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Abstract 

Titel: Att inte bädda in i duntäcke. En studie om ensamkommande barns möjligheter till 

etablering/integration 

Författare: Jennie Hansson & Liridona Murati 

Handledare: Marta Cuesta 

Kandidatuppsats sociologi, VT 2011 

Högskolan i Halmstad 

 

I denna uppsats vänder vi siktet mot de professionella vuxna som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Syftet med studien är att skapa förståelse för och synliggöra 

den professionella socialarbetarens åsikter och erfarenheter kring sitt arbete och med det som 

utgångspunkt problematisera bemötandets betydelse för ensamkommande barns 

etablering/integration i Sverige. Bakgrunden till studien återfinns i en förförståelse kring en 

bristande integrationspolitik och att individer med invandrarbakgrund många gånger hamnar i 

utanförskap genom majoritetens utmålande av invandrare som främmande och kulturellt 

avvikande. Arbetet med uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats där empirin baseras på 

intervjuer. Resultatet påvisar integrationens komplexitet och att personalen upplever att de 

saknar strategier för ett integrationsfrämjande arbete. I tolkningen av empirin kan vi utläsa 

flertalet motsägelser, däribland att ansvaret för integrationen åläggs den enskilde individen 

samtidigt som informanterna ger uttryck för nödvändigheten av ett ömsesidigt bemötande. 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv och en postkolonial begreppsapparat påvisar vi hur det 

sociala arbetets struktur skapar barriärer för ensamkommande barns möjligheter till en 

gynnsam etablering. Vi menar att den sociala praktiken befäster ett ”Vi” och ett ”Dom” 

genom ett normativt ställningstagande där ensamkommande barn konstrueras som ”de andra”. 

En viktig aspekt att uppmärksamma är synen på att ensamkommande barn ska betala tillbaka 

till det svenska samhället. Vi finner denna syn problematisk och menar att en 

attitydförändring är nödvändig för att skapa goda grunder för en gynnsam etableringsprocess 

fri från fördomar kring ensamkommande barns främlingskap. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, unaccompanied asylum-seeking children, 

integration, rasifiering, ”Vi och Dom”
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1 Inledning 

 

”Flykting är man, men man är också människa med  

tankar, drömmar, visioner och mål. Vi måste förstå  

det och också ta hand om det” 

 (Katrin, socionom och tidigare projektledare för ett HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn). 

 

Ensamkommande flyktingbarn är en oerhört utsatt och sårbar grupp. De lever vanligen under 

otrygga förhållanden i hemlandet, i osäkerhet under flykten till Sverige och därefter i ovisshet 

i sin väntan på asyl.  Anledningarna till att barnen kommer till Sverige skiftar, men 

gemensamt är separation från föräldrar och/eller övrig familj (Hessle, 2009). Att komma till 

ett nytt land är svårt oavsett vem som immigrerar, men att söka asyl ensam som underårig är 

en stor påfrestning för det enskilda barnet och en utmaning för samhället. Det är inte 

medlidande dessa barn behöver utan hjälp att skapa en tillvaro i det nya landet genom att 

införliva normer och sociala koder som är självklara för majoritetsbefolkningen (Höijer & 

Magnusson, 2008). Därmed är de professionella vuxna som möter barnen i ett inledande 

skede oerhört viktiga för barnens välbefinnande. Personalen är ansvarig för en förberedande 

integrationsprocess, vilken i vår mening, bör inledas oavsett om barnet beviljats 

uppehållstillstånd eller inte.  

De personer som möter dessa barn kommer framförallt från formella nätverk i egenskaper av 

personal på boenden, lärare, kuratorer, idrottsledare, gode män etc. Det är alla individer som i 

sina olika roller ska fungera som ett viktigt stöd för barnen efter ankomsten till Sverige 

(Eriksson, 2010). Barnens asylprocess liksom inledande etableringsprocess ställer stora krav 

på ett bemötande som kännetecknas av professionalitet. Varje barn bör bemötas på 

individuella grunder, utifrån barnens bästa (Migrationsverket, 2010), vilket leder till en 

komplexitet i personalens arbete. Utmaningarna i mötet med barnen är mångfacetterade; dels 

återfinns en utmaning i gruppens sårbarhet som underåriga och ensamkommande, en annan är 

den heterogenitet vad gäller orsak till flykten, kulturtillhörighet och språk som kännetecknar 

denna grupp av barn. En heterogenitet som försvårar mötet mellan ensamkommande barn och 

professionell vuxen.  

Personalen och dess arbete utgör barnens plattform dels för inträde i det svenska samhället, 

men även för den personliga utvecklingen och bearbetning av upplevelser i samband med 

flykten. Därigenom har barnen och ungdomarna rätt att möta kompetent personal och få 
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individuella behov tillgodosedda för att skapa möjligheter till en gynnsam etablering i 

Sverige.  

1.1 Problemformulering och syfte 

I denna uppsats väljer vi att vända siktet mot de professionella vuxna som arbetar med 

ensamkommande barn. Skälet till att vi väljer att undersöka fenomenet med ensamkommande 

flyktingbarn utifrån socialarbetarens perspektiv är att merparten av de studier som har gjorts 

synliggör barnens upplevelser och åsikter. Bakgrunden till studien återfinns i det faktum att 

individer med invandrarbakgrund många gånger hamnar i utanförskap genom majoritetens 

utmålande av invandrare som främmande och kulturellt avvikande (de los Reyes & Kamali, 

2005). Denna realitet resulterar i en social praktik, vilken ställer krav på invandrares 

anpassning till majoritetssamhället för att nå acceptans i det nya landet, och verkar direkt och 

indirekt exkluderande av individer med en annan bakgrund än svensk. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för och synliggöra den professionella 

socialarbetarens åsikter och erfarenheter kring sitt arbete. Med det som utgångspunkt avser vi 

att problematisera bemötandets betydelse för ensamkommande barns etablering/integration i 

Sverige.  

Ambitionen är att bidra med ett kritiskt perspektiv på hur det integrationsfrämjande arbetet 

bedrivs där vår förförståelse säger att den svenska integrationspolitiken har brister och att 

ensamkommande utifrån sitt invandrarskap riskerar att diskrimineras och exkluderas från 

samhällsarenan. Vår utgångspunkt är att problemet återfinns i strukturen och inte hos 

samhällsmedlemmen, det vill säga att rättvisa och jämlikhet nås genom att vända blicken från 

den enskilda individen till samhällsstrukturen (Mills, 2002). Vi anser att vår studie kan 

komma att vara betydelsefull för hur bemötandet av flyktingbarn kvalitativt kan utvecklas och 

verka gynnande för en etablering/integration fri från fördomar kring ensamkommande barns 

främlingskap. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka centrala aspekter synliggörs i arbetet med ensamkommande barn och 

ungdomar?  

 Hur påverkar personalens professionella förhållningssätt barnens möjligheter till 

etablering/integration? 



 

 

3 

 

 Kännetecknas relationen mellan personal och ensamkommande ungdom av ett 

”Vi och Dom”? 

 

1.3 Användning av begrepp 

Den gängse termen för att tala om underåriga som migrerar ensamma är ensamkommande 

asylsökande barn (motsvarande på engelska; unaccompanied asylum-seeking children). 

Andra benämningar är ensamkommande flyktingbarn och separerade barn. Vi vill tydliggöra 

att vi i uppsatsen använder förkortade benämningar för att referera till ensamkommande 

asylsökande barn. Vi använder ensamkommande barn liksom ensamkommande ungdomar. Vi 

väljer även att återkommande använda endast barn, ungdomar och ensamkommande. 

När vi i uppsatsen talar om individer som arbetar med ensamkommande barn använder vi 

personal, socialarbetare och professionell vuxen. Vi väljer att växla mellan olika uttryck för 

att få variation i texten.     

1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i nio kapitel. Inledningskapitlet ger en introduktion till det fenomen 

uppsatsen berör. Avsnittet behandlar problemformulering, syfte och frågeställningar samt en 

beskrivning av hur valda begrepp används. I kapitel två ges en samlad förklaring till 

migrationsprocesser och till hur mottagandet av ensamkommande barn ter sig. Kapitlet 

problematiserar även den svenska migrationspolitiken och integrationsbegreppets 

komplexitet. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning som kan relateras till 

ensamkommande barns etablering. Avsnittet synliggör begrepp som beskriver mötet mellan 

socialarbetare och invandrare. Därefter följer metodkapitlet som är en beskrivning av valet av 

metod, tillvägagångssätt, etiska aspekter, vår positionering samt vår förförståelse. Här ges 

även en diskussion i förhållande till det metodologiska tillvägagångssättet. Kapitel fem är en 

redovisning av uppsatsen teoretiska referensram, vilken används i analysen av empirin. I det 

sjätte kapitlet redovisas det empiriska materialet utifrån en rubriksättning som synliggör de 

teman vi funnit. Inledningsvis ges en presentation av informanterna i studien. Därefter följer 

kapitel sju som utgör analysen. Här diskuteras resultatet i förhållande till valda teorier och 

begrepp. Kapitlet följs av ett avsnitt med de slutsatser vi gör i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar. I uppsatsen sista kapitel ges en diskussion kring resultat och analys där vi 

ytterligare problematiserar ensamkommande flyktingbarns möjligheter till 

etablering/integration. 
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2 Bakgrund  

 

Vår studie problematiserar ensamkommande barns möjlighet till integration och de fenomen 

vi väljer att lyfta fram i detta kapitel avser att belysa strukturella dimensioner i samhället, 

vilka vi menar, alla är centrala för hur integrationen tar form. Vi påvisar migration som en 

konsekvens av globaliseringen, vi ger en definition av vilka de ensamkommande barnen är 

samt ger en bild av varför människor migrerar. Dessutom förklaras hur ansvarsfördelningen 

ser ut i mottagandet och omhändertagandet av de ensamkommande barnen. Slutligen redogör 

vi för hur integration kan definieras i en svensk kontext. Med utgångspunkt i vår 

frågeställning begränsar vi oss till en tillämpning av integration som ett i grunden politiskt 

begrepp, vilket dock bör förstås sociologiskt, och handlar om samtida politiska åtgärder i 

förhållande till relationer mellan samhällets minoriteter och majoritetsbefolkning.  

2.1 Migrationsprocesser 

Migration som företeelse har ökat markant under senare årtionden. Ett skäl till detta är 

globaliseringen, ett fenomen som i vid mening kan förstås som handel, gränsöverskridande 

investeringar och kapitalflöden mellan länder. Globaliseringen har bidragit till en ökad 

rörlighet där folkomflyttningar sker världen över. Därmed kan migration betraktas som en av 

globaliseringens konsekvenser (Fryklund & Lundberg, 2009, Thörn, 2002). Skälen till att 

människor migrerar varierar i stort och valet är inte alltid frivilligt. Åtskilliga människor 

tvingas idag att fly från förtryck och väpnade konflikter för att söka sig en bättre framtid. I 

frågan om ett värdigt och rättssäkert asylmottagande i Sverige skriver Fryklund och Berg 

(2009) att det inte går att bortse från att människor som söker asyl i Sverige befinner sig i en 

utsatt och sårbar situation. Erfarenheter av krig, traumatiska uppbrott, kränkning av mänskliga 

rättigheter samt eventuell diskriminering i det nya landet präglar ofta livssituationen för en 

individ som immigrerar. Det ställs stora krav på inblandade aktörer i samhället att ha 

beredskap för denna utsatthet och sårbarhet med en frånvarande syn på invandrare som offer 

(ibid). 

