Datum:  



43 
 

Bilaga 3 
Intervjuguide med f.d. ensamkommande flyktingbarn 

Etiskt ställningstagande 

Det finns fyra etablerade forskningsetiska principer inom samhällsvetenskaplig forskning i 

form av:  

Informationskravet 

Vi upplyser intervjupersonerna om studiens syfte, där vi tydligt ska berätta att deltagarna har 

rätt att avsluta intervjun, att de får reda på de olika momenten i arbetet men även att intervju-

personerna deltar frivilligt (Bryman, 2008 S. 131).  

Samtyckeskravet 

De som ingår i studien har ensam rätt att avgöra över deras deltagande i studien (Bryman, 

2008 S. 132). 

Konfidentialitetskravet 

Alla som samverkar i en studie ska bemötas med väldigt stor hemlighet, vilket gör att medver-

kandenas personliga uppgifter ska hemlighets hållas så att utomstående inte kommer åt dem 

(Bryman, 2008 S. 132). 

Nyttjandekravet 

Information som en vi kommer att samla in under studiens gång får endast användas i syfte 

för studien och inte till för någonting annat (Bryman, 2008 S. 132). 

Inledning  

En kort sammanfattning av examensarbetet 

Förklara att vi använder semistrukturerad intervju  

Vi som intervjuar har olika teman som vi utgår ifrån där varje tema innehåller omfattande frå-

gor. Detta innebär inte att vi enbart utgår ifrån frågorna utan möjligheter till öppna svarsmöj-

ligheter finns samt följdfrågor till intervjupersonerna. 

Presentation  

Berätta kort om dig själv  

 När är du född? 

 Var kommer du ifrån? 

 Hur många år har du bott i Sverige? 

 Var bor du nu?  

Tema 1 Situationen i hemlandet 

Hur var din situation i hemlandet?  

Följdfrågor: 

 Vad var din sysselsättning i hemlandet?  

 Varför flydde du till Sverige?  

 Hur såg din familjesituation ut? (mamma, pappa, syskon) 
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 Hur upplevde du flykten till Sverige?  

 Hur kom det sig att du bestämde dig för att komma till Sverige?  

 Var det ditt eget beslut eller familjens?  

Tema 2 Ankomst till Sverige & HVB-hemmet  

Hur upplevde du det svenska samhället när du flydde till Sverige?  

Följdfrågor: 

 Anser du att myndigheterna har hjälpt dig när du anlände? På vilket sätt? 

 När kom du till HVB-hemmet och hur länge bodde du där? 

 Hur var det att bo i hemmet? 

 Känner du att personalen lyssnade på dina behov? Ja/Nej? Varför? 

 Hur har boendet hjälpt dig att komma in i det svenska samhället? 

 Märkte du någon skillnad på personalens beteende innan och efter du fick uppehålls-

tillstånd? 

 Hur såg du på personalen vid HVB-hemmet? Beskriv vilka dessa är för dig. 

 Hur vill du att personalen ska vara? 

 Anser du att HVB-hemmet förändrades under tiden du bodde där? 

 Fanns det regler som du tycker är dåliga? I så fall vilka? 

 Vilka är för- och nackdelar med boendet? 

 Vad kan HVB-hemmen förändra och förbättra för att lyckas få in andra barn i sam-

hället? 

Tema 3 Situationen i Sverige i dagsläget 

Hur upplever du din nuvarande situation i Sverige? 

Följdfrågor:  

 Vad har du för sysselsättning idag?  

 Hur ser din relationsstatus idag?  

 Känner du dig lika ensam som när du kom hit?  

 Hur ser din omgivning idag jämför med tidigare? (vänner, kamrater, kollegor etc.) 

 Hur upplever du det svenska samhället i allmänhet idag, finns det stora skillnader vad 

gäller bemötandet? 

 Hur beskriver du dig själv som? Svensk? 

Tema 4 Framtiden 

Hur ser du på framtiden? 

Följdfrågor: 

 Sedan du flydde till Sverige fram till idag, anser du att du har förändrats? Iså fall hur? 

 Vad har du för planer och mål inför framtiden? 

 Hur ser du på dina möjligheter att nå målen? 

Övrigt  

 Är det något du vill tillägga? 
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 Några frågor eller funderingar? 

 Kan vi kontakta dig om vi har några frågor? 

 

Bilaga 4 
Intervjuguide med personal vid ett HVB-hem 

Presentation med personal vid HVB-hem 

Berätta om din anställning på HVB-hemmet 

Följdfrågor: 

 När påbörjade du din anställning här?  

 Vad har du för utbildning?  

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Har du tidigare kunskaper i form av studier inom detta område?  

 Har du tidigare erfarenheter genom tidigare arbete inom området? 

 Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började jobba här? 

 Varför har du valt att arbeta här? 

Tema 1 Arbetsplatsen 

Beskriv din arbetsplats här på HVB-hemmet 

Följdfrågor:  

 Har ni någon speciell målgrupp?  

 Hur hamnar barn hos er?  

 Arbetar ni med någon slags metod eller teorier? 

 Vilken utgångspunkt har ni i arbetet med barnen? 

 Var kommer reglerna ifrån? 

 Vad tycker du om reglerna? 

 Vad är era främsta prioriteringar på arbetsplatsen? 

 Vilka behov har barnen? 

 Hur tillgodoses barnens behov?  

 Några konkreta konflikter kring regler och barnens behov? Berätta 

 

Tema 2 Förändringar sedan Du starta din anställning 

Vilka är dem väsentliga förändringar som startat sedan du påbörjade din anställning 

här? 

Följdfrågor: 

 Hur arbetade ni med barnen förut jämfört med idag? 

 Hur har reglerna förändrats sedan du började arbeta här? 

 Varför förändrade ni ert arbetssätt? 
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Tema 3 Integration  

Hur försöker ni få barnen att bli integrerade i samhället? 

Följdfrågor: 

 Vilka är målen med verksamheten för barnen? 

 Hur uppnår ni målen? 

 Hur vet ni när målet är uppfyllt? 

 Hur definierar du begreppet integration? 

 Vad är den största utmaningen med att jobba med ensamkommande barn? 

 På vilket sätt prioriterar ni barnens integration? 

 Hur har förändringarna i arbetssättet påverkat barnens integration? Positivt eller nega-

tivt? 

 Finns det olika sätt att integrera barn i samhället eller använder ni samma metod oav-

sett barn? Ex. barn som kommer ifrån krig och barn som kommer ifrån fattigdom 

 Arbetar ni mot speciella mål vad gäller integration? Iså fall hur arbetar ni konkret på 

boendet för att uppnå målen?  

 Vad gör ni i vardagen med barnen som bidrar till deras integration?(aktiviteter) 

 Hur uppfattar du barnens sociala samspel med personalen? Utveckla? 

 Hur styrs ni i det dagliga arbetet? Hur organiseras vardagen?  

Tema 4 Förbättringar & framtiden 

Finns det något i boendets arbete för att understödja ungdomarnas integration som du 

skulle vilja utveckla? 

Följdfrågor:  

 Vad anser du skulle behövas för att ytterligare förbättra verksamheten? 

 Hur skulle du kunna förbättra dina insatser? 

 Uppfyller ni de mål som boendet har? Om nej, så varför inte? 

 Hur tror du att framtiden blir för HVB-hemmet? 

Övrigt  

 Har vi missat något?   

 Har Du något att tillägga?  

 Några frågor? 

 Kan vi återkomma ifall vi behöver komplettera några uppgifter? 

 

 


