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Sammanfattning 

Min avsikt med denna studie är att undersöka hur integration förstås och implementeras i 
det dagliga arbetet med syfte att integrera ensamkommande flyktingbarn placerade på 
HVB-hem. Mitt andra syfte är att studera integrationsarbetets främjande samt hindrande 
faktorer för att integrera ensamkommande flyktingbarn. Mitt mål är också att förstå 
integrationsmetoder och dess effekter i uppdraget att integrera ensamkommande 
flyktingbarn. 

Studien grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex personal som arbetar 
för att integrera ensamkommande flyktingbarn. Resultatet i denna studie beskriver 
förståelsen av integration på olika sätt. Trots bristen på uppenbara metoder, visioner och 
mål med integrationsarbete ger personal svar som leder oss att tro att skyddsfaktorer och 
riskfaktorer är viktiga faktorer att förhålla sig till vid försök att integrera ensamkommande 
flyktingbarn. Dessa faktorer är viktiga att förstå då denna kunskap ger förståelse i behov, 
effekter och resultat av integrationsarbete för ensamkommande flyktingbarn. 
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A life after the other  

Sara Antunes  

 

Abstract 

 

My intention with this study is to examine how integration is understood and 
implemented in the daily work with the purpose to integrate asylum-seeking children 
living within residential care, which is a temporal care for asylum-seeking youths between 
15-20 years of age.  

More intentionally my aim is to study the essence of integration work with its benefits and 
difficulties which is in this study described from youth pedagogues working with the focus 
to integrate asylum-seeking children. My aim is also to understand integration work 
methods and its effects in the mission to integrate asylum-seeking youths. The study is 
based on qualitative semi structure interviews of six youth pedagogues working in 
residential care with the roll to integrate asylum-seeking children. The result in this study 
describes the understanding of integration in different ways which can explain the 
complicity in the roll youth pedagogues has got when integrating asylum-seeking children. 
Despite the lack of obvious methods, visions and goals with integration work, youth 
pedagogues give answers which leads us to believe that safety factors and risk factors is 
important factors to consider in attempting integration of asylum-seeking youths. These 
factors are important to consider and understand due to the reason that this knowledge 
gives an understanding in needs, effects and results of integration work of asylum-seeking 
children. 
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 1 Inledning 

Under de senaste åren har mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt. 

2015 ansökte 163 000 personer om asyl varav 35 369 var ensamkommande flyktingbarn. 

Statistiken visar att detta var en ökning med 500 % jämför med tidigare år. 2016 sökte 2100 

ensamkommande flyktingbarn asyl (Migrationsverket statistik asylsökande 

ensamkommande barn, 2018. Under 2017 sökte 1334 ensamkommande flyktingar asyl i 

Sverige.  Trots den drastiska minskningen av asylsökande flyktingbarn från 2015 till 2016 

visar forskning på kvarvarande konsekvenser av den stora mängden ensamkommande 

barn som kom till Sverige under år 2015. Utmaningen att hantera och säkerställa 

situationen för dessa barn kvarstår än idag och förmodas kräva insatser under lång tid 

framöver. Utmaningen ligger i att integrera och säkerställa dessa barns trygghet och 

säkerhet (IVO, 2018).  

Enligt Unicef (2017) innefattar begreppet barn personer som inte uppnått myndig ålder, 

det vill säga barn och ungdomar under 18 år. Inom EU tillfaller alla asylsökande under 18 

år till kategorin ensamkommande flyktingbarn, om de har sökt asyl i ett land utan 

vårdnadshavare eller familj. Barn tillhör kategorin individer under 18 års ålder enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

10 procent av alla ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under 2015 har fått 

beslut om ändrad ålder till myndig ålder. 2016 blev 3400 ensamkommande barn 

åldersuppskrivna. Att bli åldersuppskriven innebär en förändring av det stöd och det 

boende som man tidigare beviljats från kommunen. Till exempel står Migrationsverket för 

boende för de som är myndiga, för omyndiga barn är det kommunens ansvar. 

Boendealternativ erbjuds i hela landet vilket kan innebära flytt från skola, vänner och 

nätverk som upprättats under integrationsperioden (Migrationsverket, 2018). 

Under år 2016 satte regeringen upp mål om att den svenska integrationspolitiken ska värna 

om ensamkommande flyktingbarns lika rättighet i samhället, med lika möjlighet som andra 

barn (www.regeringen/svenskintegrationspolitik2016.se). Enligt detta regeringsmål ska 

Sveriges kommuner tillse hälso- och sjukvård, skolgång, boende samt kontakt inom 

socialtjänsten för samtliga i behov av skydd och stöd. Det slutliga målet är att möjliggöra 

dessa barns inkludering i samhället trots eventuella brister av resurser från samhället i stort. 

Barnens möjligheter till en trygg och säker tillvaro har kommit att bli en utmaning. Enligt 

Socialstyrelsens slutredovisning med anledning av det ökade mottagandet av 

ensamkommande barn (2017) påvisas att dessa behov inte har tillgodosetts i en rad 

avseenden så som rätten till hälso och sjukvård, fungerande skolgång och insatser från 

socialtjänsten. Liksom ovan slutredovisning visar Socialstyrelsens rapport (2016) brister i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Bland annat påvisas bristande resurser hos 

kommuner inom framförallt socialtjänsten, som anses vara nödvändiga för att möjliggöra 

ett tryggt och säkert mottagande av asylsökande ensamkommande flyktingbarn. 

Enligt en sammanställd skrift av Migrationsverket, Socialstyrelsen, Skolverket, 

Länsstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting (2017), vilar det gemensamma 
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ansvaret för integration av asylsökande ensamkommande flyktingbarn på staten, 

kommunen, landstinget och myndigheter. Detta i sig ställer krav på samverkan och 

uppföljning för att kunna utvärdera hur man på bästa sätt arbetar framåt mot regeringsmål 

som fastställts 2016 (www. regeringen 2016.se). 

I december 2010 infördes etableringsreformen lagen om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Lagen innebär att ungdomar som har slussats ut från 

Hem för vård och boende (HVB-hem) ska erhålla en plan för meningsfull sysselsättning. 

Samverkan med berörda myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, är nödvändig för 

att kunna nå etableringsmål som syftar till att se till meningsfull sysselsättning 

(www.regeringen.se). Det har enligt Socialstyrelsens slutredovisning (2017) visats att 

ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl i Sverige under 2015–2017 varit i stort behov 

av att bearbeta psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan utgörs av trauman, som härrör till 

den utsatthet som dessa barn befinner sig i. Vidare påvisar slutredovisningen de 

konsekvenser som uppstår för ett barn som flytt till ett främmande land, utan sin familj 

och utan besked gällande uppehållstillstånd. Det skapar en osäkerhet för barnens situation 

och framtid vilket leder till att dessa barn har svårt att se möjligheten till planering och sin 

integrering för en god framtid i Sverige.  

Begreppet integration är ett begrepp som förstås och tolkas på olika sätt då det enligt 

Robinsson (1998) inte finns en generell förståelse för begreppets definition. Robinsson 

(1998) vidhåller att begreppet inte kan förklaras utifrån teori eller modell. Detta efterlämnar 

en rad tolkningsmöjligheter som påverkas av vår förförståelse och subjektivitet om vad 

begreppet innebär. Det blir i och med detta ett eget antagande om dess innebörd snarare 

än en generell förståelse. Liksom Robinssons (1998) forskning om integration menar Rakar 

& Ericsson (2017) att problematiken med tolkningsutrymmet gällande förståelsen av 

begreppet integration blir svårhanterligt i det praktiska arbetet. Westin (1999) menar på att 

begreppet ”integration” blir svårtolkat då begreppets innebörd förändras beroende på dess 

sammanhang. För att skapa förståelse för vad begreppet integration innebär skall 

begreppet ha kopplingar till frågor rörande delaktighet i samhället. Vidare skall individen 

vara i behov av att inkluderas i olika sammanhang (Westin 1999). 

Integrationsarbete har sin utgångspunkt i det sociala arbetet i en rad avseenden. Studiens 

relevans för socialt arbete berör ett människonära arbetssätt. Principerna i det sociala 

arbetet är att se till människors rättigheter, se till social rättvisa, barnets bästa, likaså att se 

till att ett kollektivt ansvar sker. Målsättningen i det sociala arbetet syftar till att stärka 

människors individuella resurser för att på sikt kunna ansvara för sin situation, detta genom 

ökat välbefinnande och ökad trygghet i att självständigt förmå sig möta utmaningar i livet 

(www. IFSW 2014.se). Exempel på bakomliggande hinder för integration och utmaningen 

i det sociala arbetet belyses i Socialstyrelsens slutredovisning med anledning av det ökade 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn (2017). Redovisningen framlyser att 

ensamkommande flyktingbarn som sökt asyl i Sverige under 2015–2017 påvisats ha ett 

stort behov av att bearbeta trauman med psykisk ohälsa som konsekvens av utsatthet som 

dessa barn befunnits i. Vidare visar denna redovisning även följden som ges av att befinna 

sig i avsaknad från sin familj i ett främmande land utan visshet gällande beslut från 

Migrationsverket. Detta medför en osäkerhet för barnets situation och framtidsplanering 
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(Socialstyrelsens slutredovisning med anledning av det ökade mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn, 2017). Samstämd bild om hinder för integration belyser 

Gustavssons (2015) forskning om integration. Forskningresultat belyser risker för att 

ensamkommande flyktingbarn ska hamna utanför systemet och samhället. Hennes 

forskning lyfter upp vikten av rätt nätverk och stöttande nyckelpersoner samt fungerande 

samverkan mellan dessa för att möjliggöra integration (Gustavsson 2015). Utmaningen att 

möta dessa ungdomars behov berör socialt arbete då arbetet för integration tillfaller 

ramarna inom det sociala arbetsfältet. 

1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka hur personalen på HVB-hemmet genomför integrationsarbetet i 

praktiken.   

1.2 Frågeställningar 

• Hur tolkas begreppet integration av personal som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn på HVB-hem? 

• Vilka metoder arbetar personal på HVB-hem utifrån för att möjliggöra integrering 

för ensamkommande flyktingbarn? 

• Vilka hinder och möjligheter anser personalen föreligger när det gäller deras arbete 

att skapa fungerande integration av ensamkommande flyktingbarn.  

1.3 Bakgrund 

I föreliggande studie har jag valt att intervjua personal på ett HVB-hem i en mindre 

kommun i Sverige, hädanefter kallat ”HVB-hemmet”. Ett HVB-hem kan rikta sig till 

barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens 

ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan 

också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige (www.IVOHVB-hem.se). 

För att omfattas av målgruppen ensamkommande flyktingbarn skall du vara asylsökande 

utan vårdnadshavare. Målgruppen för det undersökta HVB-hemmet är ungdomar mellan 

15–20 år, med blandad etnisk bakgrund. HVB-hemmet arbetar utifrån en trestegsmodell 

som baseras på vilket stadie man befinner sig gällande processen som ska leda till att få 

uppehållstillstånd. De tre stadierna är 1) asylsökande, 2) asylsökande som fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT) och 3) personer med permanent uppehållstillstånd som ska 

flytta ut till egna lägenheter med mindre stöd än tidigare (www.xxx kommun-HVB-

hem.se).  

I sitt arbete använder HVB-hemmet sig av en vanlig metod för utredning, uppföljning 

och planering där socialtjänst och kommun bär huvudsavaret för barnets livschanser och 

situation. Metoden är modellen Barnets behov i centrum (BBIC) som syftar till att följa 
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upp barnets behov av insatser. Grundprinciperna i BBIC fokusera på barnet i centrum 

med tillhörande områden. Dessa områden delas upp i följande tre kategorier, familj och 

miljö, föräldraförmåga och barnets behov. Likt en triangel har dessa områden indelningar 

av behov i vardera kategorin. Totalt sett lyfter modellen upp 21 dimensioner, familj och 

miljö har sju dimensioner, föräldraförmåga sex dimensioner och slutligen har barnets 

behov en indelning av sex dimensioner. Utifrån dessa kategorier med tillhörande 

dimensioner syftar modellen till att utreda barnets behov av insatser under sin placering. 

Modellen vilar på forskningsteori från utvecklingsekologi och anknytningsteoretisk 

kunskapsbas (Slutrapport från BBIC-projektet, 2007).  
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2 Tidigare forskning 

I denna del beskrivs tidigare forskning kring professionellas reflektioner gällande 

integrationsarbetets metoder och förståelse av begreppet. Vidare kommer denna del visa 

på tidigare forskning gällande hinder som kan försvåra integrationen av ensamkommande 

flyktingbarn. Forskning som ansetts relevant i denna studie har utgått från uppsatsens syfte 

och studiens frågeställningar gällande arbetet kring integration av ensamkommande 

flyktingbarn. Studier gällande tidigare forskning har jag valt att avgränsa genom att främst 

studera och lyfta studier som varit långtidsstudier. Denna avvägning bygger på ett eget 

antagande att långtidsstudier bör kunna ge en tydligare förståelse för bakomloggande 

processer som är betydelsefulla för integration av ensamkommande flyktingbarn. 