 

En betydande anledning till att vuxna såväl som barn migrerar är att de har en förhoppning 

om att öka sina möjligheter till ett ekonomiskt stabilt liv (O’Conell & Farrow, 2007). Andra 

orsaker till migration är politisk instabilitet, korruption, auktoritära regimer och olika former 

av väpnade konflikter liksom naturkatastrofer. Ytterligare skäl är hot mot den personliga 

säkerheten, både utom och inom den egna familjen, samt sjukdomar som HIV/AIDS (ibid). 
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Gruppen ensamkommande barn representeras främst av barn från Somalia, Irak och 

Afghanistan, där majoriteten är pojkar som uppger en ålder mellan 15 och 17 år. Med 

ensamkommande barn avses minderåriga, det vill säga personer under 18 år, som vid eller 

efter ankomsten till Sverige är separerade från både sina föräldrar eller annan legal 

vårdnadshavare. Ett barn räknas som ensamkommande även om barnet har kommit till 

Sverige med en nära anhörig (Migrationsverket, 2010). Under 2010 tog Migrationsverket 

emot 2393 ansökningar om asyl från barn som ryms inom definitionen för ensamkommande 

barn. Prognosen för 2011 pekar på liknande siffror i likhet med den ökning av asylsökningar 

Migrationsverket kunnat se sedan år 2006.  

2.2 Migrationspolitik 

Ett antagande är att barn och ungdomars flykt till Sverige utan vårdnadshavare är ett försök att 

lösa en problematisk livssituation. Ankomsten till Sverige kan dock innebära nya och andra 

problem för barnet såsom psykiska, sociala och existentiella problem relaterade till identitet, 

trygghet och framtid. I denna situation uppkommer humanitära, praktiska och politiska 

frågeställningar kring mottagandet och etableringen av barnen (Socialstyrelsen & 

Migrationsverket, 2002). En målsättning för mottagandet i Sverige är att det inte ska skapa 

nya problem för barnen och ungdomarna. Enligt Barnkonventionen, vilken Sverige ratificerat 

och inarbetet i svenska lagar, ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör minderåriga. 

Således ska Barnkonventionen vara vägledande i arbetet med ensamkommande barn och 

ungdomar. Det innebär konkret att alla barn bär samma rättigheter och ska behandlas utifrån 

lika värde (Migrationsverket, 2010). 

Flera instanser samarbetar för att mottagandet av ensamkommande barn ska uppfylla 

Barnkonventionens krav. Ansvaret delas mellan Migrationsverket, kommunerna, 

länsstyrelserna och Socialstyrelsen och samverkan mellan parterna är mycket viktigt för att 

mottagande ska fungera smidigt. Tidigare var det Migrationsverkets ansvar att ordna boende 

och omsorg för barnen, något som fick växande kritik då Migrationsverket satt med dubbla 

roller gentemot barnen. Förutom själva mottagandet var det Migrationsverkets uppgift att 

behandla barnens asylsökningar. Sedan juli 2006 är ansvaret delat mellan stat och kommun 

genom lagen om mottagande av asylsökande (LMA) där Migrationsverket ansvarar för 

myndighetsutövning i relation till asylprocessen och kommunernas socialtjänster för barnens 

boende, skolgång, hälsofrågor etc.  (Eriksson et al, 2010). Motivet till förändringen är att den 

kompetens och erfarenhet som behövs för att möta barn i utsatta situationer finns inom 

kommunernas socialtjänst. Därigenom kan beredskapen och kompetensen att ta emot barnen 



 

 

6 

 

koncentreras till de kommuner som åtar sig att ta emot ensamkommande barn. Kommunen 

ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen 

(Migrationsverket, 2010).  

 

Som synes är det formella nätverket kring barnen omfattande och i takt med att antalet 

asylsökande ökat i allmänhet och antalet ensamkommande barn i synnerhet, har även 

frivillighetsorganisationer i allt större utsträckning intresserat sig för migrations – och 

integrationsrelaterade frågor (Fryklund & Lundberg, 2009). I Sverige har Rädda Barnen, 

Röda Korset och BRIS varit vägledande i kampen för ensamkommande barns rättigheter. I sin 

rapport Att få landa tryggt. Om mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar slår 

Rädda Barnen (2010) fast att under det att asylprocessen pågår har barnen ett liv att leva och 

likaså efter beviljat uppehållstillstånd. Oavsett om de har beviljats uppehållstillstånd eller 

väntar på besked har de en grundläggande rättighet till vuxna människors stöd och omsorg, till 

utveckling och utbildning och övriga rättigheter som ryms i Barnkonventionen. Rädda Barnen 

har varit en viktig aktör i fråga om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och arbetade 

innan 2006 intensivt för att få till den lagändring som ålade kommunerna att ansvara för 

boende och omsorg (Brendler – Lindqvist, 2004). 

 

Den svenska migrationspolitiken handlar till stor del om integrationsfrämjande insatser. 

Begreppet integration är komplext att definiera och har länge diskuterats i 

samhällsvetenskapliga discipliner. Det ger upphov till en rad olika tolkningar beroende på 

vilka indikatorer som användaren väljer att använda, vilket gör att det saknas en vedertagen 

definition (Integrationsverket, 2004).  

År 1997 antogs en förändrad integrationspolitik i Sverige vars primära syfte var att ta avstånd 

från tidigare uppfattningar om att integration är detsamma som assimilering (fullständig 

anpassning till majoritetskulturen). Propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från 

invandrarpolitik till integrationspolitik (1997/98:16) framhåller att integration inbegriper 

tillträde på arbetsmarknaden, egenförsörjning och delaktighet i samhällslivet utan att ge avkall 

på kulturell bakgrund eller etnisk tillhörighet. Det vill säga att etableringen i det svenska 

samhället handlar om att ge personer med utländsk bakgrund möjlighet till deltagande i 

majoritetssamhället på samma villkor som den inhemska befolkningen. 

Integration bör beskrivas som en ständigt pågående ömsesidig process med flera olika 

dimensioner. Man kan tala om integrationsprocesser på individuell nivå och på samhällsnivå 
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och de kan förklaras utifrån kulturella, sociala, ekonomiska och politiska aspekter.  En viktig 

aspekt är att integration är både individens och samhällets ansvar (ibid.). Det är samhället och 

statens uppgift att formulera en politik och en struktur som underlättar integration, men det är 

också individens eget ansvar att sätta upp mål för sig själv och aktivera sina egna drivkrafter 

för att integrationen ska bli möjlig. 

 

Nader Ahmadi och Eva Britt Lönnback (2005) problematiserar integrationsdiskussionen. De 

skriver att det hittills, trots ett officiellt avståndstagande från assimileringsbegreppet, inte har 

funnits tydliga skillnader mellan synen på integration och assimilation, varken inom politiken 

eller inom forskningen. Anledningen, menar de är att integrationsperspektivet innebär att 

minoriteters integration bestäms genom integrationsprogram som majoritetssamhället 

dikterar, vilket i praktiken endast handlar om ett ytligt accepterande av skillnader. För att 

uppnå integration menar Ahmadi och Lönnback att det krävs mer än en viss medvetenhet om 

kulturella skillnader. Integration kräver en gemensam referensram som innefattar rättsnormer, 

mötesplatser och språk, vilken bygger på en genuin känsla för varandra som grundar sig i 

ömsesidighet, samförstånd och respekt. 

Ovan beskrivna infallsvinklar är betydelsefulla för att kunna skapa förståelse kring 

ensamkommande barns etablering på en makronivå, det vill säga hur etablering möjliggörs 

eller begränsas genom samhällsstrukturen. I vår mening är det framförallt av stor betydelse att 

uppmärksamma integrationsbegreppets komplexitet i den sociala praktiken.  
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3 Tidigare forskning 

 

Forskningsfältet kring ensamkommande flyktingbarn berör främst organisering, 

ansvarsfördelning och mottagande av målgruppen, det vill säga studier som berör 

asylprocessen. Det finns även studier som rymmer ett rättighetsperspektiv samt studier om 

ensamkommande barns psykosociala hälsa efter ankomsten till ett nytt land och då vanligen 

med fokus på ungdomarnas upplevelser (Hessle, 2009). I detta avsnitt väljer vi att lyfta fram 

den befintliga forskning vi anser är relevant i förhållande till en problematisering av 

ensamkommande barns möjligheter till integration.  

3.1 Att hitta sin plats i samhället 

Marie Hessle (2009) beskriver i sin avhandling, Ensamkommande men inte ensamma. Tio års 

uppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som 

unga vuxna i Sverige, hur ensamkommande flyktingbarn etablerat sig i samhället. Enligt 

Hessles uppfattning är etablering en socialisationskategori som fokuserar på den vuxnas 

aktiva strävan att inrätta sitt liv och bli delaktig i samhället. I avhandlingen används 

etableringsbegreppet för att belysa de unga vuxnas situation när det gäller svenskt 

medborgarskap, bosättning, sysselsättning, levnadsform och ekonomi. Hon påvisar att 

permanent uppehållstillstånd är dörröppnaren till etablering och delaktighet i samhället, vilket 

gör att socialisationsprocessen i relation till svenska förhållanden påbörjas individuellt i 

samband med att uppehållstillstånd beviljas. Hessle menar att det är uppenbart att de unga 

vuxna som studeras på ett överraskande sätt tagit sig fram till svenskt medborgarskap, stabil 

bosättning, sysselsättning samt skapat ett tryggt socialt nätverk. De är alla ekonomiskt 

självförsörjande, uttrycker välbefinnande och är positivt inställda till framtiden. Dock klargörs 

i studien att vägen till etablering inte alltid varit rak utan periodvis mer eller mindre fylld av 

motgångar. Anledningarna till att etableringen varit problematiskt är erfarenheterna från dels 

en psykisk belastning från händelser i hemlandet, dels osäkerheten under flykten och genom 

ovissheten under asyltiden. En stor utmaning som präglar flera av studiens informanter är 

också det kulturmöte som sker i mötet med det svenska samhället.  

3.2 Kulturmöten 

Kulturmöte är ett begrepp för att problematisera övergången från ett införlivat kulturmönster 

till ett annat. Utifrån de erfarenheter de ensamkommande barnen och ungdomarna har med sig 

ställs de inför utmaningar genom de nya sociokulturella villkor de möter när de anländer till 

Sverige (Hessle, 2009). Resonemanget bygger på ett antagande om att ensamkommande barn 
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flyr från samhällen som huvudsakligen präglas av kollektivistiska värden till ett 

samhällssystem där individen har ett stort eget ansvar samtidigt som staten, genom ett 

välfärdssystem, träder in med ett större ansvar och stöd för den enskilde. De ensamkommande 

barn som ingår i Hessles studie har till största delen sitt ursprung i Irak, Afghanistan och 

Somalia, vilka är länder som präglas av icke individualistiska självuppfattningar och där 

samhörighet betonas i motsats till självständighet. I dessa kollektivistiskt präglade samhällen 

är den utvidgade familjen vanlig (förutom barn och föräldrar räknas här in andra nära 

släktingar) och barnen växer upp med ett stort nätverk av kontakter där flera vuxna delar 

ansvaret för trygghet och omvårdnad. I det svenska samhället har den utvidgade familjen en 

mindre betydelse och individuell självständighet kännetecknar sättet att leva, vilket införlivas 

under tidig uppfostran. Hessle hävdar att en västerländsk individualistisk livsform kan ge 

upphov till ensamhet och isolering. Hennes poäng är att påvisa att det ensamkommande 

barnet i kulturmötet riskerar att hamna i situationer där ickeindividualistiska erfarenheter från 

hemlandet krockar med kravet på individuell självständighet i Sverige.  

3.3 Kulturklyfta 

En central arbetsuppgift inom omsorgsarbete är att dagligen möta medborgare med problem 

och svårigheter i vardagen. Dessa möten mellan socialarbetare och klienter kan ofta utvecklas 

till problematiska relationer då samspelssituationen utgör en ”kulturell klyfta” där formella 

sammanhang riskerar att framstå som obegripliga inom ramen för klientens förståelse av 

vardagen utifrån dennes kulturella bakgrund. För en socialarbetare bedrivs vanligen arbetet 

inom begränsade förutsättningar, däribland organisatoriska och ekonomiska villkor. Det är en 

omständighet som ytterligare försvårar mötet med klienten och som riskerar att ge upphov till 

en förståelse och gestaltning av världen, och i förlängningen en praktik, vilken klienten utifrån 

sin normativa uppfattning inte alltid upplever som fördelaktig. Lars Christer Hydén (2001) 

beskriver hur diskussionen om möten mellan medborgare och professionella representanter 

för instanser inom socialt arbete de senaste tjugo åren intensifierats i termer av bemötande (i 

huvudsak genom en tilltagande kritik mot exempelvis sjukvårdspersonal och byråkraters 

oförmåga att möta klienter som subjekt). Bemötandet utgör en social relation som handlar om 

att förhålla sig aktivt till den individ som den yrkeskunnige möter. Det handlar om en 

samspelsituation där den professionelle är kapabel att redogöra för sitt bemötande för att 

legitimera sitt handlande gentemot klienten. Hydén förklarar att om inte socialarbetaren är 

framgångsrik i att aktivt möta klienten kan denne uppleva att den sociala statusen ifrågasätts 

och att denna inte blir sedd.  
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En viktig omständighet som utmålas är att samtidens globaliseringsprocesser gör Sverige allt 

mer multietniskt, vilket Hydén (ibid) menar ger upphov till en utmaning i socialt arbete då det 

blir mindre självklart vad som ryms inom vardagliga normer och värderingar. Lösningen 

enligt Hydén är utbildning. Genom utbildning, menar han, skapas möjligheter för den enskilda 

socialarbetaren att förhålla sig reflexivt till sin normativa roll i det sociala arbetet. 

I likhet beskriver beteendevetaren Eva Danielsson med kollegor (2005) i rapporten 

Tvärkulturellt socialt arbete – av socialarbetare för socialarbetare, att den sociala praktiken 

med människor som immigrerat är just ett möte mellan kulturer, vilket därför också bör 

bedrivas ur ett tvärkulturellt perspektiv. Det innebär att det är mycket viktigt att den 

professionella socialarbetaren är medveten om sitt förhållningsätt till dessa individer utifrån 

sina egna kulturbundna föreställningar, sin maktposition och den kontext mötet sker i. De 

flesta svenska socialarbetarna är generellt inte utbildade i att reflektera över den egna 

kulturbundenheten och grundläggande värderingar, vilket gör att det i mötet med klienten kan 

uppstå missförstånd. Socialarbetaren ställs då inför nödvändigheten att konfronteras med de 

egna kulturella fördomarna för att uppnå ett professionellt och konstruktivt möte. Ett sådant 

möte vilar på tre grundpelare; bemötande, tydliggörande och lyssnande och vilket skapar 

respekt för klientens sätt att uppfatta verkligheten (ibid). Ahmadi och Lönnback (2005) 

använder i samma rapport begreppet kulturkompetens för att beskriva hur det tvärkulturella 

sociala arbetet skapar positiva möten. Att ha kulturkompetens, menar de, innebär inte att vara 

allvetande utan handlar snarare om att vara medveten om kulturen betydelse för individen 

som bemöts. Det innebär även att vara uppmärksam på att man som professionell och klient 

troligen har olika syn på problem, såväl som lösningar, och att det kräver flexibilitet i 

situationen. Kulturkompetens innebär också att ha kunskap om de konsekvenser som 

diskriminering och marginalisering kan ge upphov till. 

3.4 Välvilja och emotionellt engagemang 

Ravi K. S. Kohlis (2006) studie kring socialarbetares syn på sitt arbete med ensamkommande 

flyktingbarn tar sin utgångspunkt i en vedertagen uppfattning om det sociala arbetets praktik 

med målgruppen som problematiskt och ständigt bristfälligt. Han belyser att existerande 

forskning vanligen belyser socialtjänsters misslyckande i förhållande till sina lagliga 

skyldigheter att bemöta de ensamkommande barnen i likhet med all barn i behov av stöd och 

insatser. Han motsätter sig att merparten av befintlig forskning synliggör ett distanced 

relationship mellan ungdomen och socialarbetaren samt en cynisk kultur där socialarbetarens 

skepticism gentemot barnens och ungdomarnas historier och påstådda ålder leder till tvekan 
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och oengagemang i praktiken. Därigenom är Kohlis ambition att uppvisa en mer optimistisk 

sida av arbetet med ensamkommande. Han finner att ett genuint emotionellt engagemang hos 

socialarbetare är kärnan i effektivt arbete och ger stabila relationer med de ensamkommande 

flyktingungdomarna utan att socialarbetaren inskränker sin professionalitet. 

Socialarbetarna i Kohlis studie gav uttryck för att det tar tid att skapa förtroenderelationer och 

att detta beror av hur socialarbetaren agerar gentemot barnen och ungdomarna. 

Socialarbetarna framhöll betydelsen av att vara ärlig, tydlig och realistisk vid 

informationsutbyten samtidigt som de upplevde sig vara en källa till välbefinnande. Genom 

att bemöta ungdomarna på detta sätt, ansåg socialarbetarna att de lade grunderna till en 

ömsesidighet i relationen där tillit kunde utvecklas över tid och ungdomarnas framtida 

etablering gynnades. De arbetade för att skapa en för ungdomen sammanhållen tillvaro där 

praktiska behov tillgodoses, en anknytningsrelation till socialarbetaren där denne söker 

förståelse för ungdomens känslomässiga värld för att kunna vara en hjälpande hand i 

formandet av en lugn inre värld samt för ett framtida sammanhang där ungdomen återfår en 

vardaglig livsrytm. Slutligen kan sägas att flertalet socialarbetare gav uttryck för att de gärna 

såg att relationen var långvarig, det vill säga att kontakten med ungdomarna höll i sig. 

Begreppen vi valt att lyfta fram i detta avsnitt återfinns på empirisk nivå och berör 

ensamkommande barns etablering samt studier i förhållande till socialt arbete. Avsikten är att 

belysa centrala aspekter i arbetet med invandare i allmänhet och ensamkommande barn i 

synnerhet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi önskar påvisa den komplexitet som kan 

känneteckna mötet mellan personal och ensamkommande ungdom i termer av ett möte mellan 

kulturer. 
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4 Metod 

Nedan presenteras vårt metodologiska tillvägagångssätt. Vi presenterar vår positionering, 

urval, etiska aspekter samt vår förförståelse. Vi diskuterar även hur valet av metod har 

fungerat. 

4.1 Intersektionalitet 

Arbetet med uppsatsen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket avser att synliggöra hur 

människors levnadsvillkor inte endast skapas utifrån en specifik etnisk, könslig eller 

klasstillhörighet. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) menar att dessa ordningar 

påverkar varandra och är kontextbaserade, det vill säga att de förändras i skilda rumsliga och 

historiska sammanhang. Vidare förklarar de att intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk 

ram för att kunna analysera hur makt konstitueras utifrån dessa ordningars samverkan med 

varandra. Ett intersektionellt perspektiv förstår makt som en multidimensionell konstruktion 

där kön, klass och ras/etnicitet är bärande principer och att dessa olika positioner konstituerar 

varandra. Det är i skärningspunkten mellan individuella och strukturella nivåer som ett 

förtryck kan förstås och utifrån ett dialektiskt perspektiv syftar intersektionalitet till att 

upplösa gränser mellan sociala kategorier (ibid.). 

Det intersektionella perspektivet utgör vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i 

forskningsarbetet och ger således uttryck för vår sociologiska positionering. Vi vill poängtera 

att vi i analysen inte konkret diskuterar ur ett intersektionellt perspektiv då syftet inte är att 

använda intersektionalitet som teoretiskt begrepp. Syftet är snarare att påvisa för läsaren hur 

vi tänker kring det sociala fenomen vi studerar. Intersektionalitet som vår 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt får därigenom konsekvenser för hur fenomenet med 

ensamkommande flyktingbarn och det sociala arbetet med denna grupp angrips, det vill säga 

hur problematiken studeras, teoretiseras och tolkas i uppsatsen. 

4.2 Kvalitativ ansats 

I enlighet med ett intersektionellt perspektiv använder vi i uppsatsen ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning bygger på heterogenitet och kontextualisering (Kvale, 

1997). Med det avses att situationer uppstår i ett socialt sammanhang och i relationer mellan 

människor. Därmed måste samhälleliga förhållanden förstås och förklaras i förhållande till 

kontext. Den målgrupp vi vänder oss till i uppsatsen, det vill säga professionella vuxna som 

arbetar med ensamkommande barn, präglas av heterogena värden vad gäller ursprung, 

kulturella föreställningar, utbildning, arbetslivserfarenheter, familjesituationer etc. 

Gemensamt för målgruppen är den arbetssituation de har idag, men tidigare erfarenheter gör 
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att upplevelserna och åsikterna kring arbetet kan se mycket olika ut, vilka bör sättas i relation 

till individuella och kollektiva sammanhang. Till följd därav krävs det enligt vår mening en 

kvalitativ ansats för att angripa vår frågeställning och skapa förståelse för hur bemötandet 

inom socialt arbete inverkar på barnens etablering i Sverige. Dessutom anser vi att den 

kvalitativa ansatsen är betydelsefull för att belysa socialarbetarens delaktighet i reproduktion 

av befintliga samhällstrukturer. Socialarbetare är likhet med oss alla påverkade av normer, 

värderingar och maktstrukturer, vilka de dagligen tvingas förhålla sig till. Genom att 

uppmärksamma socialarbetares åsikter och det sociala arbetets praktik ges de möjlighet att 

bidra till strukturella förändringar i den större organisation de är delaktiga i. 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Kvalitativ intervju 

Som metod för att undersöka professionellas arbete med ensamkommande flyktingbarn föll 

valet på att använda kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form. I den semistrukturerade 

metoden är frågorna specificerade, men metoden medger dialog och utrymme ges för 

informanten att fördjupa sina svar (May, 2001). Syftet är att framkalla spontana beskrivningar 

som baserar sig på intervjupersonernas egen verklighet då informanten ges chansen att själv 

sätta ord på och definiera den kontext som är föremål för studien (Kvale, 1997). Den 

kvalitativa intervjun föregås vanligen av en intervjuguide där förhandsstrukturen beror av 

forskningens fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier (Ryen, 2004). Våra intervjuguider 

(bilaga 1-3) utformades utifrån fem teman; personalens bakgrund, yrkeskunskaper, 

utmaningar och svårigheter, bemötande/kommunikation samt de ensamkommande 

ungdomarnas etablering. Vår tematiseringen syftade till att skapa en röd tråd i förhållande till 

problemformuleringen. Således ville vi undvika överflödig information och försäkra oss om 

att vi bevarade vårt forskningssyfte. 