2.1 Förståelse av integration 

Rakar & Ericsson (2017) ser problematiken i begreppet integration då begreppet ger 

tolkningsmöjlighet med risk att leda till subjektiva tolkningar och förståelser genom att 

personal använder sig av metoder och lösningar som inte är generella för verksamheten. 

Gustavsson (2015) bekräftar bilden av att integrationsarbetet tenderar ses som subjektiv 

tolkning då förhållningssättet till arbetet för integration saknar gemensam samsyn. 

Presenterad forskning Eide & Hjern (2013) beskriver etableringsfaser. Trots detta är min 

tolkning av begreppet etablering i denna forskning snarlik integration vilket gör den 

relevant. En förklaring gällande processer för att förstå integration ges genom att bryta ner 

integrationsarbetet i olika faser. Eide & Hjern (2013) har i sin långtidsstudie av 

ensamkommande flyktingbarn beskrivit hur etableringsprocessen upplevs av 

ensamkommande barn. De beskriver etableringsprocessen i olika faser som innehåller 

viktiga skydds och riskfaktorer gällande barnets behov. Processen för inkludering har sin 

början i hemvistelselandet fram till slutfas då ungdomen befinner sig inför planering för 

framtiden. Osäkerhetsfasen är den första fasen i etableringsprocessen som tar sin början i 

hemlandet före flykten och sträcker sig till den första tiden i det land där ansökan av asyl 

har skett. Denna fas kan upplevas som en period där man tvingats planera för ett liv under 

andra förutsättningar. I denna fas har man separerat från den omsorg och de 

omsorgspersoner som tidigare svarat för trygghet i hemlandet. Planering för nästa fas som 

tänkt svara för ett bättre liv med förhoppningar om ett bättre liv med omständigheter som 

är planerade att se till en bättre framtid och ett bättre liv. Vilket kan orsaka en osäkerhet 

då barnet inte känner att situation är under kontroll. Barnet genomgår en separation inte 

enbart från de trygghetspersoner som omger barnet utan även upplevs det ett uppbrott 

från den miljö barnet tidigare känt sig trygg.  

Liksom Eide & Hjern (2013) beskriver Strang & Anger (2008) vikten med att känna sig 

hemma och trygg vilket nu ställer krav på skyddsfaktorer i mottagningslandet som nu blir 

den ”nya tryggheten”och det ”nya hemmet” för det ensamkommande flyktingbarnet. Det 

är i trygghetsfasen som arbetet mot integration börjar. Denna fas är den fas där 

etableringsarbetet sätter sin grund och prägel. Vidare beskriver Eide & Hjern (2013) samt 

Strang & Angers (2008) forskning vikten med en trygg och säker boendesituation för en 

bra start till ett nytt liv. Anknytning och relationsbyggandet till vuxna och jämnåriga från 
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liknande etnisk bakgrund skapas i denna fas. Betydelsen kan bli avgörande för hur barnets 

inkludering möjliggörs. Strang & Angers (2008) forskning belyser betydelsen av det sociala 

nätverkets avgörande roll. Rakar & Ericsson (2017) förstår begreppet integration 

beskrivande individers förutsättningar till att skapa sig ett nytt socialt sammanhang. Det 

ensamkommande flyktingbarnet befinner sig nu i en otrygg situation. Fokus bör inte enbart 

härledas till att lösa praktiska problem så som boende och ekonomi utan fokus bör även 

härledas till att se till barnets individuella behov vilket i sig kan vara svårt då samhället och 

resurser inte är formade för att ta hänsyn till individuell anpassning.  

Har man lyckats med ovanstående anpassning kommer barnet enligt Eide & Hjern (2013) 

in i en mer accepterad fas. Barnet ser sig själv som en del av det nya livet där man gjort 

ansträngningar att etablera sig. Anpassningen till ett nytt liv i ett främmande land upplevs 

i denna fas inte främmande. Barnet har nu utvecklats och mognat till en vuxen individ som 

i fasen befinner sig i studier eller i arbete. Det är inte ovanligt att man i denna fas upplever 

starkare nationell identitet med benägenhet att vidhålla kulturella värderingar från 

hemlandet. Att självständigt svara för sin tillvaro ekonomiskt och socialt blir i denna fas 

tydlig.  

Liksom Eide & Hjern (2013) beskriver Strang & Anger (2008) hur viktigt det är att i tidigt 

skede lära sig språket. Språket öppnar upp vägar mot integration vilket i denna fas resulterat 

i inkludering i samhället. Språket ger en möjlighet till att ensamkommande flyktingbarn blir 

aktiva samhällsmedborgare och upplever en känsla av sammanhang vilket även det är en 

viktig faktor för att uppnå integration. Resultatet av integrationsarbetet kommer enligt 

Eide & Hjern (2013) visar sig i form av hur individen tar sig an sitt medborgaskap och sin 

situation med de krav och de förväntningar samhället har. Förhoppningen är att ungdomen 

i denna fas fått en klarare bild gällande framtiden och framtida planeringar där man 

accepterat livet i det nya landet (Eide & Hjern 2013). 

2.2 Forskning kring professionellas arbete med ensamkommande barn 

I socialstyrelsens kartläggning Ensamkommande och ungas behov (2013) belyses Kohlis 

(2006) forskning gällande viktiga faktorer som tenderar påverka ensamkommandes 

flyktingbarns inkludering i samhället. Trygghet, tillhörighet och goda relationer till vuxna 

ger ungdomen förutsättning till integration i samhället. Barnet blir på så vis en aktör i 

samhället, detta genom goda relationer med vuxna och god kontakt med myndigheter. 

Kontakt med stöttande vuxna omkring barnet så som bodendepersonal och socialtjänst är 

viktiga faktorer när det kommer till att känna trygghet. Kholis (2006) forskning framhåller 

betydelsen att socialtjänst och ungdom tillsammans kan göra mycket för att se till 

inkludering i samhället. Utmaningarna som sammanfattas är det faktum att det tar tid att 

bygga förtroendefull relation dessemellan och att mötet tenderar att vara komplext mellan 

parterna. En av anledningarna till detta är den professionellas ställningstagande och egna 

uppfattningar gällande etnicitet och kultur. Dessa uppfattningar tenderar påverka hur 

barnet blir bemött. I en förlängning kan det påverka barnets mottaglighet till den hjälp som 

socialtjänst erbjuder. Liksom Kholis (2006) ovanstående forskning belyses det i Brunnberg 

& Darvishpours (2016) forskningsstudie professionellas upplevelser från det komplexa 
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arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Studien utgick från en kvalitativ 

forskningsmetod där man utförde djupintervjuer med professionella. Sammanfattningsvis 

menar studien på att det finns tydliga brister i hur arbetet samordnas kring samverkandet 

av de aktörer som bär ansvaret för inkludering och ansvaret för ungdomarnas situation i 

stort. Otydliga ansvarområden emellan verksamheterna så som i frågor rörande skolgång, 

socialtjänst och verkställighet kan pekas ut som orsaker till att integrationsarbetet försvåras 

(Brunnberg & Darvishpours (2016).  

Enligt Lagen om god man för ensamkommande barn (SFS 2005:429) har god man har 

ansvaret att tillse sin ungdoms intressen i frågor rörande asylprocessens tillvägagång. 

Asylprocessens komplexitet i kombination med god mans bristande kunskap gällande den 

ger inte ungdomen rätt förutsättningar till förståelse över ansvarsområden och 

rättsväsendet. I de fall god man brister i sitt uppdrag bidrar detta till en försvårad situation 

för övriga. Professionellas upplevelser gällande detta ger en bild av att personal på boende 

och i skola erfara ett svårarbetat uppdrag med konsekvensen att stödet det 

ensamkommande barnet får ofta är av varierad kvalité (Socialstyrelsens rapport (2016). 

Andra orsaker till försvårad integration enligt professionellas uppfattning kan utgöras av 

den rådande bostadsbristen, som försvårar ungdomars möjligheter till inkludering. Likaså 

uppgavs även bristen av arbetstillfällen vara en annan orsak till hinder för integration 

(Brunnberg & Darvishpour 2016). 

I avhandlingen, Ensamkommande men inte ensamma. Tio års uppföljning av 

ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter och unga vuxna i 

Sverige Hessle (2009) finns det ytterligare faktorer som påverkar inkludering i samhället. 

Hessle (2009) lägger i sin forskning fokus på individens ansvar att se till sin situation och 

sin inkludering. Utifrån ett samhällsperspektiv är Migrationsverkets beslut gällande asyl en 

avgörande faktor när det kommer till barnets känsla av sammanhang och tillhörighet.  

Liksom i socialstyrelsens kartläggning Ensamkommande och ungas behov (2013) belyses 

en rad faktorer som betydelsefulla för integration är möjligheter till sysselsättning, tryggt 

upprättat nätverk och fungerande skolgång. Utmaningar som Hessle (2009) valt att 

beskriva är barnets anknytning och barnets upplevelser från barndomen som präglat 

barnets synsätt gällande kultur och värderingar. Detta menar Hessle (2009) kan förklaras 

genom att gruppen ensamkommande flyktingbarn kommer från ett kollektivistiskt 

samhällssystem. Familjeförhållandet i de länder där ensamkommande barn har sin 

bakgrund som berör studien har ett synsätt och en samhällsstruktur som bygger på att 

familjen gemensamt ansvarar för familjens situation. I dessa avseenden kan man urskilja 

skillnader i hur familjestruktur är uppbyggda. Vanligt är att hela familjer bor tillsammans 

och att försörjning sker med målet att se till den utvidgade familjens totala behov. Samtliga 

familjemedlemmar har sin roll och sin uppgift att fylla. Möjligheten till samhällsstöd för 

dessa familjer i hemlandet är begränsande då man kollektivt tvingas agera annorlunda från 

individualistiska värden utifrån ett mer självständigt perspektiv i dessa länder. I sig innebär 

detta en risk för att barn från andra kulturer med andra värden inte hittar sin nya plats.  I 

det nya landet tvingas individen till att i större utsträckning svara för sina intressen utan 
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det nätverk och utan den närhet till anhörigas stöd som tidigare varit en självklarhet. Detta 

kan innebära en försvåring till inkludering i samhället enligt (Hessle, 2009). 

2.3 Ensamkommande flyktingbarns upplevelser 

I den longitudinella studien Darvishpour (2017) som fortfarande är pågående beskriver 

forskaren de upplevelser och erfarenheter som yttrats av 40 ungdomars deltagande från 

djupintervjuer som gjorts. Studien har avgränsats till ensamkommande flyktingbarn med 

uppehållstillstånd mellan åldern 15–18 år. Forskarens projekt sträcker sig 4 år framåt med 

syfte att följa deras utveckling och integration mot vuxenlivet. I den första sammanfattning 

som analyserats finner man en rad faktorer som kan pekas ut som orsaken till en givande 

etablering eller ett försvårande till inkludering. Ensamkommande flyktingbarn som 

placerats inom socialtjänsten i olika former visar enligt denna studie vara mer framträdande 

med att åstadkomma en fungerande tillvaro än gruppen som man jämfört med, barn som 

sökt asyl i behov av skydd och stöd tillsammans med sina familjer. Asylsökande familjer 

med barn försvårar upprättandet till nödvändiga nätverk som bidrar till inkludering i 

samhället. Dessa barn rättar sig efter familjens kultur, värderingar och synsätt vilket kan 

leda till fördröjd integration. Studien visar på att språket även tenderar att inte utvecklas i 

den omfattning då placerande ungdomar i högre grad lyckas lära sig det svenska språket i 

tidigare skede än barn och unga boendes med sina familjer.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Val av Teori 

Valet av teorier i studien är empowerment, systemteorin samt utvecklingsekologisk teori. 

Jag kommer under avsnittet teori om integration beskriva en teori som förklarar hur 

integration kan ses som modell och förklaring gällande de två perspektiven, ”insider” 

kontra det motsatta, ”outsider”. Jag kommer vidare, med hjälp av systemteorin, förklara 

hur gruppen ensamkommande flyktingbarn påverkas av att befinna sig i ett system och hur 

dessa system interagerar med varandra. Man kan även se samhället som ett system vilket 

är intressant att närmare förstå då samhället är en stor del i hur integrationsarbetet kan 

möjliggöra integration för ensamkommande flyktingbarn. Min förhoppning är att genom 

att förstå systemteorin bringa klarhet och ökad förståelse över hur individer, familjer och 

samhället påverkas av varandra utifrån att befinna sig i ett system och hur systemet 

påverkas av att de befinner sig i systemet. Vidare är det av vikt att förstå och förklara 

utmaningar, svagheter och styrker om hur arbetet förstås av respondenterna gällande 

integration av ensamkommande flyktingbarn med dragna paralleller till systemteorin. 