 

Vid intervjutillfällena var vi tydliga i vår information till informanterna om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. I samtycke med informanterna spelades 

intervjuerna in då vi under forskningsprocessen har återgått till inspelningarna för att 

transkribera intervjuerna ordagrant. Transkribering rekommenderas då det säkerställer 

tolkningen av materialet. Dock bör det tilläggas att de utskrifter vi har gjort inte är exakta 

kopior av verkligheten, då forskaren gör en tolkning när han eller hon transkriberar materialet 

och på så sätt konstrueras verkligheten i förhållande till studiens syfte (Kvale, 1997).  
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I det vidare arbetet med analysen har vi letat efter mönster och motsägelser i det empiriska 

materialet. Utifrån studiens frågeställningar och intervjuguidens tematisering har vi funnit 

centrala analysteman, vilka vi har bemött utifrån ett intersektionellt perspektiv och en 

postkolonial teoretisk ram. 

4.3.2 Urval  

Vår empiri utgörs av materialet från sju kvalitativa intervjuer där fem informanter arbetar som 

boendepersonal, en informant är lärare på individuella programmet samt en informant 

fungerade som projektledare vid starten av boendet. 

Valet av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervjuforskning. Forskare bör 

ta hänsyn till vem som ska intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier informanterna ska 

väljas (Dalen, 2007). Urvalet för denna studie inleddes med en efterforskning i om det var 

möjligt att överhuvudtaget få informanter. Efter att problemformuleringen utformats tog vi 

kontakt med verksamhetschefen för det HVB-hem (Hem för Vård och Boende) vi avsåg att 

avgränsa oss till. Ett godkännande är ofta en förutsättning då intervjuerna kommer att handla 

om verksamheten samt tar tid i anspråk från personalen (Ryen, 2004). Vid ett första möte 

presenterade vi vårt syfte med studien och redogjorde för hur vi tänkte oss att 

materialinsamlingen skulle ske. Verksamhetschefen menade att vårt ämne kunde 

kategoriseras som känsligt och var tveksam till att belasta personalen. Vid nästa kontakt 

inbjöds vi dock till att träffa eventuella informanter och att återigen berätta om syftet med vår 

undersökning. Vid detta andra möte bemöttes vår studie mycket positivt då de var överens om 

att personalperspektivet har uppmärksammats mycket lite. De anställda var gärna behjälpliga 

för insamling av empiri, vilket bidrog till ett godkännande från verksamhetschefen att 

genomföra fem kvalitativa intervjuer med personal från boendet.  

Valet av informanter avgränsades genom kriteriet att det skulle vara ordinarie personal som 

arbetat med de ensamkommande barnen en längre tid, minst ett år. Ett annat kriterium var att 

det i informantgruppen skulle finnas både individer med svensk bakgrund och individer med 

utländsk bakgrund, i syfte att utläsa eventuella skillnader i åsikter och erfarenheter. Valet föll 

sedan slumpmässigt på de individer som arbetade vid de datum vi föreslog för fältarbete. De 

två övriga informanterna, läraren och projektledaren, kom vi i kontakt med genom att vända 

oss till den lärare som undervisar de ensamkommande barnen och den projektledare som 

startade boendet. Vi ansåg det relevant att intervjua en lärare då denna är involverad i barnens 

dagliga liv och genom sitt arbete bidrar med viktiga kunskaper för barnens möjlighet att 
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etablera sig i samhället. Intervjun med projektledaren motiverades genom att i uppsatsen 

kunna bidra med ett mer explicit makroperspektiv på ensamkommande barns 

etablering/integration. 

 

Förutom att om välja ut informanter som ska intervjuas handlar urvalet om att fastställa under 

vilka omständigheter intervjuerna ska genomföras, exempelvis i förhållande till i vilken miljö 

intervjuerna ska ta plats (Ryen, 2004). Då informanterna intervjuas i förhållande till sin 

arbetssituation ansåg vi att lämplig miljö för intervjuerna var respektive arbetsplatser, 

eftersom det är en miljö som troligen bidrar till en självsäkerhet hos informanternas i 

förhållande till yrkesrollen. 

4.4 Förförståelse 

I vår position som forskare har vi skapat en medvetenhet kring att vi bär på en förförståelse 

som kommer att påverka vår analys och tolkning av den empiri vi har samlat in.  En 

medvetenhet om den egna förförståelsen gör forskaren känsligare och fungerar som 

ögonöppnare i tolkningssituationen, det vill säga att forskaren då inte blir begränsad i sin 

förförståelse utan aktivt tar hjälp av den i sin förståelse av det insamlade materialet (Dalen, 

2007).   

Gemensamt i vår förförståelse är att vi ser arbetet med ensamkommande barn som en svår 

uppgift då arbetet kräver mycket kunskap och ett normativt förhållningssätt som inte gör 

skillnad på att vara ”svensk” och att vara ”invandrare”. Ytterligare ett antagande är att 

ensamkommande barns integration är problematisk genom att majoritetssamhället definierar 

hur integrationen ska se ut. Vi tar avstånd från assimileringsbegreppet, i likhet med svensk 

integrationspolitik, men ställer oss frågan hur synen på integration tar sig uttryck i praktiken. 

Vi menar att om ett ”vi och dom” - tänkande existerar inom socialt arbete, genom utmålandet 

av en svensk överlägsenhet, utgör det ett hinder för ensamkommande barns möjligheter till 

etablering/integration.  

Vår förförståelse skiljer sig åt genom våra sociala och kulturella bakgrunder. I analysen av vår 

frågeställning kan det vara en tillgång att vi har olika erfarenheter och därmed olika 

perspektiv. Vi ser det som en styrka att vi har olika etniska ursprung, där en av oss är 

uppvuxen i Kosovo och en i Sverige. Våra erfarenheter och kunskaper gör att vi kan bidra 

med skilda upplevelser kring migration och integration/etablering, vilket vi menar ger kvalitet 

i vårt analysarbete. Vi är dock medvetna om att vår skilda förförståelse kan skapa motsägelser 
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och färga vår tolkning, vilket är något vi beaktar genom vår forskningsprocess. Se vidare 

nedan. 

4.5 Etiska aspekter 

I kvalitativ forskning återfinns en etisk aspekt i hur vi som forskare förhåller oss till 

informanterna och deras berättelser (Ryen, 2004). Rollen som forskare innebär att göra 

anspråk på ett tolkningsföreträde, vilket kan utgöra ett så kallat etiskt dilemma. För att minska 

risken för etiska dilemman är det av stor betydelse att forskaren redovisar sin egen roll och 

förhåller sig reflexivt till tolkningen av intervjusituation och material. I likhet menar Diana 

Mulinari (2005) att forskning i hög grad är påverkad av forskarens biografer. Som forskare 

likväl privatpersoner figurerar vi i diskursiva sammanhang som påverkar våra liv och 

skapande av kunskap. Som forskare bär vi en medvetenhet kring att vårt val av uppsatsämne 

kan kategoriseras som ett känsligt ämne, då det handlar om barn i en utsatt situation och då vi 

intervjuar personal som har tystnadsplikt. Vi förhåller oss till denna omständighet genom att 

genomgående motivera våra val av begrepp och reflektera över den tolkning vi gör. Vi för en 

ständig dialog oss emellan för att synliggöra vad det är vi faktiskt säger och hur vi förmedlar 

vårt tolkningsföreträde. Vi strävar efter att göra en tolkning av empirin som är av relevans för 

de frågor vi ställer. 

 

Ett annat etiskt hänsynstagande är vikten av konfidentialitet som vanligen är ett krav inom 

kvalitativ forskningstradition (Ryen, 2004). Konfidentialitetskravet innebär att empirin 

avidentifieras i avrapporteringen för att skydda den utforskades privatliv och identitet, vilket 

innebär att läsaren eller någon annan inte ska kunna känna igen identitet och lokalitet. Detta 

blir särskilt viktigt i förhållande till vårt material genom informanternas tystnadsplikt. I 

uppsatsen har samtliga personuppgifter avidentifierats och vi har genomgående strävat efter 

att skydda informanternas identiteter såväl som de ensamkommande ungdomarnas. Vi har valt 

att ge andra namn till de intervjuade samt exkluderat material som på något sätt kan påvisa 

igenkännande. 

4.6 Generaliserbarhet 

Vi vill betona att studiens generaliserbarhet är begränsad till den kontext vi har utfört vår 

studie i. Det resultat vi finner kan endast hänvisas till det arbete som utförs på det boendet vi 

avgränsat oss till. Det innebär att om en liknande studie utförs i förhållande till en annan 

kontext, det vill säga ett annat HVB-hem, skulle resultaten troligtvis skilja sig från våra, då 

kvalitativa intervjustudier sätter personliga beskrivningar av åsikter och erfarenheter i fokus . 
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Dock tror vi att liknande resultat skulle genereras om vår studie gjordes om igen i den kontext 

vi har använt som utgångspunkt. 

4.7 Metoddiskussion 

Inhämtningen av empiri förflöt väl och vi är nöjda med det material vi fått ute på fältet. 

Intervjuguiden fungerade tillfredställande och dess karaktär av en semistrukturerad 

intervjuguide gav, som vi väntade oss, flexibilitet i intervjusituationen. Vi mötte positiva 

informanter där alla bidrog med intressanta resonemang.  

 Tanken var att intervjuguiden skulle komma till informanternas kännedom innan 

intervjutillfället. På plats förstod vi att detta inte skett trots att vi skickat frågeformuläret 

en vecka tidigare. Dock anser vi inte att det har påverkat kvaliteten på intervjuerna i 

nämnvärd utsträckning, förutom i ett par fall där vi tror att det eventuellt har bidragit till 

mer utvecklade svar.  

Ett kriterium för vårt urval var att det skulle vara ordinarie personal. Vid första 

intervjutillfället visade det sig att en av de ordinarie inte var på plats som avtalat utan 

ersatts av en vikarie. Vi valde att intervjua denna vikarie, vilket vi motiverar genom att 

vikarien har varit med i bilden sedan verksamheten upprättades och därmed i tid varit 

anställd lika länge som den ordinarie personalen. Vi anser att denna intervju har tillfört 

studien relevant information. 

Reliabilitet och validitet är vanliga begrepp för att säkerställa ett forskningsresultat och 

används både inom kvantitativ och inom kvalitativ forskning. Katarina Jacobsson (2008) 

avråder dock från denna begreppsanvändning då begreppen från början är kvantitativa 

termer och därigenom inte gör den kvalitativa forskningen rättvisa. Hon uppmanar istället 

till att tala om kvalitativa studiers kvalitet, vilken förutsätter forskarens metodologiska 

medvetenhet. Ett sätt att styrka studiens kvalitet är genom metodtriangulering som 

innebär att två eller fler metoder kombineras (ibid). Mulinari (2005) framhåller att 

kombinationen av kvalitativa intervjuer och deltagande observationer vanligen bidrar till 

ett djupare ifrågasättande och en mer varierad information än den som fås genom enbart 

intervjuer. Vi anser att observation som metod hade kunnat stärka kvaliteten hos de 

resultat vi presenterar. Anledningen till att vi inte valde observation som metod var att vi 

ansåg att observationer hade behövts utföras under en längre tidsperiod. Vi antog att 

observationerna kunde bidra till en snedvriden tolkning av situationen genom att endast 

vara där vid enstaka tillfällen, det vill säga att våra observationer inte skulle bli 
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representativa i besvarandet av frågeställningarna.  I efterhand menar vi dock att 

observationer skulle tillfört kvalitet eftersom att vi som forskare då kunde ha ställt 

observationsresultaten mot intervjumaterialet och därigenom funnit likheter, skillnader 

samt möjliggjort upptäckten av andra eller ytterligare mönster. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt presenterar vi de begrepp och teoretiska resonemang vi anser är relevanta för 

studien. Uppsatsens teoretiska ram bygger på ett intersektionellt perspektiv och 

begreppsapparaten tar sin utgångspunkt i postkolonial teoribildning. Postkolonialismen utgör 

inte en enhetlig teori utan bör beskrivas som ett fält som stakats ut av frågeställningar kring 

vilka effekter kolonialism och imperialism och motståndet mot dessa fått (Mohanty, 2003). 

Catharina Eriksson m.fl. (2005) skriver att det postkoloniala tänkandet gör gällande att 

kolonialismen och dess stereotyper än idag präglar världen. Det främsta exemplet är 

konstruktionen av dikotomin mellan Öst och Väst, vilken skapats för att bibehålla den 

överordnade ställning som Väst gör anspråk på och idag är central i frågan om hur förtryck av 

individer och grupper skapas och reproduceras. 

Då vi fokuserar på hur ensamkommande barns integration kan problematiseras genom en 

samhällelig konstruktion av ett ”Vi” och ett ”Dom”, väljer vi att belysa teorier kring rasism 

och rasifiering. I valet av teori spelar således konstruktionen av en ”svenskhet” kontra ett 

”invandrarskap” stor roll. 

5.1 Konstruktionen av den andre 

Den postkoloniala teoribildningen anses vanligen ha inletts i samband med Edward Saids 

analys av hur kunskap om de Andra konstrueras i västerländska framställningar av vad som i 

dessa texter benämns för ”Orienten” (Eriksson et al. 2005). Saids ambition med boken 

Orientalism är att påvisa hur diskurser kring orientalismen verkar för att etablera kunskap 

genom språkets användning. Han skriver att orientalism är ett sätt att tänka som grundar sig 

på en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och (för det mesta) 

Västerlandet (Said, 2004). Said påvisar en förståelse kring att Väst har konstruerat Öst som 

sin motpol, det vill säga Orienten, för att framhäva en överordnad ställning utifrån sociala, 

politiska och kulturella aspekter. Orienten har framställts som det diskursiva Andra, allt det 

som Västerlandet inte är; okänt, främmande, irrationellt, despotiskt och exotiskt. Said gör 

gällande att relationen mellan Öst och Väst är ett dominansförhållande som har mynnat i 

teorier och praktiker som människor har investerat i under generationer. Uttryckt på annat sätt 

har dikotomin mellan Öst och Väst initierat en hegemonisk diskurs som i hög grad ger upphov 

till sociala, politiska och kulturella klassificeringar av människor. 
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I boken Svart hud, vita masker teoretiserar Frantz Fanon (1995) kring kolonisatörens 

konstruktion av den andre, det vill säga den koloniserade svarta människan. Fanons syfte är 

att medvetandegöra den svarta människan så att han eller hon kan befria sig själv från det 

komplexa förtryck som har utvecklats i en kolonial och antikolonial kontext. Fanon synliggör 

hur den koloniserade i relationen till kolonisatören blir sedd och inte sedd på samma gång. 

Trots att den vites blick vilar på den koloniserade så uttrycker den inte något erkännande. 

Fanon menar att den koloniserade internaliserar den andres blick som då blir en oupplöslig del 

av individens identitet. Det ger upphov till en kluvenhet, en ambivalens som omfattar en inre 

konflikt av att leva i intim symbios med ”fienden” och ett befäst självförakt (Eriksson et al, 

2005).  

Ett viktigt begrepp hos Fanon är mindervärdeskomplex. Han använder begreppet för att 

belysa hur människor ständigt försöker nå ett uppfyllande av normer i jämförelse med vad 

som anses vara det bästa. Han hävdar att den koloniserade eftersträvar den vita människans 

egenskaper, men att den vite kolonisatören aldrig har upplevt mindervärde eller 

underlägsenhet. Han skriver att ”den koloniserades känsla av mindervärdighet står i direkt 

relation till européns känsla av överlägsenhet” (Fanon, 1995, sid. 94). 

Fanon förklarar att den svarta människan inte har något egenvärde utan alltid är beroende av 

den Andres närvaro. Det innebär att den svarta människan ständigt strävar efter att anpassa sig 

till den vita människans ideal. Dock blir det aldrig till fördel för den svarta människan 

eftersom denne inte får något erkännande. Lösningen, menar Fanon, är en omstrukturering av 

världen. Han säger: ”Vi måste således vända oss från individen till den sociala strukturen. 

Om det finns en defekt finner man den inte i individens utan i miljöns själ” (ibid. sid. 189). 

5.2 Rasifiering   

Begreppet rasifiering står generellt för kategoriseringar, tankemodeller och associationer vilka 

gör rangordningen mellan människor till ett naturligt inslag i såväl sociala relationer som 

maktstrukturer (Molina, 2005). Irene Molina skriver: 

”Rasifieringsprocesser är associerade till en essentialistisk  

 människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån 

  en föreställning om människors väsensskilda och oföränderliga 

 olikheter utifrån kulturella och/eller utseendemässiga tillskrivningar”  

(ibid. sid. 95). 
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Rasifiering bör förstås som ett begrepp, vilket inte ämnar förklara sociala konstruktioner utan 

som syftar till att se hur, varför samt med vilka effekter som sociala meningar sammankopplas 

med olika etniska skillnader (ibid.) Begreppet lyfts fram för att förstå nutida former av etnisk 

diskriminering och exkludering av individer i samhället. Vidare lyfts två olika uppfattningar 

om fenomenet. Den första syftar till rasifiering på det samhälliga planet där det sker en 

strukturell och hierarkisk uppdelning byggd på föreställningar om rasskillnader. Den andra 

processen påvisar rasifiering av individer. Dessa två tolkningar förutsätter varandra och Molina 

(2005) menar att det inte är möjligt att försöka fastställa vilken process som sker i första hand, 

det vill säga om det är samhället eller individen som rasifieras först.  

Ett resultat av rasifieringsprocesser i det svenska samhället är uppdelningen i ett ”Vi” och 

”Dom” mellan svenskfödda medborgare och individer med annan etnisk bakgrund. Skapandet 

av en svensk identitet förutsätter ett avvikande ”Dom”, vilket leder till ett främlinggörande av 

de individer som reduceras till kategorin invandrare och framställs som ett hot mot 

föreställningen om vad ”Vi” innebär (de los Reyes & Kamali, 2005).  

Ur ett historiskt perspektiv har rasbegreppet bidragit till en uppdelning mellan ett ”Vi” och ett 

”Dom”, vilken har legitimerats utifrån föreställningar om människors skilda biologiska 

egenskaper (de los Reyes & Kamali, 2005). Dock har vetenskapen under en längre tid betonat 

att det inte finns några fysiska eller genetiska skillnader mellan individer, vilka kan förklaras 

som rasmässiga diskrepanser. Det har i sin tur fört med sig en uppfattning om rasism som en 

företeelse skild från vardagslivets diskriminering och en ideologi som idag ska förpassas till 

det förflutna (Molina & de los Reyes, 2005). Rasbegreppet är dock i hög grad aktuellt i den 

bemärkelsen att det ger en förståelse över de maktrelationer som har konstituerats genom 

begreppets naturalisering i biologin. Rasers existens har ifrågasatts och begreppet bör istället 

förklaras som en social konstruktion som är av stor betydelse både som ideologi och social 

praktik i form av rasism (Molina, 2005). Idag talas det om en mer sofistikerad kulturell rasism 

som figurerar i det dolda och främst blir synlig genom insynen i samhälleliga institutioners 

uppbyggnad och organisering, exempelvis genom segregation i boende och på 

arbetsmarknaden (Molina & de los Reyes, 2005). Denna nya rasism bygger således på 

kulturella snarare än biologiska argument.  

Även Etienne Balibar och Immanuel Wallerstein (2002) lyfter fram existensen av en nutida 

rasism och konstaterar att rasismen snarare växer än är på tillbakagång. De menar att rasism 

ideologiskt handlar om en vision om att samla och expandera makt och egendom hos en 
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majoritet, vilket påvisar att rasismen ständigt är under rekonstruktion och bör analysers utifrån 

rådande samhällsstrukturer. Nyrasismen, förklarar de, bör skildras som ett svar på 

globaliseringens effekter, vilken samtidigt som den bidragit till en ökad migration har stöpt 

skarpare sociala gränser och legitimerar kulturella skillnader som kategoriseringsmekanismer. 

Genom kapitalismens framväxt och nationalstatens förändrade politiska roll genereras en 

nyrasism som i grunden bygger på en legitimering av ojämlikheter. Nyrasismen innebär en 

konfliktfylld splittring på de sociala förhållandenas nivå, vilken befäster en inkludering liksom 

exkludering av människor och som alltid måste förklaras i förhållande till sin kontext. 

Rasifieringsbegreppet liksom konstruktionen av den andre är viktiga i analysen av 

ensamkommande barns möjligheter till etablering/integration och acceptans hos 

majoritetsbefolkningen. Inom den postkoloniala teoribildningen är även Chandra Mohantys 

(2003) antirasistiska feminism viktig för att belysa förtrycksmekanismer i samhället. Hon 

menar att forskning bör vara emancipatorisk, det vill säga ha som syfte att förändra 

maktordningar och därigenom användas av de som är förtryckta. Vi måste frångå det synsätt 

som betraktar ras, klass, kön och nationalitet som statiska och förkroppsligade kategorier. 

Vidare motsätter sig Mohanty antagandet av en enhetlig feminism, det vill säga en 

föreställning om likheten i förtrycket av kvinnan. Hon menar att homogeniteten hos kvinnor 

som grupp blir förväxlad med historiskt specifika och i verkligheten existerande grupper av 

kvinnor och att kategorin kvinnor töms på sitt innehåll om den inte förstås som en 

differentierad kategori, bunden till sina specifika kulturella och sociala kontexter. Dessa 

homogena och deskriptiva genusskillnader används för att konstruera en generell klyfta mellan 

män och kvinnor och ett faktum som glöms är att kvinnor skapas i just de sociala, kulturella 

och politiska relationer som gör skillnad samtidigt som de också är delaktiga i relationernas 

uppkomst och reproduktion (ibid).  

I likhet menar vi att deskriptiva skillnader används för att befästa klyftor mellan svenskar och 

invandrare, vilket tar sig ett uttryck i ett ”Vi” och ett ”Dom”. Gällande invandring har den 

svenska integrationspolitiken långtgående kritiserats för sina brister och en viktig omständighet 

är att politiken har präglats av assimileringsstrategier (de los Reyes & Kamali, 2005). Det 

innebär att individer med invandrarbakgrund som inte assimileras riskerar exkludering och 

utanförskap. Genom ett postkolonialt resonemang vill vi angripa det svenska samhällets 

strukturella förhållanden och dess konsekvenser för individer med annan etnisk bakgrund än 

svensk, i detta fall ensamkommande flyktingbarn. 
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6 Resultat 

 

Nedan följer en sammanställning av det empiriska materialet. Presentation görs utifrån 

uppsatsens frågeställningar och bygger på de mönster vi har kunnat finna i informanternas 

berättelser. Inledningsvis ges en presentation av informanterna i studien. 