Förhoppningen är att ovanstående skall ge förståelse för betydelsen av att samspel emellan 

system är viktigt för helheten.  

Området inom socialt arbete relaterat till denna specifika studie där personal arbetar för 

integration basera på ett arbete utifrån sociala relationer och utifrån relationer i det sociala 

nätverket. En teori jag valt att använda mig av är med anledning till dess tydliga koppling 

till socialt arbete, empowermentteorin. Teorin är relevant inom socialt arbete då 

integrationsarbetet har sin början i att individen skall skapa egna förutsättningar till 

egenmakt över sin situation (Payne 2010). 

3.2 Teori om integrationsmodellen ”outside” och ”inside” 

Calvo-Amengal (2004) förstår integration som en modell av två delar, ”outside och 

”inside”. Diskussionen härleds i beskrivningar av mekanismer med två motpoler där 

begreppsdefinitioner för dessa är outsider-insider mekanismer. Insider förklaras som en 

grupp av individer där man anses vara inkluderad i samhället. För att räknas till delen 

insider är du integrerad i samhället genom bostad som inte räknas tillhöra segregerat 

område. En annan faktor som avgör tillhörighet är meningsfull sysselsättning genom egen 

försörjning eller studier som ämnar nå studier på högre nivå än avslutad 

gymnasieutbildning. Individer inom delen insider har anpassat sig till den sociala struktur, 

normer och beteende som enligt Calvo-Amengal (2004) är nödvändigt för inkludering och 

integration. Liksom Payne (2016) menar Calvo-Amengal (2004) att språket är 

grundläggande för att kunna integreras och för att finna social tillhörighet och gemenskap 

bland andra. Delen outsiders blir motpolen till insider förklarat utifrån betydelsen av att 

dessa individer oftast bor i segregerande områden vilket oavsett individens förmåga och 

motivation till integration blir ett hinder för integration. Benabou (1993) har en samstämd 

analys gällande vikten att befinna sig geografiskt rätt för att motverka sociala hinder. 

Analysen är att det är nödvändigt att se till jämvikt i samhället för att integration skall vara 
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möjligt. En del av detta är att skapa en tillvaro som gör det möjligt för tillhörighet och 

inkludering i samhället. Akerlof & Kraton (2002) menar på att dessa hinder som tillfaller 

gruppen som befinner sig outsiders beror på individens sätt att se på sig själv och sin 

omgivning. Individer som befinner sig inom ramen för outsiders har inte nätverk utanför 

den. Nätverket menar nämnda forskare vara en annan viktig faktor till integration. 

Nätverket emellan enligt teorin outsiders kontra insiders interagerar sällan med varandra. 

Individer inom dessa ramar identifiera sig inte med varandra, utbyte dessemellan sker sällan 

vilket tendera leda till avsaknad av gemenskap över gränserna. Calvo-Amengal (2004) 

menar på att detta fenomen är svårt att bryta då det skapas två kulturella förhållanden med 

två sociala normer med skilda möjligheter till att lyckas i livet. Sammantaget anses detta 

försvårar integrationen för individer i generationer framöver då det är svårt att bryta sig ur 

fenomenet att befinna sig ”outsiders” eller ”insiders” i samhället (Calvo-Amengal, 2004). 

3.3 Systemteorin 

”en mängd objekt samt relation mellan objekten och mellan dess attribut relaterat tillvarandra och dess 

omgivning så att de utgör en helhet”. Systemteoridefinition enligt Schjødt & Egeland (1994). 

Systemteorin beskriver teorin att befinna sig i ett system som skapar en helhet i sig med 

ett beroende av delarna omkring systemet man befinner sig i. Alltså kan man med hänsyn 

till teorin förstå de nedbrytande delarna till en helhet med syfte att fokusera på dess 

egenskaper, relationer och beteende. Delarna har olika betydelse för hur inflytelserika de 

är och för hur betydande de är för helheten. Ett sätt att närmare beskriva detta är den 

utvecklingsekologiska teorin, vilket är en teori inom systemteorin. Teorin ser människan 

beroende av sin omgivning genom att samspela med andra system för att vara fungerande. 

Förhållningssättet kommer att spegla ensamkommande flyktingbarn som ett system där 

gruppen ensamkommande flyktingbarn ses som individer som står för en del av systemet 

(Payne 2010). 

Strukturer i systemet ses som enheter med gränser med avsikt att skapa social ordning 

enligt Payne (2010). Payne menar på att perspektivet som underbyggs i systemteorin där 

allting kan klassas in i systemet blir sårbart. Kritiken mot systemteorin gäller det faktum att 

verkligen inte ser ut på detta sätt. Allting kan inte ses som delar i ett system. Individen 

samspelar inte alltid i den miljö som generellt sätt gäller. Ett annat kritiskt perspektiv är att 

man inte kan bortse från individens individuella förutsättningar att samspela med sin miljö. 

Ansvaret för individens situation kan inte alltid förstås utifrån att studera dennes miljö, 

mer hänsyn till individens förutsättningar snarare än dennes miljö bör beaktas. Ytterligare 

en kritik mot systemteorin är enligt Payne (2010) risken att individen inte ser sitt ansvar 

för sin situation, i dessa fall är individen mer benägen att finna orsaker av hinder i systemet. 

Varje individ har ett eget ansvar för sin situation oavsett individens påverkan av systemet 

man befinner sig i och dess samband med andra system (Payne, 2010) 
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3.4 Utvecklingsekologisk teori 

Bronfenbrennersmodell(www.utvecklingsekologiskmodell,bronfenbrennersmodell, 1979) 

i nedan figur beskriver system utifrån nivåer som barnet samspelar med. 

Mikrosystemet, beskrivs vara den första nivån innefattande familjen som i vanliga fall är 

det förekommande närmast barnet. Mesonivån innefattar samspelat mellan mikronivå och 

relationerna i mesonivån. Nivån som följer är exonivån där barnet inte ingår men 

effekterna i nivån kan vara påtaglig då nivån kan likställt med personalens inflytande. Yttre 

faktorer påverkar barnet indirekt. Nivån makro innebär samhället och politikens inverkan 

och deras syn på människan. Denna nivå ligger i barnets ytterkant. Rubbningar i systemen 

skapar andra förutsättningar för barnet. I exemplet gällande ensamkommande 

flyktingbarns system, har dessa förändrats i nivån mikro då det under omständigheter i 

nivå exo och makro skett förändrade omständigheter med flykten till Sverige. 

Ensamkommande flyktingbarn har i realiteten fått förändrade omständigheter i första nivå 

även kallad för microsystem där familjen vanligtvis innefattas. Nätverket kring det 

ensamkommande flyktingbarnet har förändrats. Följden blir att även detta system skiljer 

sig från tidigare då det ensamkommande flyktingbarnet fått ändrade förhållanden som 

ensam till skillnad från tidigare. Då befann de sig i avsaknad av sin familj och närmaste 

nätverk. Microsystemet med samhället och dess värderingar har för det ensamkommande 

flyktingbarnet förändrats till nya förutsättningar med nödvändigheten att ställa om och 

anpassa sig till rådande samhällsstruktur och system (Andersson, 1986). 

Kritiken mot teorin är enligt Andersson (1986) en utebliven analys om effekterna av att 

befinna sig i olika nivåer med liten hänsyn till beaktandet av individens egenskaper och 

person. Enligt Andersson (1986) brister teorin även i resonemang gällande individens 

förutsättningar till positiv utveckling som fokusera på positiva effekter och främjande 

faktorer. Ett resonemang om hur individer i uppväxtmiljöer tillhörande kategorin negativ 

miljö möjliggör sig förutsättningar att bearbeta motgångar till framsteg behöver utvecklas. 

Ett konstaterande gällande negativa effekter av att befinna sig i negativ miljö är inget som 

bringar lösning för individen att finna en utväg eller kunskaper för förändring. Enligt 

Christensen (2016) råder det brister i resonemang om att befinna sig i en mer global nivå 

där hänsyn till påverkan av globala rådande effekter av ekonomi, teknologi, politik och 

sociala faktorer bör tilläggas. Christensen (2016) menar att teorin bör expandera och 

anpassas till rådande globala system till en femte nivå där dessa faktorer beskrivs och 

utvecklas.  
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Figur 1. Utvecklingsekologisk teori  

Källa: (www.utvecklingsekologiskmodell,bronfenbrennersmodell, 1979). 

3.5 Empowerment 

Empowermentteorin är ett viktigt perspektiv inom socialt arbete då dess utgångspunkt är 

att skapa inre förutsättningar till kontroll med att aktivt arbeta mot utveckling. Avsaknaden 

av empowerment ger inte individen självbestämmanderätt och känsla av kontroll. Detta i 

sig kan bidra till att integrationsprocessen riskerar bli utdragen och svårhanterlig då 

individen inte förmår sig överbrygga sociala hinder som kan uppstå. För att nå 

utvecklingsmål inom socialt arbetet krävs det delaktighet och självbestämmande. Ett annat 

mål inom teorin empowerment är att skapa goda förutsättningar till att stärka det 

personliga ansvaret. Det är just det personliga ansvaret Zimmerman (1998) diskuterar i sin 

forskning gällande teorin empowerment. Individens förutsättning till empowerment ser 

olika ut, personliga egenskaper och erfarenheter har betydelse för hur verkningsbart teorin 

kommer att bli. Individens upplevelser av empowrment skiljer från varandra. Med denna 

förståelse är det viktigt att förhålla sig till teorins metoder utifrån individen förutsättning 

och dennes egenskaper. Med detta konstaterat tar sig processen för integrationsarbetet sin 

början hos individen själv. Processen kan liknas med att man med tiden av den upplever 

ett utvidgat oberoende av externa resurser (Zimmerman, 1998).  

Liksom (Payne, 2010) menar Rowland (1997) att empowermentperspektivet förstås som 

en metod som riktar in sig på social förändring genom att etablera sammanhang som syftar 

till utveckling. Det finns alltså en samstämd bild om att empowermentperspektivet har en 

viktig roll i det sociala arbetet.  

 Empowerment åstadkommes enligt Payne (2010) och Rowland (1997) genom att 

inkludera sig i olika sammanhang. Praktiskt kan detta betyda att individen informerar sig 
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och se till att bygga upp kunskaper som är viktiga för att nå målsättningar. Det blir i detta 

fall viktigt att göra upp en planering för framtiden med det ensamkommande 

flyktingbarnet i centrum. Information och kunskap ger individen ökad förståelse och insyn 

vilket i sig bidrar till förutsättningar till högre nivå av kunskap och möjligheter till självhjälp 

enligt Payne (2010). Rowland (1997) å andra sidan förstår implementering av 

empowerment utifrån tre nivåer. De olika nivåerna är den personliga, den relationella och 

den kollektiva. Den personliga nivån skall underbygga för att individen stärks i sin 

självkänsla att på egenhändigt sätt svara för sin situation. Empowermentmetoden syftar 

även till att i den relationella nivån och den kollektiva nivån skapa individuella 

förutsättningar till att inte låta sig påverkas av andra. Individen skall utveckla förmågor att 

stå på egna ben och gå sin egen väg.  

Rowland (1997) riktar kritik mot att empowerrmentbegreppet inte är tydligt nog och 

därmed svårtolkad. Ytterligare en kritik riktas mot att teorin riskeras tolkas som en metod 

där den ”goda viljan” blir metoder för empowerment. Risken finns att teorin inte förstås 

av aktiva inom det sociala arbetsfältet på rätt sätt. Begrepp är ett otydligt begrepp med 

risken att leda till otydlig innebörd för både profession och mottagare av den. Ett 

resonemang gällande individens svårigheter till utveckling och självbestämmande är inte 

förutsättningslöst brister hos individen. Det kan råda andra förklingar till hinder och 

svårigheter för utveckling som individen inte kan påverka eller bär skuld för (Rowland, 

1997). 
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4 Metod 

Nedan presenteras den vetenskapliga ansats som studien vilar på. Kapitlet kommer även 

ge en beskrivning av metod, urval, etiska aspekter, förförståelse och genomförande. 

Kapitlet beskriver vetenskaplig metod utifrån trovärdighet, tillförlitlighet och relevans till 

mitt syfte och mina frågeställningar. I slutet av denna del kommer det finnas en 

metoddiskussion som beskriver kapitalets delar utifrån olika perspektiv.  

4.1 Val av metod 

Kvalitativ metod är en forskningsstrategi med syfte att beskriva med ord snarare än med 

siffror. Liksom Bryman (2011) menar Dahlgren, & Sauer (2008) att valet av kvalitativ 

forskningsansats ger en djupare förståelse i resonemang och beskrivningar. Med 

anledning till detta är min forskningsdesign bestämd till kvalitativ metod då mitt syfte 

utmynnar sig i att förstå personalens tolkning, få förståelse om deras arbete och dess 

metoder i arbetet för integration. 