6.1 Presentation av informanter 

Katrin 

Katrin är 47 år gammal och har svenskt ursprung. Hon är utbildad socionom och har arbetat 

inom socialtjänsten sedan 1984. Hon har främst arbetat som handläggare med 

försörjningsstöd och inom individ och familjeomsorg. Hon har även varit skolkurator på 

individuella programmet. Katrin hade tjänsten som projektledare för starten av boendet för 

ensamkommande flyktingbarn. Hon visade intresse för arbetet då hon kände att området låg 

nära henne och att hon ville vara den som tog ansvar för utvecklingen av verksamheten. 

Katrin har i många år intresserat sig för integrationsfrågor genom sitt engagemang i en 

internationell kulturförening som syftar till att skapa möten mellan svenskar och invandrare. 

 

Lena 

Lena är 46 år gammal och har även hon svenskt ursprung.  Hon har arbetat med 

ensamkommande flyktingbarn i två och ett halvt år sedan boendet startade. Som ung arbetade 

Lena som vårdbiträde och undersköterska inom demensvården. Senare valde hon att 

vidareutbilda sig. Hon läste då beteendevetenskap och tog examen i socialantropologi. Hon 

har även läst psykologi och sociologi. Som beteendevetare arbetade Lena först på ett 

behandlingshem med tvångsvård av ungdomar med psykosociala problem och efter det vid en 

kvinnoanstalt. Lena menar att det är hennes stora intresse för olika kulturer som är 

anledningen till att hon arbetar med ensamkommande flyktingbarn idag. Lena ser som sin 

uppgift att integrera ungdomarna i samhället. Hon beskriver det som det främsta, men även 

det svåraste målet. 

 

Vinko 

Vinko är 26 år gammal och kategoriserar sig som Bosnien-kroat. Han kom till Sverige som 

sjuåring tillsammans med sina föräldrar. Vinko har en medieutbildning från gymnasiet, men 

läser i dagsläget till socionom och blir färdig under 2011. Han berättar att han ägnar en stor 

del av sitt liv åt arbete med ungdomar. Han har tidigare varit boxningstränare och praktiserat 

på fritidsgård. Dessutom har han i olika omgångar varit kontaktperson. Vinko arbetar sedan 
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två och ett halvt år som vikarie på boendet för ensamkommande barn genom en kontakt på 

socialförvaltningen. För Vinko innebär arbetet att skapa bra relationer med ungdomarna, att 

integrera dem i samhället och hjälpa dem i vardagen. Främst menar han att det handlar om att 

vara nära ungdomarna. 

 

Kalle 

Kalle är 32 år och svensk. Han är utbildad fritidspedagog och fick under sitt första halvår som 

anställd på en skola möjligheten att utbilda sig till coach. Han arbetade sedan under ett antal 

år med extremt aggressivt utåtagerande barn i form av coachning av elever, lärare och 

föräldrar kring ett barn i taget. Kalle valde att söka tjänsten på boendet för ensamkommande 

flyktingbarn då han var redo att lämna skolvärlden och ville arbeta i sin hemstad. Han såg 

arbetet med ensamkommande barn som en utmaning, vilket han också menar att det är. En 

viktig del i Kalles arbete är att coacha barnen i bemötande samt introducera barnen för 

fritidsaktiviteter. Även för Kalle handlar arbetet om att integrera ungdomarna i samhället, 

samtidigt som det handlar om att förbereda för ett återvändande för de ungdomar som inte får 

uppehållstillstånd. 

 

Thomas 

Thomas är 40 år och har svenskt ursprung. I grund och botten är han kock, men har arbetat i 

många år inom Röda Korset och tidigare med ensamkommande barn då Migrationsverket 

ansvarade för barnens omsorg. Thomas är den enda på boendet som inte har en formell 

utbildning, men känner sig väl lämpad för arbetet genom sina tidigare erfarenheter. Även 

Thomas har varit med sedan boendet startade och ser som sin uppgift att bidra till barnens 

framtida självförsörjning. Han poängterar att barnens integration inte bara beror av 

boendepersonalens engagemang, men menar att de på boendet lägger grunden för barnens 

utveckling. 

 

Delvin 

Delvin är 49 år och kommer ursprungligen från Iran. Hon är kurd och kom till Sverige 1990 

som flykting. Delvin är utbildad behandlingsassistent, specialpedagog och LSS- handläggare, 

och har tidigare arbetat som vårdbiträde inom psykiatrin, som behandlingsassistent på olika 

behandlingshem samt på särskola med autismdiagnostiserade barn. Delvin har arbetat sedan 

starten på boendet för ensamkommande flyktingbarn. Dessutom har hon gått en tolkutbildning 

och arbetar som telefontolk på sin fritid. En viktig fördel för Delvin i arbetet med 

ensamkommande är att hon talar flera språk. Förutom svenska talar hon kurdiska, persiska 
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och afghanska.  Delvin ser sin bakgrund som invandrare som ett viktigt redskap i arbetet, både 

i förhållande till ungdomarna och till kollegorna. 

 

Robert 

Robert är 42 år och bor i Sverige sedan 14 år tillbaka. Han kommer ursprungligen från USA 

där han har en bakgrund som elektrotekniker vid amerikanska flottan. I Sverige har han 

utbildat sig till gymnasielärare med inriktning på samhälle och geografi. I fem års tid har 

Robert haft en tjänst på individuella programmet. Robert menar att arbetet med 

ensamkommande barn i stort handlar om att skapa relationer, ge trygghet och utmana dem 

kunskapsmässigt och som människor. Pedagogiskt menar han att det inte finns några större 

skillnader i att arbeta med invandrarungdomar och svenska ungdomar. Dock ser han sin egen 

invandrarbakgrund som betydelsefull i mötet med ensamkommande flyktingbarn. 

6.2 Visionen om integration 

För personalen vid boendet handlar arbetet om att skapa förtroende, ge trygghet och bemöta 

ungdomarna med respekt. Vinko tydliggör att ungdomarna måste bemötas genom ett 

förhållningssätt som gör att de förstår att personalen finns till för dem. Han anser att arbetet 

handlar om att skapa relationer och att vara nära ungdomarna. Thomas betonar 

trygghetsaspekten: 

 

”Detta är hemma för dem nu och här ska de känna sig trygga 

 och bli rätt behandlande, respekterade både av kamrater och 

 personal” (Thomas). 

 

Delvin betonar att ett respektfullt bemötande innebär att ungdomarna bemöts utifrån deras 

kultur och en acceptans inför denna. När ungdomarna har skapat en förståelse för det svenska 

samhället kan man börja ställa krav på ömsesidighet. Även för Lena handlar bemötandet om 

ömsesidighet och respekt, men belyser att personkemin inte alltid stämmer och att det tar tid 

att lära känna en människa.  

 

Samtliga respondenter vid boendet menar att arbetet med de ensamkommande barnen i första 

hand syftar till integration. Det är det främsta målet med verksamheten, men också den 

svåraste uppgiften. Om svårigheten säger Lena:  

”Jaa vi är dåliga på det, eller dåliga, vi måste bli bättre på  

detta/…/nä men det är en svår del utav vårat jobb, hur ska 

vi göra för att få ut dem i samhället?” (Lena). 
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Katrin, socionom och den projektledare som styrde arbetet med starten av boendet, förklarar 

sin syn på målet med verksamheten utifrån Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter 

kring HVB-hem (Hem för Vård och Boende). 

 

”Det främsta målet är ju ändå att ge omsorg, stöd och fostran 

 till de här ungdomarna som bor på boendet. De ska ha sin  

trygghet hos oss, det ska vi se till att de har. Det ska vara tryggt.  

Det är nummer ett” (Katrin). 

 

Något uttalat mål för att arbeta integrationsfrämjande, menar Katrin, finns inte i de 

kommunala riktlinjerna. Dock skapade hon tillsammans med den personal som anställdes 

flera interna verksamhetsmål där ett av målen var att främja integrationen. Katrin utformade 

även två viktiga utgångspunkter för verksamheten, dels att arbetet ska bedrivas ur ett 

salutogent perspektiv, det vill säga att arbetet bedrivs hälsobefrämjande, och dels ur ett 

normaliserande perspektiv.   

”Det handlar hela tiden om att tänka normalisering, alltså det  

normala ska vara det man jobbar med. Alltså hur ser det ut för 

                      de flesta av våra ungdomar, kanske såhär och såhär. Då kanske 

                      det ska se ut så för dessa ungdomar också” (Katrin). 

 

Att arbeta normaliserande har också varit den stora utmaningen. Både personal och andra 

inblandade instanser, som skola och barn – och ungdomspsykiatrin (BUP), har svårt att hitta 

en balans med att vilja ta hand om ungdomarna för mycket respektive för lite, säger Katrin. 

Hon betonar att det är oerhört viktigt med en god samverkan och samsyn när man arbetar i 

förhållande till en sårbar och utsatt grupp som ensamkommande barn. 

 

Boendepersonalen ger överlag integrationsbegreppet liknande innebörder. De menar att 

integration handlar om en delaktighet i betydelsen av att vara en del av det land man bor i. De 

uttrycker vidare att det handlar om att individen förstår det sammanhang hon eller han lever i, 

att individen har eget val och förstår konsekvenserna av de val man gör. Om integration säger 

Thomas: 

 

”Att man är en naturlig del av svenska samhället, ’jag bor här, 

 jag betalar, tjänar pengar, jag gör rätt för mig och lever på samma  

förutsättningar som du o jag’, Då tycker jag att man har lyckats  

att integreras, sen om jag heter Thomas eller Ahmed spelar egentligen 

inte så stor roll. Det handlar om att man ska kunna anpassa sig och  

vara öppen med vem jag själv är så att samhället kan anpassa sig  
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till mig också, men inte fullt, jag själv måste också anpassa mig  

om jag valt att bo i landet. Men självklart inte ge upp hela sin 

 kultur och religion, men jag tror att man måste acceptera den  

miljö man bor i för att andra lättare ska kunna acceptera mig  

och min kultur lättare” (Thomas). 

 

Kalle, Thomas och Delvin menar alla att en viktig del av integrationen är att få ungdomarna 

självförsörjande. Thomas betonar vikten av sysselsättning: 

”Jag tror att alla människor mår bra av att antingen jobba 

 eller plugga och göra rätt för sig i samhället och försörja  

sig själv. Och det är här jag tror vi har den största  

utmaningen med ungdomarna, alltså att försöka förhindra  

att de hamnar i ett bidragssystem” (Thomas). 

 

Kalle anser att det är svårt att hitta den rätta vägen, men att det är en framtida självförsörjning 

de arbetar för hela tiden. Han berättar att han tydligt informerar ungdomarna om att de en dag 

kommer att betala tillbaka till samhället, i form av att arbeta och betala skatt. En liknande 

uppfattning ger Delvin uttryck för: 

”När man har lärt sig språket och utbildat sig så har man gjort  

både sig själv och samhället en tjänst, då har man möjligheten att  

ge tillbaka samhället det man fick från början, genom att betala  

skatt, att man både moraliskt för ens egen känsla gör något bra och  

gör något för de som hjälpt en under den tid man vart i behov av hjälp”  

         (Delvin). 

 

Robert som är lärare och arbetar med ensamkommande barn menar att integrationen måste 

anpassas efter den enskilda individen annars riskerar den att bli påtvingad och kan leda till 

isolering istället. I det anser Robert att pedagogen har ett stort ansvar för integrationen 

eftersom pedagogen ständigt måste tydliggöra för eleven hur lång resan är och vad som 

förväntas av dig som flykting. Det är en stor utmaning, menar han, att vara ärlig oavsett om 

sanningen sårar eleven. Dessutom påpekar han att han som pedagog alltid måste vara 

konsekvent.  