Forskaren har en förståelse och förförståelse med sig in i sin tolkning. Jag har förförståelse 

i och med att jag själv har arbetat i HVB-hem i många år och själv praktiserat BBIC-

metoden. Däremot vill jag vara tydlig med att studien har en hermeneutisk ansats, och 

därmed inte hävda att det är en hermeneutisk studie i sin helhet. Jag har inte observerat 

den verksamhet jag har undersökt, utan enbart genomfört intervjuer med personalen som 

arbetar där. Däremot har min egen förförståelse och erfarenhet av att ha arbetat med 

BBIC-metoden haft betydelse i min tolkning av resultaten. 

Hermeneutisk ansats står för en tolkaningslära där man tolkar, studera och gör försök till 

att förstå människors handlingar genom iakttagelser och tolkningar. Målsättningen är att 

forskaren skall se sin roll i sammanhanget och kunna tolka helheten i relation till delarna 

som utgör en helhet tillsammans. Processen med att tolka ovanstående kräver en 

djupgående förståelse i förförståelsen som kan liknas med den hermeneutiska spiralen eller 

hermeneutiska cirkeln. Förförståelsen är alltså en oändlig process där man likt en spiral 

kommer till ny insikt, ny förståelse vilket skapar en förståelse på nytt vis som hela tiden är 

i en föränderlig process (Westlund, 2009).  

4.2 Genomförande 

För att kunna genomföra denna studie utifrån mitt syfte och mina frågeställningar var det 

nödvändigt att ta hänsyn till valet av urval i studien. Min ursprungliga avgränsning gällande 

urvalet utgick från planerade intervjuer med 8 personer. Bortfallet blev två personer då 

återbud med kort varsel gjordes på grund av sjukdom Kriterium för urval har varit att 

personal skall haft minst ett års erfarenhet från arbetsområdet där man i det dagliga arbetet 

utgått från ordinarie arbetsuppgifter som hör till rollen som personal. 

. 
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Ett annat kriterium är att få respondenter från båda kön.  

Två män och fyra kvinnor har intervjuats vilket skiljer sig från ursprunglig plan då jag 

planerat intervjuer med lika antal män och kvinnor. Åldern har i mitt urval haft obetydlig 

relevans. Ett medvetet urval som gjorts gäller respondenternas grad av erfarenhet av 

integrationsarbete kring omställningen från HVB-hemmet till eget boende/stödboende, så 

kallat ”utsluss”. Jag har medvetet valt respondenter med hög grad av erfarenhet av detta 

arbete, eftersom jag vill öka trovärdigheten i mitt resultat gällande metoder för främjande 

av integration. Jag har då utgått från mitt eget antagande om att metoder behöver prövas, 

och för detta krävs tid och erfarenhet. 

Det förberedande arbetet inleddes med utformning av en samtyckesblankett (bilaga, 1) och 

ett missivbrev (bilaga 2). När detta sammanställts kontaktade jag ansvarig chef för att 

praktisk gå vidare till nästa steg, nämligen att börja planera in mina intervjuer. Vid 

diskussionen om lämplig plats blev jag informerad av ansvarig chef att detta får fritt 

planeras i sammanförstånd med respondenterna med ett krav av att intervjuerna inte fick 

störa verksamheten. Intervjuerna bokades in en av kommunens avskilda lokaler bortsett 

från två intervjuer då respondenterna önskade intervjuer på stödboendet som också 

innehöll en avskild sektion. Ansvarig chef hade förberett med att föreslå respondenter som 

hon ansågs vara lämpliga. Jag skickade samtliga blanketter via mail till respondenterna med 

innehållande frågor som jag avsåg att ställa då de i förväg kunde förbereda sig och känna 

sig trygga i vad studien skulle studera. Samtliga respondenter samtyckte till sin medverkan 

och fick skriva på samtyckesblanktett i två exemplar, ett exemplar fick respondenten, ett 

exemplar behöll jag själv. Vi gick igenom missivbrevet tillsammans vid intervjuns början 

och respondenterna fick ställa frågor för att det inte skulle förekomma oklarheter i 

innebörd eller i generell mening. 

I studien har jag utfört 6 kvalitativa intervjuer med män och kvinnor som arbetar på HVB-

hem där ensamkommande barn är inskrivna i åldern 15–20 år. Vardera intervjun utfördes 

på ungefär 40–60 minuter. Intervjuerna löpte på bra bortsett från mitt bortfall och bortsett 

från ett pressat schema att planera in intervjuerna på obekväma tider då respondenterna 

arbetar oregelbundet. Alla respondenter samtyckte till inspelning av intervjuerna. 

Inspelningar från intervjuerna gjordes med hjälp av en mobiltelefon som jag har i arbetet. 

Det är av modell Samsung Galaxi J5 android med innehållande inställning med en app som 

heter ”röstinspelningar”. Appen har gjort det möjligt för mig att pausa, upprepa och 

bestämma hastighet av inspelningen vilket gjort det avsevärt lättare att transkribera korrekt 

och exakt. Transkriberingen av materialet har gjorts ordagrant bortsett från ord som inte 

bidrar till någon analys så kallade fyllnadsuttryck som, och... tja... hmm...  

Eftersom mitt syfte är att undersöka hur personalen tolkar begreppet integration, dels att 

undersöka personalens upplevelser av hur integrationsarbetet fungerar, valde jag att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerada intervjuer lämnar större utrymme för mig 

att göra tolkningar under intervjun, att kunna ställa följdfrågor och vara mer flexibel. Det 

har gett respondenten möjlighet till att vidareutveckla svar och fördjupa sig i dem genom 

att ställa ”hur” och ”varför” frågor (Bryman, 2011).  
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Vidare ställningstagande som varit nödvändig har varit mitt val av informationsmetod i 

studien. Jag har valt att använda mig av direkta informationsinsamlingar i min strävan att 

forma intervjuer som ger mig svar på mina frågeställningar och mitt syfte. 

Informationsmetoder jag valde mellan var direkt-indirekt informationssamling och 

strukturerad- ostrukturerad. Direkt informationssamling avser att forskaren själv iakttar 

skeenden. Indirekt avser insamling av information av iakttagelser som gjorts tidigare. I 

denna studie lämpar sig den direkta informationsinsamlingen bäst (Widerberg, 2002). 

Strukturerad informationsinsamling avser intervjuer som är strukturerade tillskillnad från 

den ostrukturerade metoden som avser intervjuer med lägre grad av struktur. Intervjun 

kan planeras utifrån fyra olika grader av struktur. Den helt öppna, riktade öppna intervjun, 

halvstrukturerad och slutligen till den sista, helt strukturerade intervjun. Den öppna och 

öppna riktade intervjun ger respondenten möjlighet till ett friare utrymme för sina 

beskrivningar och upplevelser inför frågeställningar som ställs i intervjun till skillnad från 

den halvstrukturerade och strukturerade intervjun. Den helt strukturerade intervjun ger 

litet utrymme för respondenten att svara på frågor i en kontext som ger möjligheten till 

minimalt utrymme att svara fritt (Widerberg, 2002). 

  

Respondenter i studien har valts ut genom dialog med enhetschef utifrån mina önskemål 

när det gäller urval. Det var av vikt att först kontakta ansvarig chef för att presentera 

studien och dess nytta för forskningsvärlden. Detta då min förhoppning är att studien skall 

tas emot på ett tryggt och säkert sätt med litet bortfall (Widerberg 2002).  

4.3 Analysmetod 

Jag har inriktat mig på teman och begrepp som är relevanta till mitt syfte där jag utifrån 

respondenternas svar jämför och söker samband och skillnader. Med hjälp av detta har jag 

fått en överblick över det material som har bearbetats. Jag har sedan jämfört och 

tematiserat materialet utifrån kvalitativ tematisk analys, detta enligt Lantz (2013) 

beskrivningar om hur man tematisk arbetar sig igenom resultat av de svar respondenterna 

uppgett i sina intervjuer. 

4.4 Induktion-deduktion-abduktion 

Induktion kan sägas vara att dra slutsatser av erfarenheter. Forskaren samlar in 

information, analyserar den och drar en slutsats. Induktion innebär tolkningar av slutsatser 

med härledning till tidigare erfarenheter och iakttagelser. Sammanfattningsvis förstår man 

den induktiva arbetsprocessen använda sig av ovanstående för att formulera en teori 

snarare än att utgå från en teori från början. Motsatsen till denna arbetsprocess är den 

deduktiva metoden. Metoden drar logiska slutsatser, kanske utan att iaktta verkligheten. 

Forskning i denna metod har sin utgångspunkt från en teori där teorin prövas med 

tillhörande idéer och hypoteser. Studiens forskningsansats är abduktiv då studiens 

utformning växlar mellan teori och mitt empiriska material. Såldes pendlar min 
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forskningsansats mellan den induktiva och deduktiva vilket gör den abduktiv (Boolsen, 

2007).  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Mitt analysmaterial har tydligt kopplats till det område jag syftar att studera. I kvalitativ 

metod är trovärdighet och tillförlitlighet vedertaget under forskningsprocessens samtliga 

delar. Jag har med anledning till detta format frågor i syfte att få svar på det som är 

avgränsat till frågeställningarna, vilket är en förutsättning för att hålla god tillförlitlighet. 

Textdata som ligger till grund för mitt forskningsmaterial skall ha tydliga kopplingar till det 

jag ämnar undersöka. Något ytterligare jag gjort för att åstadkomma trovärdighet är att 

vara förberedd och påläst inom mitt forskningsområde. Det är viktigt att forskaren är 

medveten om att respondenten kan uppleva att man skall svara på särskilt sätt vilket då 

inte blir tillförlitligt forskningsunderlag. Under intervjun har jag vägt in faktumet av att jag 

intar en roll som verktyg med min förståelse och min förförståelse som i sig sätter sin 

prägel under forskningsprocessens gång. Detta måste beaktas då man eftersträvar ett 

material som skall vara tillförlitlig och trovärdig (Lantz, 2013). 

4.6 Forskningsetiskt perspektiv samt etiska övervägande 

Jag har tillförsäkrat mig att respondenterna är informerade om innehåll, syfte och 

tillvägagång med studiens upplägg. För att göra detta tydligare för respondenterna har jag 

skickat ett informationsbrev, se (bilaga 2). till samtliga via e-post. Jag valde även att skicka 

ut frågorna i förväg, se (bilaga 3), till respondenterna för att dessa skulle känna sig delaktiga 

från början till slut. Detta har jag gjort då det enligt Bryman (2011) är viktigt att förbereda 

respondenten i god tid för att säkerställa intervjupersonernas integritet, självbestämmande 

och anonymitet enligt informationskravet. Ett samtycke till studiens medverkan skedde 

skriftligt innan intervjun i två exemplar, se bilaga 1. När detta avklarats innan intervjun 

läste vi igenom informationsbrevet och diskuterade den utifrån, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Ovanstående har gjort med hänsyn till Vetenskapsrådet (2009) 

forskningsetiska principer där det beskrivs fyra grundläggande etiska principer som är av 

vikt att överväga. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Enligt samtyckeskravet har respondenten samtyckt skriftligt och muntligt innan deltagande 

då deltagandet skall ske frivilligt med möjligheten att när som helst avbryta eller avböja att 

svara på frågor (Vetenskapsrådets 2009)  

Jag har uppfyllt konfidentialitetskravet genom att jag informerat respondenterna att 

uppgifter som de lämnar skall vara konfidentiella genom att jag avidentifierat uppgifter 

som kan riskera röja deras identitet. Jag informerade respondenterna att deltagandet i 

studien sker anonymt och att materialet skall förvaras på lämpligt sätt för att inte obehöriga 

skall få ta del av dem detta då. Respondenterna har fått löftet att få ett exemplar skickat till 

dem vid begäran och jag upprepade att uppsatsen söks på Diva, en portal på Halmstad 

högskola för uppsatser. Jag informerade respondenterna att resultatet av studien endast 
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skall användas i forskningsändamål för ökad kunskap eller för att få förståelse över ett 

fenomen eller område, detta enligt nyttjandekravet. Forskningens betydelse av studien har 

även ställts mot de risker som finns för de respondenter som medverkat i studien detta 

enligt Brymans (2011) förklaring gällande vikten av att ta hänsyn till respondenternas bästa 

under hela forskningsprocessen. I mitt tillvägagångssätt för att minimera respondenternas 

utsatthet har jag utformat väl grundande frågor som inte riskerats tolkas dömande, 

kränkande eller obekväma. Ovanstående har gjorts med stöd från Vetenskapsrådet (2009) 

redogörelse med syfte att minimera respondenternas obehag. 

4.7 Metoddiskussion 

Mitt val av semistrukturerade intervjuer gav mig utrymme att ställa följdfrågor och utveckla 

svar som respondenten uttryckt. Jag kunde med hjälp av mina frågeställningar och 

övergripande frågor sedan ställa frågor mer specifikt. Sammantaget gav detta ett resultat 

som inte enbart blev generella slutsatser (Widerberg, 2002). 