 
”Om Sebbe kommer sent då måste jag säga ifrån och likadant till  

Ahmed. Jag kan inte säga till Sebbe att det är lugnt, att jag förstår. 

 Det är integration. Om jag gör olikt är det segregation” (Robert). 

 

Med det menar Robert att attityden till ungdomarna är en viktig integrationsfrämjande faktor . 

Ungdomarna måste kunna uppleva att de blir sedda och se att de bemöts på lika villkor. 
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Delvin, som har invandrat från Iran, är kritisk till den svenska integrationen som hon menar 

har misslyckats och behöver ändras i grunden. 

 

”/…/jag som invandrare måste ta tio steg för att komma i  

kontakt med samhället och så ska det inte vara. Jag ska ge  

femtio procent och samhället ska ge femtio tillbaka för att  

det ska fungera” (Delvin). 

 

Med det vill hon säga att Sverige har en uttalad integrationspolitik som inte fungerar i 

praktiken. Den förmedlar ingen rättvisa och ställer alltför stora krav på den enskilde som har 

tagit sig till ett nytt land och som måste anstränga sig dubbelt för att hävda sin plats i 

samhället. Hon ser en ljusning, men anser att de ensamkommande flyktingbarnen har en lång 

och svår process framför sig där två steg fram samtidigt innebär ett steg bakåt. 

 

Vinko, som även han har kommit som flykting, ser som sin uppgift att vägleda ungdomarna 

genom att visa vilka normer och värderingar som råder i Sverige och att sammanfläta de med 

de kulturella och normativa uppfattningar som ungdomarna bär med sig. Av egen erfarenhet 

vet han vad som krävs för en gynnsam etableringsprocess. Han betonar det personliga 

ansvaret hos flyktingen och uttrycker att individen inte får låta sig hindras även om han eller 

hon möter motstånd på vägen. 

6.3 Konstruktionen av ”de andra” 

Lena beskriver att personalen har svårt att hitta strategier för att hjälpa ungdomarna att hitta 

sin plats i samhället. Hon berättar om en kille som har bott på boendet sedan starten och som 

ofta ger uttryck för att han inte har några vänner. Han går på Komvux, har klasskompisar och 

hälsar ofta på jämnåriga, men det är ingen av dem han vill umgås med. Hon ställer sig frågan 

om han väljer detta själv. En liknande historia kommer från Robert. Han berättar att killen inte 

kommer in i gruppen och menar att han inte vågar. Lärarna försöker, men vill inte heller 

pressa de svenska ungdomarna att ta kontakt. Situationen försvåras, menar Robert, då killen 

har en trygghet i en grupp med landsmän. 

En annan kille, en av få, skaffade svenska vänner väldigt snabbt efter sin ankomst. Personalen 

uppmuntrade honom, men anser i efterhand att de var naiva. Killen hamnade i fel sällskap, 

vilket resulterade i upprepade brottshandlingar. Delvin förstår det som att de ungdomar som 

söker till ensamkommande ungdomar vanligen är ungdomar som har hamnat utanför 
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samhället och själva har en trasslig livssituation. Många ensamkommande är ivriga att bygga 

upp ett socialt umgänge och reflekterar inte över risken att bli utnyttjade. Dessutom säger hon: 

”De som lever ett Svensson liv bryr sig inte om dessa ungdomar,  

de har inget intresse för dem…om de inte har ett politiskt intresse  

då”  (Delvin). 

 

På frågan om ensamkommande ungdomar möter motstånd i samhället svarar Vinko att det 

finns motstånd i form av fördomar kring invandrare, men menar att det alltid finns människor 

som accepterar en för den man är. Han förklarar: ”/…/ det är egentligen de människor som 

har rasistiska fördomar som är okunniga och inte vi som försöker integrera”. Vidare betonar 

Vinko att om det inte finns någon som möter ungdomarna halvvägs kan det bli svårt att nå 

delaktighet.  

 

Under intervjun berättar Thomas att de ensamkommande många gånger befinner sig i ett svårt 

läge när de ska ha hjälp med något, då han menar att samhället är alltför byråkratiskt och att 

offentliga verksamheter präglas av en smygrasism som leder till ett negativt bemötande. Hans 

uppfattning är att alla inte är lika inför lagen, trots att ensamkommande har samma rättigheter 

som svenska barn. Han berättar om en situation som nyligen uppstod då en tandläkare inte var 

villig att behandla en av ungdomarna vid boendet, men uttryckte att behandlingen varit 

motiverad om ungdomen varit svensk. 

 

Kalle belyser invandrares svårigheter att få arbete och att det svenska samhället ofta ställer för 

höga krav gällande exempelvis vad som är en god svenska. 

 
”Jag tänker på en kille som har jätte jättesvårt för svenska- 

undervisningen och hans högsta dröm är att bli lastbilschaufför 

…och där tänker jag att man kanske ska hjälpa honom att få sitt  

lastbilskort för han kan prata svenska det är grammatiken som  

är jobbig. Och man funderar ju över hur mycket svenska kommer  

killen behöva när han kör lastbil. Han förstår ju, men man kanske 

 inte behöver böja ett verb på rätt sätt” (Kalle) 

 

Vidare menar Kalle att kommunen borde hjälpa killen med lastbilskörkortet då kommunen 

tjänar på det i längden. Alternativet, säger han, är att samma kille kanske går arbetslös i tjugo 

år. 
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Ifråga om fördomar och rasism konstaterar Katrin att hon var väldigt försiktig med att ge 

tillträde till massmedia den första tiden då boendet startades upp. Hon befarade att 

verksamheten skulle utsättas för rasistiska påhopp, men under åren som projektledare 

upplevde hon inte att det förekom någon rasism. Tre informanter förklarar att de möter 

fördomar i förhållande till arbetet med ensamkommande barn. De menar att fördomar 

figurerar främst i media, men även i privatlivet och åsikterna handlar om att verksamheten 

kostar pengar samt beskrivningar av invandrare som lata, bråkiga och besvärliga. Personalen 

menar att de inte påverkas av fördomarna och om en problematisk situation uppstår anser 

personalen att de kan hantera den då de känner sig säkra i sin yrkesroll.  

 

En gemensam uppfattning i informanternas berättelser är att de ensamkommande barnen ska 

betraktas som alla andra ungdomar och bemötas utifrån de krav och förutsättningar som gäller 

för ungdomar generellt. Kalles utgångspunkt är att det som är normalt för en svensk 

sjuttonåring är normalt för den ensamkommande också, därmed ska vi inte kräva mindre av 

den individ som har flytt sitt land. 

 
”De har ändå tagit sig sjuhundra mil, det får vi inte glömma.  

Det blir lätt att man bäddar in dem i ett duntäcke och inte tror  

att de kan någonting, men de är överlevare, de kan mer än vad  

vi kunde när vi var sjutton” (Kalle). 

 

I likhet säger Katrin att det vore tragiskt att förvänta sig mindre av dessa ungdomar då hon 

menar att det kan leda till passitivitet. Ungdomarna ska ges möjligheter, men också relevanta 

krav utifrån ålder, kön och individuella förutsättningar. ”Vi lägger oss på för låg nivå, vi 

lägger dem på för låg nivå och varför skulle de ligga där?” undrar Katrin. Vidare säger hon 

att relevanta krav leder till att mål för etableringsprocessen kan stakas ut, på samma sätt som 

det svenska samhället ställer krav på ungdomar överlag.  

 

Även Robert och Vinko är av den uppfattningen att ensamkommande barn och ungdomar är 

som ungdomar i allmänhet. Vinko säger att ”ungdomar är alltid ungdomar oavsett vilket land 

de kommer ifrån”. Robert anser att även om dessa ungdomar befinner sig i en svår situation, 

så måste samhället ställa krav.  

 

”/…/ på det viset måste förutsättningarna vara samma 

 för alla. Vi kan till exempel inte ge en elev ett godkänt  

lättare än någon. Det hjälper inte henne eller honom” (Robert). 
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Således menar Robert att kraven är till för ungdomarnas bästa, för deras möjligheter att ta sig 

fram i samhället. 

6.4 Ömsesidighetens komplexitet 

Informanternas berättelser synliggör en vedertagen uppfattning om att det inte går att vara 

professionell och emotionellt engagerad på samma gång. De vittnar om att de i många 

situationer måste hävda sin ställning som professionell och tydliggöra för ungdomarna att 

relationen mellan dem inte kan karakteriseras som en förälder/barn eller vänskapsrelation.  

 

”I början när jag började arbeta här trodde ungdomarna att jag 

 var deras kompis, de bad om cigarett när jag var ute o rökte o  

bjöd gärna nästa gång vi kanske var ute, men så funkar det inte  

riktigt, och därför är det viktigt att visa att vi är personal och inte 

 nära vänner eller föräldrar till dem” (Vinko). 

 

Personalen belyser att det emotionella avståndstagandet har flera sidor. Dels handlar det om 

att det inte bör skapas känslomässiga band som skulle kunna såra ungdomarna eftersom 

relationen mellan personal och ungdom är tillfällig. Det handlar också om att det sociala 

arbetet ständigt kräver personalens professionella förhållningssätt, vilket i personalens mening 

inskränks om ungdomarna kommer för nära. Ytterligare en aspekt är att personalen inte ska 

belasta sig själv emotionellt. Det är viktigt för att orka gå till jobbet. 

 

”Jag har lärt mig att nä man kan inte lägga ner personliga känslor i  

sitt arbete då blir man ju skadad själv, då kan man inte fortsätta jobba.  

Man måste försöka begränsa sig” (Lena). 

 

Enligt Delvin är det viktigt att skapa en relation till ungdomarna som bygger på ömsesidig 

respekt. Hon anser att det kan vara en vuxen/ungdom relation eller en personal/ungdom 

relation, men aldrig en relation där hon som personal får ta en föräldraroll. Många gånger 

känner hon sig hjälplös och att hon inte räcker till, men trots det måste hon vara professionell 

och göra sitt jobb. 

 

Kalle strävar efter att vara så professionell som möjligt, men medger att det ibland utvecklas 

starka band till ungdomarna. Det viktigt är att det stannar på en rimlig nivå och att man i sin 

yrkesroll lägger band på sina känslor. Han förklarar att han aldrig skulle låta sig själv skicka 

julkort till någon av ungdomarna för då menar Kalle att han missbrukar sin professionella 

ställning; ”Jag tror att engagerar du dig för mycket så bränner du dig”, säger han. Robert 
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medger att hjärtat ibland brister i kontakten med ungdomarna, men anser ändå att det är enkelt 

att ta avstånd från de egna känslorna. Han har en familjär stil i sin roll som pedagog, men 

menar att ungdomarna vet vad som gäller. 

 

”Jag gillar dig och du gillar mig och vi pratar om saker, men vi är  

inte kompisar… Det är en sak man måste vara tydlig med. Det är  

bara att göra eller byta jobb” (Robert). 

 

6.5 Resultatsammanfattning   

Sammanfattningsvis kan konstateras att boendepersonalen delar uppfattningen om att arbetet 

handlar om att bidra till ungdomarnas integration, men att de känner en osäkerhet inför hur 

detta ska göras. Personalen saknar formella riktlinjer för hur det integrationsfrämjande arbetet 

ska bedrivas, främst då ett HVB-hem syftar till att ge omsorg och stöd för individen. 

Informanterna ger integrationsbegreppet liknande innebörder där de definierar integration som 

delaktighet i samhället och att ungdomarnas ska bemötas på lika villkor. Flera informanter 

menar även att målet med integration är att ungdomarna ska bli självförsörjande i form av att 

arbeta och betala skatt. Genom att nå självförsörjning, anser informanterna, att individen ges 

möjlighet att betala tillbaka till samhället. 