 Jag har valt att tematisera materialet då detta ger mig enligt Kvale & Brinkman (2014) en 

möjlighet till att förstå respondenternas utsagor. Först utgick jag från samband och 

olikheter i teman så som exempelvis teorier och BBIC. Efter denna kartläggning delade jag 

in teman till meningskoncentrering så som exempelvis sårbarhet., riskfaktorer. Jag har 

utifrån denna kunskap fått ökad förståelse för integrationsarbetets utmaningar som 

påverkas beroende av hur personal bemöter problematiken och ungdomarna i systemet. 

Kriteriet för att finna respondenter som inte hade utländsk bakgrund har visat sig vara svår 

att fylla. Verksamheten som jag haft kontakt med beskriver en mångkulturell 

personalgrupp med få anställda med svensk bakgrund. Bryman (2011) beskriver vikten 

med att urvalet skall planeras väl och strukturerat. Urvalet har gjorts utifrån olika kriterium 

så som kön, i viss mån kulturell bakgrund och erfarenheter inom yrket som 

ungdomspedagog. 

En svaghet som jag kan se är att studien består av respondenter som tilldelats mig av 

enhetschef. Enhetschefen kontaktades vid intervjuuppstart för att kunna planera vidare 

lämpliga respondenter, lämplig tidpunkt och slutligen lämplig miljö för intervjuer. 

Ovanstående kan ha påverkat resultat av datamaterial då det kan finnas tveksamheter 

gällande det urval hon i sin tur gjort då jag inte kan bortse från hennes avsikter att vara 

styrande utifrån egen agenda. Svaret på vad respondenterna vågade säga och inte säga i 

studien kommer vi inte få besvarat. Sårbarheten i studien blir avsaknaden av denna 

diskussion med enhetschefen då jag utifrån min position inte velat framstå som 

ifrågasättande i fråga gällande hennes urval. 

Likaså blir mitt bortfall av respondenter en svaghet i studien då jag från början planerat 

hälften kvinnor och hälften män. Syftet med detta var att utifrån kön analysera eventuella 

samband och olikheter utifrån respondenternas utsagor från mina frågeställningar i min 

intervjuguide. Detta kan haft betydelse i mitt material utifrån ett genusperspektiv. Ett 

uteslutande att inte inkludera ett genusperspektiv då arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn är ett arbete med en grupp ungdomar som oftast är pojkar eller unga män kan 
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utgjort en svaghet i studien. Med anledning till avgränsning i denna studie har inte detta 

fått det utrymme som krävs. Det som varit utmanande har varit att begränsa studien till 

uppgiftens omfång och komprimera avsnitt, avgränsningar till rimlighet att utföra. Ovan 

resonemang kan haft betydelse för trovärdigheten i studiens resultat då spannet av 

respondenterna inte varit av omfattande karaktär.  

Genusperspektivet och dess betydelse för integration av ensamkommande flyktingbarn 

hade varit intressant att undersöka, men kunde inte rymmas inom ramarna för denna 

studie. Fyra av sex av mina respondenter kommer från annan kulturell bakgrund än svensk 

bakgrund. Närmare bestämt har samtliga av dessa respondenter befunnit sig eller befinner 

sig i samma system som gruppen de arbetar med. Detta var inget jag tänkte på initialt, utan 

betydelsen av detta perspektiv växte fram under arbetets gång. Respondenternas svar kan 

skiljas från varandra med anledning till kulturell bakgrund, kön och yrkeserfarenhet. Jag 

upplever att det har varit svårt att förhålla mig till detta, särskilt i fråga hur 

integrationsarbetet påverkas av att man själv befunnits i samma system eller fortfarande är 

i samma system som målgruppen man arbetar med. Det har under analysprocessen varit 

viktigt för mig att skilja på min förförståelse och mina fördomar för att detta inte skall 

påverka resultat av studien.  

Kunskapen om rådande brister i arbetsverktyget av BBIC:s utformning är överförbart i 

andra sammanhang rörande barns utredning och situation under placeringstid. Studiens 

resultat visar på teoretisk förståelse om att BBIC- modellen inte är självklart 

tillämpningsbar i avseende att utreda och följa upp placerade ensamkommande 

flyktingbarn. Resultat går i linje med tidigare slutrapport från BBIC-projektet sammanställd 

av Socialstyrelsen (2007) vilket bekräftar mitt resultat. I det generella arbetet med BBIC 

belyses det brister i kunskaper i systemet som att tillhandahålla dokumentation och 

underlag för den behandlingsplan som arbetet har sin utgångspunkt från. Resultatet kan 

tillämpas verksamma aktörer med BBIC-modellen som arbetsverktyg, vilket omfattar stora 

områden inom socialtjänstens arbetsområden. Sammanfattningsvis berör detta inte bara 

myndighet och socialtjänsten utan innefattar även utförare av insatser, även benämnt som 

verkställighet eller utförare av en insats (BBIC-projektet 200, sammanställd av 

Socialstyrelsen). 
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel innehåller beskrivning gällande mitt empiriska resultat från de 6 intervjuer 

som jag gjort. Nedan beskrivning skildrar kort de medverkande respondenterna som 

deltagit i studien. 

 

 

 

Studiens resultat har analyserats utifrån teman som framträtt efter en första kartläggning 

av materialet. Därefter bröts materialet ned ytterligare till meningskoncentrering, vilket 

innebär att uppräcka det respondenterna säger som är likt eller olikt. Under respektive 

indelning följer en rad underrubriker utifrån teman som analyserats.  

Vidare kommer jag i detta kapitel även beskriva materialet utifrån personalens upplevelser 

gällande integrationsprocessen och dennes påverkan för målgruppen ensamkommande 

flyktingbarn. Jag har utifrån modellen ”inside/”outside”, systemteorin, 

utvecklingsekologisk teori samt empowermentteorin tillsammans med mitt empiriska 

material fått ökad förståelse för hur processer påverkar människan, i synnerhet processer 

som påverkar integration. Jag har även fått ökad förståelse utifrån mina specifika 

frågeställningar gällande processer för integration i relation till tidigare forskning som 

presenterats i denna studie. Nedan beskrivs vidare fördjupning i dessa frågor. 

5.1 Förståelse av begreppet integration 

5.1.1 Etablering som slutmål 

Begreppet etablering beskrivs som en naturlig följd av integrering, detta då etablering i 

samhället förutsätter integrering. Då begreppet förstås som en del i ett större sammanhang 

kan inte integration ses fristående från etablering (SKL:s rapport Nyckeltal med integration 

i fokus 2017). Samtliga respondenters utsagor gällande begreppet visar på en förståelse av 

Intervjurespondenter Yrkeserfarenhet  Kulturell 

bakgrund 

Kön 

Respondent 1 2 år Annan Kvinna 

Respondent 2 5 år Annan Kvinna 

Respondent 3 10 år Svensk Kvinna 

Respondent 4 4 år Svensk Kvinna 

Respondent 5 2 år Annan Man 

Respondent 6 5 år Annan Man 
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etablering som en följ av integrering. Detta har visat sig vara i samstämd linje till rapportens 

resultat. 

Insatserna på HVB-hemmet beskrivs som processer där man arbetar utifrån 

omkringliggande system med barnet i fokus. Denna process pågår under hela 

inskrivningsperioden och är en förändringsprocess där individen förflyttas inom systemet 

(Andersson, 1986). Respondenterna har en samlad uppfattning om att behovet av stöd och 

insatser skall anpassas utifrån det system det ensamkommande flyktingbarnet befinner sig 

i. Detta då system förändras då man förflyttas i processen för integrering och slutligen för 

etablering. 

  Citat beskriver dennes förståelse av begreppet integration. 

”Integration sker från början vid inskrivningsfas. Ungdomarna befinner 

sig i ständig integreringsfas under sin placering. Att vara integrerad tänker 

jag är en fas där man känner sig som en del av något. Man blir delaktig 

och får uppleva sig som en person med lika rättigheter och skyldigheter 

som alla andra.” (Respondent, 2) 

Etableringsfasen ses som ett slutligt mål och resultat från det arbete som personal på HVB-

hem tillsammans med andra aktörer har till sin uppgift att verkställa. Ovanstående tolkning 

ges av samtliga respondenter. Behov med barnet i centrum är ett begrepp som samtliga 

respondenter beskriver föreligga vara det naturliga förhållningssättet inom verksamheten. 

Likväl är detta även inom myndighetsområdet ett vedertaget förhållningssätt enligt 

samtliga respondenter.  

Integrationsbegreppet beskrivs av respondenterna som åtskild från etableringsbegreppet. 

Etableringsbegreppet förstås främst av respondenten tre och fyra föreligga slutfas för 

integration. Respondenterna tre och fyra arbetar i den fas där inskrivna ensamkommande 

flyktingbarn befinner sig i placeringens slutfas Nämnda respondenter menar på att 

etableringsfasen börjar när placeringen går över i en stödboendeform. Skillnaden blir tydlig 

då ungdom etablerats i samhället i och med att boendet övergår i en placering i egen 

lägenhet. Modellen för detta beskrivs av samtliga respondenter som en tre stegs modell. 

Det är främst respondent tre samt fyras utförliga och tydliga beskrivning av modellen som 

presenteras i studien. Respondenterna tre och fyra arbetar i fas tre, utsluss, vilket kan 

förklara dessa respondenters samsyn i beskrivning av integrationsarbetets slutfas. I detta 

skede har integreringsmål lett fram till etableringsmål. Planering för framtiden som 

självförsörjande med eget ansvar för sin situation är central i denna fas. Respondenterna 

beskriver processer gällande förändringar i delmål och mål som skall leda till utveckling 

mot vuxenlivet. Dessa processer är det som skiljer sig från placeringstiden på HVB-

hemmet. Placeringstiden i övningslägenhet är den fas där man förväntas att på självständig 

väg med mindre stöd än tidigare svara för sina egna behov. Denna fas är den slutliga innan 

utskrivning och innan man förväntas vara självförsörjande.  

Integrationsteorin kan förstås utifrån en modell av två komponenter, ”inside” och 

”outside”. Modellen bringar kunskap om hur individen påverkas av samhällsstrukturer, 

rådande politik, resurser och nätverk. Ovanstående beskrivning av respondenterna tre och 
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fyra ger insikt i att slutfasen även kan liknas med att befinna sig ”inside” i ett samhälle. 

Ungdomen har i denna fas etablerats. Enligt teorin syftar detta vara en fas där man 

integrerats i olika avseende (Calvo-Amengal, 2004).  

I nedan citat beskriver respondent tre och fyra att inskrivna ensamkommande flyktingbarn 

generellt sätt lyckas bra med att etablera kontakter med arbetsförmedling och näringsliv, 

vilket resulterat i meningsfull sysselsättning och även till avlönat arbete under sommar och 

helgarbete.  

”Det finns inget som ger mig mer glädje än att se ungdomar uppnå 

visioner av olika slag. Att få vara med om att bevittna när detta händer 

efter allt hårt arbete ger så mycket tillbaka. Detta är ett resultat som under 

lång till växt fram. Det har funnits stunder där man bara velat ge upp, 

stunder då allt känts meningslöst. I dessa sammanhang blir de små 

framstegen viktiga att hålla fast vid”. (respondent 3) 

”Belöningen kommer långt senare, ungdomar i utsluss har ett trygg 

upprättat nätverk” (Respondent, 4). 

 

Respondenterna tre och fyra resonerar kring vikten att förbereda och rusta ungdomen för 

framtiden menar att det är betydelsefullt för en framgångsrik integration. Beskrivningar om 

skyddsfaktorer som denna studie visar är samstämd med linjen av tidigare forskning. Enligt 

Kohli (2006) är det viktigt att individen upplever trygghet för att utvecklas väl. En annan 

faktor som framhävts är betydelsen utav skyddande nyckelpersoner. Liksom Kohli (2006) 

presenteras det i Socialstyrelsens kartläggning Ensamkommande och ungas behov (2013) 

vikten av meningsfull sysselsättning för individens utveckling och självständighet.  

Andersson (1986) beskriver individens resa. Han menar att individen först befinner sig i 

micronivå med familjen som närmaste nätverk för att senare börja om i ett system som är 

främmande från det system man tidigare vuxit upp i. Teorin fokusera på att förklara 

förutsättningar utifrån varje nivå. Individens förändrande omständigheter påverkar barnet 

då stödet av närmaste familj inte finns att tillgå för det ensamkommande flyktingbarnet. 

Sammanfattningsvis visar både teori och forskning omgivningens betydelse för hur 

individen påverkas men även om hur omgivningen påverkas av individen (Andersson, 

1986). 

5.1.2 Motivation 

Respondent 4 betonar betydelsen av att motivera ungdomarna framåt och inte ge upp. 

Betydelsen av att se värdefulla inslag av små framsteg är av vikt för att motivera arbetet 

framåt. Det är enligt respondent fyra mycket upp till ungdomen själv att fortsätta arbeta 

mot mål i livet. 

”Det är viktigt att fokusera på det positiva som ungdomen gör utifrån 

ett salutogent förhållningssätt. Mycket av jobbet vi gör handlar om att 
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ungdomarna skall uppleva självständighet och få så mycket det går med 

sig in i vuxenlivet Det är viktigt att ungdomen ta tillvara på möjligheten 

till det stöd som erbjuds. Gör man detta har man kommit en bit på 

vägen.” (Respondent, 4) 

Med detta citat som respondent fyra redogjort för har ställningstagandet i 

integrationsarbetet en betydelse för att kunna fortsätta motivera till ett nytt liv med andra 

förutsättningar. Vikten att uppmärksamma framsteg och fokusera på det som fungerar kan 

verka för en motor att driva arbetet gällande utveckling framåt. Samförstånd kring 

integration som förstås ovan ger en förklaringar av innebörden integration liknandes en 

process i olika faser (Westin, 1999).  

Respondenterna beskriver svårigheter att motivera ensamkommande flyktingbarn till 

ansträngningar som är viktiga för att det skall möjliggöras inkludering i samhället. Liksom 

merparten av respondenters utsagor belyser Rowland (1997) med samstämd syn 

problematiken att motivera individer till självhjälp och utveckling utan att förstå kraften i 

och makten till att genom det sociala arbetet stötta individer med olika behov.  

 ”Skolan försöker motivera ungdomarna att fortsätta kämpa, ibland är det 

svårt att få ungdomarna att förstå betydelsen av skolan och möjligheter 

skolan ger ” (Respondent, 2). 

Resultat från samtliga respondenternas utsagor beskriver skolan vara en normaliserad miljö 

för ungdomarna. Enligt dessa beskrivningar ger skolan möjligheter till anpassning av olika 

slag. Av omgivningen blir man betraktad som en i mängden vilket i sig svarar för en 

integration. Respondenternas utsagor är samstämd med Hessles (2009) forskning om 

ensamkommande barns situation. Forskningsresultat visar på att skolan är en stor 

främjande faktor för integration. Liksom Hessle (2009) framhäver Darvishpour (2017) 

skolans betydelse för integration. Betydelsen att uppleva gemenskap med andra med 

möjlighet att utveckla svenska språket är en avgörande faktor med gynnande effekter för 

integration och delaktighet i samhället.  

5.2 Hur gör man för att uppnå integration? 

5.2.1 Relation-trygghet 

I denna del ges beskrivning av respondenternas upplevelser från det praktiska arbetet som 

utförs på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Avsnittet kommer beskriva 

metoder, mål, möjligheter och svårigheter i integrationsarbetet i det vardagliga arbetet med 

målgruppen 

Respondenternas svar på frågan gällande metoder som verksamheten använder sig av 

föreföll sig överlag skiljas från varandra. Respondent fem svarade inte med konkreta 

metoder som verksamhetens arbete vilar på. Dennes utsagor belyste relationsskapandet 

mellan inskrivna ensamkommande barn och personal som arbetar på HVB-hemmet 

förefalla vara en uttalad metod.   
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Citat beskriven av respondenten 2 gällande metoder i integrationsarbetet. 

”Stöd och närvaro från personalen är nödvändigt för att se till 

ungdomarnas trygghet och säkerhet. Relationen är grunden för att nå 

fram till och kunna göra skillnad. Har man inte lyckats med att etablera 

en god relation med ungdomarna kommer detta innebära att ungdomen 

inte ges förutsättningar till att uppleva samhörighet och trygghet. Detta 

kommer att påverka integreringen i en förlängning” (Respondent, 2). 

Relationen mellan ungdom och personal har framhävts i Eide & Hjerns (2013) 

forskningsstudie där man beskrivit betydelsen av trygga relationer. Resultatet som studien 

belyser visar att ungdomar med en trygg punkt i livet erhåller en mer välfungerad tillvaro 

än ungdomar utan en trygg bas att luta sig mot. Studien visar på att relationer med syfte att 

stärka barnet ger barnet förutsättningar att hantera risker och utmaningar för yttre och inre 

omständigheter på ett bättre sätt än andra barn. Barn som upplever trygghet i vardagen 

främjar skyddsfaktorer i livet. Enligt studiens forskningsresultat har god anknytning till 

trygga vuxna en rad effekter. I frågan gällande hur detta påverkar integrering har studien 

visat på tydligt samband med att trygga relationer ökar möjligheterna till en fungerande 

tillvaro i längden. Slutsatsen av ovanstående forskningsredogörelse är att dessa 

nyckelpersoner som personal visar sig vara har avgörande betydelse i dessa ungdomars liv 

och för deras utveckling, framtida integrering och etablering.   (Eide & Hjerns 2013).  

Respondent fem menar att behandlingssamtal, samt kommunikation i överlämning är 

metoder i arbetet för integration. Citat ges exempel på dennes tolkning och förståelse. 

”Det är viktigt att veta vad som skall hända i arbetet framåt, man behöver 

veta hur det går. Behandlingssamtal med ungdomarna ger oss ett nuläge, 

då får ungdomen och personalen ett utrymme för dialog.” (Respondent, 

5) 

5.2.2 BBIC 

Övriga fem respondenter beskriver triangeln i BBIC som en metod där barnet sätts i 

centrum med behovsområden som skall tillgodoses i olika faser. BBIC modellen beskrivs 

även som en övergripande strukturell metod för att skapa en tydlighet i vad som skall tas 

hänsyn till och planeras. Det sker på ett individuellt plan där man format delmål och mål 

utifrån barnets behov och förutsättningar. Detta sker utifrån det system som barnet 

befinner sig i. 

BBIC-modellen socialstyrelsen (2017) syftar till att på ett pedagogiskt övergripande sätt 

forma en plan kring hur arbetet skall planeras genom delmål och mål som ungdom, god 

man och socialtjänsten ansvarar att forma och utgå från. Detta med syfte att tillgodose 

individuella behov. Likt Bronfenbrenners utvecklingsekologisk teori enligt Andersson, 

(1986) ses individen i centrum med interaktion av och från dennes miljö. BBIC-modellen 

som beskrivvists från respondenterna är en arbetsmodell med sitt ursprung från teorin 

vilket ger en sammanstämd bild och uppfattning om hur interaktion och samspelet i miljön 
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är en förutsättning för god utveckling. Vi kan med hjälp av BBIC modellen och 

utvecklingsekologisk teori förstå varför och hur miljön omkring individen påverkar 

individen och hur miljön påverkas av individen (Socialstyrelsen, 2017).  

Samtliga respondenter bortsett från respondent fem beskriver triangelns innehåll i tre 

huvudområden. Dessa är barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och familj och miljö. 

Främst beskriver respondenterna skola, hälsa och känsla och beteende vara de områden 

som är mest problematisk att hantera. Samtliga respondenter beskriver svårigheter att nå 

delmål och mål som upprättats inom respektive behovsområden.  

”Ibland vill inte ungdomarna medverka i sina uppföljningar då de finner dessa 

meningslösa” (Respondent, 1) 

Ovanstående antaganden utifrån respondenternas utsagor beskriver problematiken som 

personal upplever när det kommer till att nå delmål och mål i integrationsarbetet. En 

förklaring till detta är enligt Payne (2010) då systemteorin kan problematisera 

integrationsarbetet med förklaringen att allt inte kan ingå i system, det förkommer gråzoner 

med följden att behov med insatser och behovet med stöd av olika slag inte blir tydligt. 

Kopplingarna i systemet är nödvändiga och det är av betydelse att dessa samarbetar med 

varandra med det ensamkommande flyktingbarnet i centrum. Enligt systemperspektivet 

syftar teorin till att anpassa individen till systemet. Det är för det ensamkommande barnet 

nödvändigt att anpassa sig till det nu främmande systemet. Då systemen är generella blir 

denna ordinära situation då ensamkommande flyktingbarn inte har det generella systemet 

som omger dem bidragande till en situation med påfrestningar i systemet och emellan dem 

(Andersson 1986). 

5.3 Hinder och möjligheter för integration 

5.3.1 Att befinna sig i ett system 

Orsakerna till hinder och möjligheter enligt respondenterna är samstämd med Hessles 

(2009) forskningsrapport om ensamkommande flyktingbarns livsvillkor i Sverige. 

Ensamkommande flyktingbarn har inte det sociala nätverket man tidigare haft i hemlandet. 

De saknar den trygghet som nätverket i hemlandet tidigare svarat för. Ensamkommande 

flyktingbarn utelämnas till en situation där man nu tvingas att på egen hand svara för sina 

förhållanden och sin tillvaro (Hessle, 2009).  

Samtliga respondenter framhäver problematiken som finns med att nå delmål och mål 

utifrån BBIC modellen. Dessa kan förstås från nedan citat. 

 

”Det är svårt att ibland förstå ungdomarnas beteende då det inte är självklart att 

man får den kontakt man önskar för att kunna prata om orsaker till varför man 

inte vill eller inte kan göra olika saker i genomförandeplanen. Ungdomarna väljer 

själva att delta mot strävan att nå delmål och mål. Det handlar mycket om att 
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motivera ungdomarna till att starta om, börja ett nytt liv och försöka få 

ungdomarna att inte ge upp.” (respondent 3) 

Respondent tre betonar vikten av att inta en professionell ställning där man förväntas inta 

rollen som stöttande och förstående. Problematiskt blir det när man av olika anledningar 

inte kommer nära ungdomens tankar och känslor. Detta gör det hela svårt att hantera. 

Insatsen är frivillig vilket också ger ungdomen ett val till att medverka och inte medverka 

i de strukturer som verksamheten skall utgå från i integrationsarbetet 

”Man önskar att man visste mer om vilken bakgrund dessa ungdomar 

kommer från. Jag upplever att jag inte räcker till, ibland förstår jag inte 

varför ungdomarna säger det de gör och gör de val de gör. Hur svårt kan 

det vara att gå till skolan eller passar tider?” (Respondent, 2) 

Respondent två uttrycker frustration gällande ungdomarnas motivation till att leva upp till 

samhällskrav så som en fungerande skolgång eller meningsfull sysselsättning. 

”Jag vet att jag inte kan ersätta en förälders roll men jag kan se till att 

vara en trygghet när jag får möjligheten. Ett mål som är viktigt att nå är 

finna den inre tryggheten.” (Respondent, 1) 

Respondent ett menar på att hon har förståelse för dessa ungdomars känsla av ensamhet 

och vara utlämnad till okänd miljö. Personal har ett ansvar att minimera detta och arbeta 

förebyggande och relationsskapande.   

En orsak till varför integration tenderar försvåras belyser Hessle (2009) då hennes 

forskning framhäver kulturella skillnader som en orsak till att integration och 

etableringsprocessen är en process med svårigheter att hantera. Enligt denna forskning kan 

man förstå hinder genom att analysera ensamkommande barns familjeförhållanden innan 

tiden för inkludering. Forskningen visar på att ensamkommande barns familjeförhållanden 

ses komma från kollektivistiska förhållanden snarade än individualistiska förhållanden. 

Ensamkommande barn har en värdering av att den totala familjen bär ansvaret för dennes 

förhållanden Värderingen av att man ensam skall ses som den med ansvar att svara för sin 

egen situation krockar med det individualistiska synsättet att se på ansvar och skyldigheter 

(Hessle, 2009.)  Det ges i nedan citat exempel på svårigheter som kan uppstå vid 

anpassning till främmande förhållanden. 

”Man måste veta mycket om ungdomarnas bakgrund och upplevelser 

för att förstå dennes agerande och val. Tänkt dig själv komma till ett 

främmande land där man inte känner igen sig. Det blir en kulturkrock.” 

(Respondent 4) 

Sammantaget har samtliga respondenter belyst utanförskapet som en anledning till hinder 

för integration. Utanförskapet skapar en barriär av vi och dem i samhället. Kulturella 

skillnader kan utgöra hinder för inkludering i samhället enligt respondenterna. Det är av 

samtliga respondenter ett samförstånd om resonemanget att ungdomen måste ta ett eget 

ansvar till integrationsmöjligheter i samhället. Empowermentteorin syftar till att skapa 
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självständighet och delaktighet, detta görs på olika sätt. Ett sätt för att åstadkomma detta 

görs genom kunskap i viktiga frågor som berör individens utveckling. Kunskap och 

information menar Payne (2010) möjliggör individens maktposition med egenkontroll och 

förmåga att styra över sin situation. Integrationsarbetet har utifrån respondenternas 

utsagor beskrivits som en process där det ensamkommande flyktingbarnet inte upplevts 

tillräckligt motiverade till detta av olika anledningar. Respondent tre anser att man inte 

lyckats med att överföra empowermentperspektivet och dess målsättning till egenkontroll 

att på egen hand ansvara för sin situation.  

Schjödt & Egeland (1994) definierar begreppet system på olika sätt. Det gemensamma för 

att avgränsa något till ett system är känslan av tillhörighet och att man upplever gemensamt 

sammanhang.  

 

”Ungdomarna vill gärna bara umgås med sina egna. Det jag 

menar är att ungdomar umgås med ungdomar som man själv kan 

relatera till. Personalen uppmuntra till annat nätverk men vi når 

inte fram” (Respondent 2). 

 

Samtliga respondenter upplever sig behöva svara för ett misslyckande eller lyckande i 

integrationsfrågan. Respondenternas utsagor är samstämda med att det åligger individens 

ansvar att tillvarata på möjligheter som HVB-hemmet har att erbjuda till integrering i 

samhället. Sammanhanget inom systemet samt känsla av tillhörighet har enligt 

respondenternas utsagor krockat med varandra. Enligt dessa finns det en beskrivning om 

att det föreligger problematiskt för ensamkommande flyktingbarn att anpassa sig i sin 

mikronivå då bristen av sammanhang råder i dennes system. Resultat från mitt empiriska 

material visar på problematiseringen av förändringar i makronivå som tillfaller kulturella 

värderingar och värden som att se sin omgivning utifrån ett kollektivistiskt synsätt snarare 

än en individualist synsätt.  

Liksom Hessles (2009) forskning styrker likt ovan beskrivning respondenternas utsagor 

om hur rubbningar i makronivå påverkar individen i dess anpassning i sin mikronivå. 

Ovanstående resonemang kan liknas vid tidigare forskning om boendepersonalens syn på 

integration. Söderqvist, Büllow & Sjöblom (2015) belyser personalens dilemma i att 

ansvara för att inkludering skall möjliggöras vilket leder fram till att personalen bär ansvaret 

för integrationsarbetets resultat och utfall. Det medför dubbla signaler i verksamheten och 

till ensamkommande flyktingbarn då det främst beror på det ensamkommande 

flyktingbarnets individuella motivation och förutsättningar för åstadkommandet av 

integration. Ansvaret blir otydligt med risken att ensamkommande flyktingbarn tenderar 

att lägga över ansvaret för sin integration på samhället (Söderqvist, Büllow & Sjöblom, 

2015).   

”Ungdomarna har personliga egenskaper och olika 

förutsättningar till att lyckas i livet. Arbetet skulle behöva vara 

mer individanpassat för att göra det mer effektivt” (Respondent, 

2) 
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Schjödt och Egelands (1994) forskning visar på brister i att individanpassa 

integrationsarbetet. Föredragsvis bör det tas mer hänsyn till individens förutsättningar och 

individuella förmåga att integrera sig i samhället och i övriga situationer. Människors 

oliktänkande med tillhörande personliga egenskaper bör vägas in i tillvägagångssättet för 

att möta individen där denna befinner sig.  

Verkligheten är enligt samtliga respondenters utsagor som inte arbetar i tredje fas, utsluss, 

problematisk då verksamheten arbetar utifrån generella metoder. Professionellas hantering 

i frågan blir generella då det inte ges tillräckliga möjligheter till att individanpassa arbetet. 

Integrationsprogram som personal följer är strukturerad att verka generell, detta oavsett 

bakgrund och individuella förmågor till anpassning. Programmet består av 12 steg som 

skall genomgås under en tidsbestämd plan. Respondenterna har en samlad bild om att det 

saknas resurser för att på ett bra sätt lyckas med att undervisa ensamkommande 

flyktingbarn i materialets områden. Enligt utsagor är det en anställd som ansvarar för 

programmets innehåll och utförande. Personalen planerar föreläsningar med 

ensamkommande barn främst i större grupper. Samtliga respondenter som inte arbetar i 

den sista fasen för integrering alltså i steg tre framhåller en problematik i frågan då 

materialet inte är individanpassat till individens förutsättningar att bearbeta och förstå den.  

”Ungdomarna har svårt att förstå varför det är viktigt att delta i 

integrationsprogrammet. Det är roligare att spela fotboll” 

(Respondent, 1). 

Det förkommer ofta även brister av motivation från inskrivna ensamkommande 

flyktingbarn. Exempel ges på ensamkommande flyktingbarns brister i att se sitt eget ansvar 

till att bidra till delaktig i arbetet för integrering då inskrivna ensamkommande barn 

prioritera bort att närvara vid tillfällen för undervisning.  

”Det är inte säkert att all personal vet hur samhällsresurser är 

uppbyggda.” (Respondent, 1) 

Det finns även brister i personalen kunskaper gällande integrationsfrågor då 

respondenterna beskriver en mångkulturell arbetsgrupp som inte själva i vissa fall är 

integrerande i samhället. Personal på HVB-hemmet förväntas möta ensamkommande 

barns frågeställningar rörande dennes nya förhållande i Sverige. Respondenter som inte 

arbetar i tredje fas beskriver en verksamhet där personal har brister i kunskap i frågor 

rörande integration då de själva befinner sig i samma system. Detta bidrar inte till 

utveckling för gruppen ensamkommande flyktingbarn snare bidrar detta till en oklar bild i 

en rad avseende som berör integrering.  

Teorin beskrivande ”outside” och ”inside” komponenterna belyser betydelsen av att känna 

sig som en del av något större. Sammanhanget är viktigt för att betraktas som del av en 

samhörighet. Personal tillhörande ”outside” innehar begränsade möjligheterna till att lyfta 

upp ett annat perspektiv än sitt egna (Calvo-Amengal, 2004). 

Systemteorin ser HVB-hemmet som ett socialt system med uppgiften att svara för behov 

av skydd och stöd (Grundbok BBIC, 2015). Personalen ses som förebilder med uppgiften 
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att integrera ensamkommande flyktingbarn i samhället. En samstämd bild ges av samtliga 

respondenter som inte arbetar i utsluss. Resultatet beskriver problem att integrera individer 

eller i detta sammanhang integration av ensamkommande flyktingbarn i de fall man själv 

inte betraktas som integrerad. Enligt Andersson (1986) beskriver utvecklingsekologisk 

teori det ensamkommande flyktingbarnets samspel med dennes miljö, med fokus på att 

nivåerna interagerar och samspelar med varandra. I de fall personal befinner sig i samma 

nivå blir det inte möjligt för denna att stötta det ensamkommande flyktingbarnet i dennes 

nivå. Utbytet och samspelet ger inte de effekter man önskar i relation till integrationsarbetet 

som personal har sin uppgift att fylla (Andersson, 1986).  

Nedan bild förklarar systemteorin så som förklarats av respondenterna gällande hur 

förhållandet ensamkommande flyktingbarn befinner sig i ett system med relationer till 

andra system som omger ensamkommande flyktingbarns tillvaro. Exemplet ger en tydlig 

översikt över det närverk som omger det ensamkommande flyktingbarnet, detta utifrån 

beskrivning från respondenterna. Modellen beskriver två system, systemet HVB-hemmet 

och subsystem som omger barnet. Detta innefattande fritid, skola och myndigheter så som 

socialtjänsten. 

 

Figur 2. Systemteorin utifrån respondenternas tolkning 

5.3.2 Förutsättningar 

Ett annat exempel som lyfts fram är personalens brister i svenska språket. Detta bidrar 

med konsekvenser som att svenska språket blir ett andra språk på HVB-hemmet.  

”Många av våra vikarier kan dålig svenska, detta blir ett problem. 

En del av personalen pratar inte svenska med ungdomarna” 

(Respondent, 2) 

Respondent två menar på att hon trots att hon själv har annan etnisk bakgrund ser sig själv 

som integrerad. Åsikten om språkets betydelse till integration är tydlig. Det blir då 

problematiskt när personal inte samtalar med inskrivna ensamkommande flyktingbarn på 

svenska. Följderna blir en integreringsprocess som riskeras bli fördröjd och svårarbetad. 

Kunskaper i svenska språket, dess normer och dess kultur är förutsättningar för 

integration. Detta förstås av samtliga respondenter som arbetar med asyl, alltså inte från 

de två respondenter i utsluss. Enligt dessa utsagor blir det då i praktiken problematiskt att 
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möta ensamkommande flyktingbarns behov då personal själva inte är integrerade. Samtliga 

respondenter menar att inskrivna ensamkommande flyktingbarn blir lidande med 

anledning till att detta medför ett utanförskap som inte personalen alltid kan hantera eller 

heller förebygga. En annan svårighet när det kommer till språket är att möta 

ensamkommande barns behov av stöd i språket svenska när det kommer till studiestöd i 

skolarbetet. Integrationsarbetet blir även svårarbetat då ensamkommande flyktingbarn 

föredrar att samspela med likasinnade där man främst delar liknade bakgrund. I dessa fall 

används svenska språket som ett andra språk, kulturella värden från hemlandet blir primära 

och man har även i detta system en benägenhet att utesluta mycket av det som tillhör det 

främmande. Vidhållandet av ursprunglig kultur, språk och religion till den grad då detta 

blir primära i vardagen kan tendera att försvåra integreringsarbetet och även fördröja den. 

Respondenter tre och fyra har inte belyst dilemmat. Samband man kan utröna är att dessa 

respondenter arbetar i fasen för etablering då ensamkommande flyktingbarn har gjort en 

del av resan till att svara för sin situation mer självständigt. I denna fas har 

ensamkommande flyktingbarn kommit över trösklar så som att lära sig svenska språket, 

dess normer och dess kultur. Egna resurser finns att tillgå när det kommer till att inte vara 

lika mycket i beroendeställning då man stärkts i rollen som ensamkommande barn med 

övergång till vuxenlivet.  

Ovanstående utsagor är samstämda med det resultat som IVO (2018) inspektion av vård 

och omsorg belyst. Bister förkommer i personalens kunskaper för att på ett tryggt och 

säkert sätt svara för ensamkommande barns behov. Inspektionen visade på brister i 

personalens utbildningsnivå och erfarenhet som uppdraget kräver för att nå kvalitetsmål, 

verksamhetsmål och socialstyrelsens mål i integreringsfrågan. 

”Ungdomarna ses inte som egna individer, de ses som om grupp 

av ensamkommande” (Respondent, 2) 

På frågan gällande möjligheter för integration ger samtliga en samstämd beskrivning om att 

förutsättningar till detta är individuella. Beskrivningen lyfter betydelsen med att 

integrationsarbetet bör utgå från individnivå, vilket inte motsvarar verkligheten personalen 

arbetar i. Det handlar mycket om att förstå barnets personlighet vilket präglats av erfarenheter 

från hemlandet och dennes allmänna bakgrund. Vidare har personliga egenskaper och den 

personliga psykiska och fysiska hälsan betydelse för hur bra eller mindre bra man lyckas 

anpassa sig och förmå hantera förändrade omständigheter som en flykt innebär.  

Enligt Grundboken BBIC (2015) skall arbetet för att tillgodose barnet skydd och stöd ske med 

barnet i centrum. Behov av insatser skall anpassas till barnet. Enligt respondenterna är detta 

ett hinder för utveckling då de anser att verksamhetens sätt att arbeta för integrering bör 

formas och anpassas utifrån individuella insatser. Utifrån respondenternas utsagor beskrivs 

verksamheten inte motsvara det som modellen står för, nämligen att arbeta utifrån barnet i 

centrum. I slutrapporten från BBIC-projektet (2007) presenteras det en rad kritik mot 

arbetsverktyget. Kritiken riktas mot utformningen av styrdokument som ligger till grund för 

bedömning av behov av adekvata insatser. Användbara dokument har visat sig vara 

svårtolkade och i viss mån standardiserade. Myndigheten liksom verkställighet skall tillgodose 
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barnets bästa utifrån behovsområden. Dessa behovsområden är individuella och bör inte 

generaliseras.  

5.3.3 Framtiden 

Hinder för integrering beskrivs med skilda uppfattningar utifrån vilket system personal och 

det ensamkommande flyktingbarnet befinner sig i. Respondenter som inte arbetar i slutfas, 

alltså i etableringsfas som tidigare beskrivits, beskriver ensamkommande flyktingbarns 

svårigheter att planera för framtiden. Ensamkommande flyktingbarn har i denna fas inte 

fått asyl, vilket skapar andra förutsättningar att anpassas till.  

Migrationsverkets uppdrag att utreda rätten till uppehållstillstånd sker i ett system men 

påverkar övriga system. Respondenternas resonemang kan jämföras med 

utvecklingsekologisk teori. Hinder som skapas utifrån att nu befinna sig i ett annat 

makrosystem än innan flykten kan för dessa ensamkommande flyktingbarn orsaka 

svårigheter att hantera vardagen och dess utmaningar. (Andersson, 1986).    

”Det finns ungdomar som är inskrivna med anledning av 

bostadsbristen” (Respondent, 4) 

Hinder som respondenter i steg tre beskriver fokusera på hinder på samhällsnivå snarare 

än på individnivå. Hinder man beskriver är framförallt bostadsbristen. Ensamkommande 

flyktingbarn har i detta system uppnått integrering och är på väg mot etablering med 

följden att bostadsbristen riskerar stagnera dess utveckling mot att inkluderas i samhället. 

Risken för stagnering förhåller sig oberoende av hur motiverade ensamkommande 

flyktingbarn är till att nå etableringsmål och eget ansvar för en ljus framtid. 

Integrationsteorin visar på resultat likt ovan respondenters förklaringar gällande hinder i 

integrationsarbetet. Att befinna sig ”outside” ger effekter av att befinna sig i utkanten av 

samhället. Segregerade ”outside” områden skapar ett parallellt samhälle där utanförskap 

tenderar att föreligga. För att tillhöra ett ”inside” område krävs det också förutsättningar 

och möjligheter till inkludering i dessa områden. Teorin problematiserar integration för de 

som befinner sig ”outside”. Slutsatsen är att rådande samhällsstrukturer, politik och 

ekonomi försvårar ”outside” individers möjligheter till integration (Calvo-Amengal, 2004).   

6 Diskussion 

Studien syfte är att öka förståelse för hur begreppet integration förstås av ungdoms 

pedagoger som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och på vilket vis 

detta omsätts i praktiken.  

Resultatet visar på bristen av metoder, mål och verktyg i arbetet för integration. Studien 

visar på omfattande brister i den enda metod fem av sex respondenter beskriver. Metoden 

är BBIC modellen vilket visat sig inte varit implementerbart i den utsträckning 

verksamheten efterfrågar. Ett behovsområde inom BBIC är familj och miljö. Studiens 

resultat problematisera detta behovsområde då ensamkommande flyktingbarn inte har det 

närliggande nätverket motsvarande familjen. Modellens överbarhet för utövandet av 
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metoden för gruppen ensamkommande flyktingbarn ifrågasätts av samtliga respondenter. 

Liksom utsagor av respondenterna med riktad kritik mot BBIC-modellen förekommer det 

i Socialstyrelsens slutrapport från BBIC-projektet (2007) ett ifrågasättande av modellens 

effekter. Rapporten visar en förståelse för modellen som svårarbetad och svårförstådd.       

Det som visar på samstämdhet gällande personalens beskrivningar om vad som är 

integration är att gruppen ensamkommande flyktingbarn behöver stötting i vardagen för 

att på sikt bli självständiga. Ett annat resultat visar att integration förstås som ett led till 

etablering. Beskrivningen är att integrationsarbetet skiljer sig från arbetet i asyl då 

ensamkommande flyktingbarn beskrivs vara i en fas där man inte inkluderats eller 

integrerats med jämförelse till de ensamkommande flyktingbarn som slussats vidare till 

egna lägenheter. I denna fas eller system befinner ensamkommande flyktingbarn sig i ett 

system där man samverkar med arbetsmarknaden, skola och myndigheter. Framtiden är 

inte oviss på sammas sätt. Enligt Andersson (1986) befinner sig individen i centrum 

omgiven av en miljö med en rad egenskaper. Miljön påverkar individen på olika sätt.  

Omkringliggande nätverk har en betydande roll för individens utveckling. Fokus bör även 

ligga i resonemang om hur miljön påverkar individen. Samhället har påverkats av det 

omfattande asylmottagandet vilket är det resonemang som främst belyses i diskussioner. 

Det är ett konstaterande att det omfattande mottagandet har ställt krav på samhällsresurser 

och myndigheter. Socialstyrelsens rapport (2016) har belyst briser i kommun och 

socialtjänst vilket ligger i samstämd linje med resultat som presenterats i denna studie. 

Socialstyrelsens rapport beskriver det föreligga ett problem att samhället inte varit rustat 

för detta omfattande behov. Ett resonemang om hur samhället skall öppna upp för 

möjligheter till integration bör mer vara i fokus i samhällsdebatten. Samhället har ett ansvar 

att anpassa dessa ungdomar till rådande nya förhållanden och förutsättningar till 

integration. Det finns en avsaknad av resonemang om vidare handlingsplaner för arbetet 

framåt i ett längre tidsperspektiv och på ytterligare nivåer. Dragen slutsats kan konstatera 

det komplexa i att arbeta för integration   

Ytterligare resultatet i studien visar att personal inte har en klar., tydlig eller samstämd bild 

om vad integration är. Liksom tidigare forskning om integration menar Robinsson (1998) 

att det inte finns någon modell eller teori som på ett tydligt sätt beskriver begreppet 

integration. Tolkningar som görs blir subjektiva vilket leder till som respondenternas 

beskrivning till subjektiva lösningar och ett subjektivt arbetssätt. Metoder för att kunna 

uppnå integration beskrevs av samtliga respondenter utifrån användandet av BBIC 

modellen. Det finns alltså ingen tydlig riktlinje som personalen arbetar utifrån. Enligt 

resultatet finns det inte heller tydliga delmål och mål i integrationsarbetet bortsett från att 

se till att ensamkommande flyktingbarn i framtiden skall svara för sin situation på egen 

hand. Respondenter som beskrivit BBIC har även belyst problematiken att modellen inte 

är anpassad för målgruppen då verktyget inte tar hänsyn till individuella behov och 

förutsättningar. Ingen av respondenterna diskuterade empowermenteorin och dess 

betydelse inom socialt arbete är inte underbyggd i någon form av förståelse eller som 

kunskap. Rowland (1997) delar bilder av att begreppet inte är tydligt och att det behöver 

klargöras i det sociala arbetet för att teorin skall bli verksaningsbart. Min slutsats är att 

ungdomspedagoger är i behov av teorier och ökad kunskap i arbetet att integrera 
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ensamkommande flyktingbarn. Ungdomspedagoger är i behov att implementera 

gemensamma arbetsmetoder och arbetssätt för att arbetet skall upprätta god kvalité mer 

konsekvent och mindre subjektivt. 

Samtliga respondenter beskriver att målgruppen befinner sig i en orolig situation med oviss 

framtid och svåra upplevelser. Detta leder till en problematik att hantera på HVB-hemmet 

vilket ställer stora krav på personalens egenskaper och kunskaper. Risker finns att behov 

inte blir tillgodosedda. Respondenternas resonemang är samstämt med Eide & Hjerns 

(2013) forskning beskrivande utmaningen att ta sig igenom faser i livet. 

Det sociala arbetet kring integration behöver utvecklas och anpassas. Det dagliga arbetet 

för integration i det sociala arbetet är i behov av tydlighet om vad integrationsarbete 

innebär med en gemensam målstyrning för att lyckas. Studiens resultat kan bidra det sociala 

arbetet kunskap om hur metoder för integration fungerar. Verksamma inom kommun och 

myndigheter kan ges ökad förståelse i faktorer som tenderar att utgöra hinder och 

möjligheter för integration. Sammanfattningsvis kan resultatet påtala behovet av en mer 

utvecklad metod för integrationsarbete. Enlig min studie har BBIC modellen dels visat sig 

vara bristande och dels inte visat sig vara överförbart till gruppen ensamkommande 

flyktingbarn. BBIC-modellen är i behov att anpassas då modellen inte är tillräcklig 

överförbart för att användas i det sociala arbetet i intagrationssyfte.  

. 
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7 Förslag till fortsatt forskning  

Vidare forskning om de två komponenter som integrationsteori bygger på enligt Calvo-

Amengal (2004) behövs utvecklas. Vidare forskning behövs i dessa komponenters 

möjligheter till att interagera med varandra. Faktorer som kan vara av vikt för att 

möjliggöra integration är fortsatt forskning för att möjliggöra samverka mellan 

outsidersgruppen och nätverket omkring denna. För att få ett mer jämlikt samhälle med 

mer jämlika villkor som gäller för alla behövs det vidare forskning om hur man i tidigt 

skede se till gruppens möjligheter till inkludering med meningsfull sysselsättning. Resurser 

och forskning gällande hur samhället på ett bättre och effektivare sätt skall se till en 

snabbare integration i generell mening behöver prioriteras. Detta kan exempelvis handla 

om hur myndigheter skall arbeta effektivt med beslut så som uppehållstillstånd eller hur 

socialtjänst mer effektivt skall arbeta för att processen för integration av ensamkommande 

flyktingbarn inte skall bli utdraget. Samtliga respondenter har en gemensam samsyn när 

det kommer till bristande metoder, riktlinjer och kunskaper i ämnet integration. Vidare 

forskning efterfrågas gällande hur teorier och metoder skall implementeras på dessa 

verksamheter och framför allt forskning inte enbart om faktorer för integration utan även 

vidare forskning i teorier för att kunna uppnå integration. 
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Bilaga 1 Skriftligt samtycke.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien ”Ett liv efter ett annat” med syftet att 
belysa integrationsarbetet utifrån personalens upplevelser. Jag har fått både skriftlig och 
muntlig information om att studiens deltagande är frivillig, vilket menas att jag kan när 
som helst utan att uppge orsak ta tillbaka mitt samtycke eller avbryta intervjun. Jag har 
blivit informerad om att uppgifter jag lämnar hanteras konfidentiellt.  

Syftet på studien är att belysa integrationsarbetet utifrån personalens upplevelser. 

Huvudansvaret för studien är Sara Antunes, studerande vid Halmstad Högskola. 
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Bilaga 2 Informationsbrev gällande en kvalitativ studie om integreringsarbetet för 

ensamkommande barn 

 

Jag är student på Halmstad högskola vid namn Sara Antunes som nu håller på med mitt examensarbete. 

Jag skriver en C-uppsats om integrationsarbetet för ensakommande flyktingbarn. Syftet med min uppsats 

är att förstå hur integration förstås av personal på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och hur 

det omsätts i praktiken.  

Jag vill komma i kontakt med dig som arbetar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Studiens 

målsättning är att belysa integrationsarbetets processer för att få ökad kunskap om socialt arbete som 

utförs inom områden som berör integrering och ensamkommande flyktingbarn med förhoppningen att 

detta skall gynna forskningen framåt inom området. 

Jag vänder mig till dig som är verksam i arbetet för integration för ensamkommande flyktingbarn då jag 

finner att ni har kunskaper på det område som är betydelsefull för den studie jag skall utföra. Intervjun 

kommer att ta ungefär en timme. Jag kommer att ta kontakt med dig för att boka en intervjutid och 

lämplig plats för intervjun görs med önskemål från er sida. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor. 

Intervjun kommer att spelas in om du vill delta i studien och samtycker till de, kommer jag spela in 

samtliga intervjuer och dessa kommer att transkribera för att jag på ett sanningsenligt sätt skall kunna 

förmedla era utsagor i uppsatsen.  

Samtligt material kommer att förstöras efter det att uppsatsen är godkänd samt kommer materialet 

förvaras oåtkomligt för andra. Materialet kommer att endast användas i forskningssammanhang. Era 

uppgifter kommer att avidentifieras, namn och uppgifter som kan riskera röja identitet kommer inte att 

inkluderas i det material som presenteras. Den färdiga studien kommer ni att få ta del av på Diva, en portal 

för uppsatser som är en databas för bland annat uppsatser på Halmstad högskolas hemsida. Vid önskemål 

kommer jag att skicka ett exemplar.  

Har ni några frågor går det bra att vänd sig till mig via mail sarant18@student.hh.se eller 0736413180. Ni 

kan även nå ansvarig handledare Mia Jormfeldt via e-post miaj@hh.se 

Stort tack på förhand, vänliga hälsningar, 

 

Sara Antunes 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Inledning 

Kön? 

Vad arbetar du som? 

Vilken/vilka utbildning/ar har du?  

Hur länge har du arbetat som personal på HVB-hem? 

Vilka erfarenheter har du i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

Hur många ungdomar är inskrivna här? 

Vilken ålder har de inskrivna ungdomar som bor här? 

Arbetsmetod 

Vilka är dina arbetsuppgifter? Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? Utveckla gärna. 

Hur stor del av ert arbete är just integrationsarbete? 

Vilka metoder och verktyg arbetar ni utifrån? Utveckla gärna. 

Finns det några särskilda insatser för att underlätta integrationsarbetet för ensankomande flyktingbarn? 

Vilka metoder använder ni er av i arbetet för integration av ensamkommande flyktingbarn? Utveckla 

gärna. 

Vilka styrdokument finns att tillgå i det dagliga arbetet? Utveckla gärna. 

Vilka möjligheter och försvårande möts ni av i integrationsarbetet? Utveckla gärna. 

Finns det fördelar respektive nackdelar med ditt arbete? Utveckla gärna. 

Finns det något som kan förbättras i arbetet för integration av ensamkommande flyktingbarn? 

Vad innebär integration för dig? 

Hur uppfattar du begreppet integration? Utveckla gärna 

Anser ni att man lyckas nå integrationsmål? Utveckla gärna. 

Finns det tydliga mål för integrationsarbetet? Utveckla gärna. 

Hur upplever ni man bäst åstadkommer integrering för barnen som bor här? Utveckla gärna. 

När är man integrerad? Utveckla gärna. 

Vad tror du är viktiga faktorer för att nå lyckad integration? Utveckla gärna. 



 

 IV 

Vad betyder lyckad integration? Utveckla gärna. 

Vem/vilka bär ansvaret för att integrera ensamkommande flyktingbarn? Utveckla gärna. 

Avslut 

Finns det något att tillägga? 

Får jag återkomma om jag behöver ytterligare uppgifter? 
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