Samtliga informanter betonar behovet av att ställa krav och förväntningar på de 

ensamkommande ungdomarna då de menar att de är ungdomar som alla andra ungdomar. De 

uttrycker att samhället inte ska förvänta sig mindre av ensamkommande då dessa vanligen 

tagit sig flera hundra mil under flykten till Sverige. I empirin synliggörs även svårigheten att 

ta plats i det svenska samhället genom existensen av fördomar och rasistiska uppfattningar i 

samhället. I materialet framkommer att integrationsprocessen bygger på ömsesidighet där 

svenskar och invandrare möts på halva vägen, samtidigt som de starkt betonar att individen 

bär ett stort egenansvar för sin etablering i Sverige. 

Ytterligare en omständighet är att informanterna framhåller att det inte går att vara 

professionell och emotionellt engagerad på samma gång. Det har sin grund i att det sociala 

arbetet ständigt kräver ett professionellt förhållningssätt, vilket inskränks om känslorna tar 

överhand. Dessutom menar personalen att de inte ska belasta sig själva emotionellt för att 

orka med sitt arbete samt att det är negativt för både ungdom och personal om känslomässiga 

band växer fram då relationerna är tillfälliga. 
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7 Analys 

 

Utifrån tidigare beskrivna teoretiska ram tolkas de mönster och motsägelser som vi finner i 

empirin. Analysen utgörs av fyra teman som alla berör integrationens komplexitet. 

7.1 Ungdomar som alla andra (svenska) ungdomar 

Informanterna i vår studie är rörande överens om att de ensamkommande är ungdomar som 

alla andra ungdomar. Det är en uppfattning som bygger på en välvilja och en vision om 

integration, men som i praktiken snarare ger exkluderande effekter då kategoriseringen 

bortser från individers varierande bakgrunder och erfarenheter (Mohanty, 2003). Personalens 

ambition är att inte skilja ensamkommande ungdomar från svenska ungdomar, men vi menar 

att synen på ensamkommande som ungdomar i allmänhet, utgör en problematisk 

homogenisering där flyktingskapets komplexitet riskerar att förbises. Problematiken återfinns 

i det faktum att majoriteten definierar vad en ungdom är, vill, känner och tänker och därmed 

utmålar ett sätt att vara ungdom på utifrån en svensk kontext.  

Uppfattningen om alla ungdomars likhet är nära förknippad med strävan efter att arbeta 

normaliserande.  Katrin, tidigare enhetschef och projektledare för boendet, uttrycker att ”med 

den normaliserande tanken så når man långt, då blir det faktiskt bra”. Hon betonar att 

samverkan mellan berörda parter där ett normaliseringsperspektiv gemensamt eftersträvas ger 

god kvalitet i arbete med ensamkommande ungdomar.  

Normalisering som utgångspunkt synliggörs även i Kalles berättelse där han beskriver vad 

han förmedlar till ungdomarna: 

”Alltså hur man vill bli sedd i Sverige och hur de ska bemöta  

andra, vad som är okej och vad som inte är okej, vad som  

är generellt för alla” (Kalle). 

 

Katrins, liksom Kalles, uttalande tyder på en inarbetad struktur i arbetet med målgruppen, 

vilken handlar om att presentera det svenska sättet att leva på och vad som är normalt för en 

svensk ungdom. Det är en omständighet som kan få till konsekvens att fungera som en 

assimileringsstrategi snarare än ett verktyg till integration. Den svenska integrationspolitiken 

har långtgående kritiserats för sin assimileringsprägel och därmed exkludering av individer 

med annan etnisk bakgrund än svensk (de los Reyes & Kamali, 2005). I praktiken handlar det 

om att assimilering inte är funktionellt då det inte ser till människors olikheter och 

individuella förutsättningar. När ensamkommande flyktingbarn kategoriseras som ungdomar i 
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övrigt ges inte utrymme för ungdomarnas skilda kulturella och individuella bakgrunder. Vår 

tolkning är att det i praktiken befäster ensamkommande barns annorlundahet och reproducerar 

en uppdelning i ett ”Vi” och ett ”Dom” där effekten är att möjligheterna för etablering 

begränsas. Således betraktas inte de ensamkommande ungdomarna som jämlika svenska 

ungdomar utan som just ensamkommande flyktingbarn genom vilket de tillskrivs ett etniskt 

och kulturellt främlingskap. 

 

Ovanstående påvisar en problematik i det sociala arbetet, vilken kan hänvisas till det som 

Ahmadi och Lönnback (2005) avser när de framhåller betydelsen av kulturkompetens, vilken 

innebär att ha vetskap om exkluderingsmekanismer i samhället och konsekvensen av dessa. I 

vår studie framkommer få omständigheter som talar för att personalen har denna vetskap. 

Merparten informanter yttrar att ungdomarna ska bemötas med respekt för den egna kulturella 

bakgrunden och utifrån individuella förutsättningar, men i vår mening motsägs denna 

uppfattning genom arbetet för normalisering, då normaliseringen utgår från det svenska 

samhällets normativa premisser. Likaså kan socialarbetarnas homogenisering av ungdomarna 

sägas påvisa en bristande förståelse för kulturens betydelse för individen och handlar endast 

om ett ytligt accepterande av skillnader (Ahmadi & Lönnback, 2005). Det gör det svårt att 

arbeta för en individuellt anpassad integration och framförallt leder det till exkludering av 

individer som inte inrättar sig efter ett dominerande samhälleligt förhållningssätt. 

7.2 ”Den andres” individuella ansvar 

Informanterna menar att integrationen/etableringen är en svår del av arbetet och att 

ungdomarna har en lång resa framför sig. Merparten är skeptisk till ungdomarnas möjligheter 

till en framtida etablering och vi kan utläsa att denna skepticism återfinns i en svårighet att få 

ungdomarna att knäcka de sociala och normativa koderna i Sverige. 

 

Personalens berättelser vittnar om att integration förutsätter ömsesidighet, samtidigt som de 

till stor del lägger ansvaret för integrationen på den enskilde ungdomen. Informanterna talar 

återkommande om att ställa krav på ungdomarna och markerar en förväntan om 

ansvarstagande.  Därmed är vår tolkning att personalen till största del anser att ungdomarna 

själva ska ansvara för sin etablering. Personalen tycks inte se det egna inflytandet i 

ungdomarnas etableringsprocess, vilket motsäger Kholis (2006) studie som påvisar att 

personalen i hög grad är medveten om sin vägledande roll. Vi kan se att informanterna 

förbiser att de både i sin yrkesroll och som medmänniskor är en del av ömsesidigheten, det 
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vill säga en del av samhället och således en viktig del av ungdomarnas integration. Bland 

annat anser flera informanter att problemet ligger hos ungdomarna när de inte lyckas skaffa 

vänner. 

”Enligt mig är de lite lata, de borde ta sig ut själva och skaffa  

sig vänner ute i samhället istället för att vänta på att någon ska ta  

kontakt” (Vinko). 

 

Thomas uttrycker visserligen att personalen lägger grunden till ungdomarnas etablering, men 

bland de andra informanterna framkommer inte någon tydlig förståelse över den normativa 

påverkan som kommer med de erfarenheter och den bakgrund som personalen har.  Dessutom 

kan personalens berättelser återkopplas till Hessles syn på etableringsbegreppet (2009). Hon 

definierar etablering som en socialisationskategori som fokuserar på individens aktiva strävan 

att inrätta sitt liv och bli delaktig i samhället. Således är hennes uppfattning att etablering 

förutsätter individens egen prestation, vilket är en inställning som kännetecknar de berättelser 

som vi har tagit del av. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att de ensamkommande ungdomarna alla har olika 

förutsättningar för att ta detta individuella ansvar som personalen ger uttryck för. Det är en 

omständighet som bör tolkas utifrån ett intersektionellt perspektiv som belyser att 

ensamkommande är en heterogen grupp, vilka inte kan tillskrivas samma förutsättningar 

genom att endast kategoriseras som ”ensamkommande flyktingbarn”. Således kan sägas att 

möjligheterna till individuellt ansvarstagande alltid ska förstås utifrån dimensionerna kön, 

ålder, klass och etnisk/kulturell bakgrund tillsammans (de los Reyes & Mulinari, 2005) .  

 

Förslagsvis menar Hessle (2009) att ensamkommande ungdomar vanligen kommer från 

kollektivistiskt präglade samhällssystem, vilket utgör en betydande kontrast till det svenska 

samhället där individen har ett stort egenansvar vid sidan av välfärdssystemet.  För de 

ensamkommande flyktingbarn som har växt upp i ett kollektivt samhälle där ansvaret delas av 

ett större nätverk, det vill säga i en utvidgad familj, kan kravet på individuellt ansvar upplevas 

som svårt att hantera. Hessle hävdar i sin avhandling att dessa kulturmöten kan ge upphov till 

ensamhet då ickeindividualistiska erfarenheter krockar med värderingarna kring individuell 

självständighet.  I likhet kan vi hos personalen på boendet utläsa en oro över att ungdomarna 

blir isolerade. Bland annat uttrycker Lena att ”/…/jag känner liksom på något vis att de blir 

isolerade här hos oss. Tryggheten tror jag det är”.  Ett antagande vi gör är att det är mycket 

viktigt att kunna tackla kravet på individuell självständighet på ett bra sätt för att skapa en 
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gynnsam etableringsprocess i Sverige. Samtidigt kan kulturmötet, när det krockar med den 

egna kulturella bakgrunden, leda till att en ensamkommande ungdom hämmas i sin etablering. 

Vi tänker att kraven kan bidra till en rädsla för att göra fel, vilket i sin förlängning gör att 

individen inte vågar ta för sig. 

 

Att ta eget ansvar för sin integration förutsätter också att samhället är välvilligt inställt.  

Acceptansen måste finnas hos majoritetsbefolkningen annars sker ansträngningen förgäves. 

Delvin som själv genomgått en etableringsprocess är övertygad om att integration kräver 

ömsesidiga möten: ”Jag ska ge femtio procent och samhället ska ge femtio tillbaka för att det 

ska fungera”.  Dock framhåller hon att ömsesidigheten sällan är närvarande i det svenska 

samhället. Delvins uppfattning påvisar att det i det svenska samhället existerar fördomar kring 

invandring utifrån synen på invandrare som "de andra” (de los Reyes & Kamali, 2005).  

Dessa fördomar uppkommer i rasifieringsprocesser där invandrare i den sociala praktiken 

rangordnas utifrån etniska skillnader, vilka har sin grund i rasbegreppet och dess föreställning 

om människors essentiella olikheter (Molina & de los Reyes, 2005).  

Vad vi ser här är att parallellt med att förutsättningarna för individuellt ansvar ser olika ut hos 

ungdomarna ser också majoritetens acceptans olika ut beroende på ungdomarnas förmåga och 

resurser att ta sig fram utifrån majoritetssamhällets syn på exempelvis ursprung, utbildning 

och klass. Kategoriseringen av ”invandrarskapet” beror således av kontext och får till sin följd 

att acceptansen varierar från invandrare till invandrare.  

7.3 Avståndstagandets konsekvens 

I materialet finner vi vidare en tydlig motsägelse i förhållande till personalens syn på hur 

ungdomarna ska bemötas. Uppenbart är att alla informanter anser att det inte går att vara 

professionell och emotionellt engagerad på samma gång. Samtidigt talar de återkommande 

om att deras arbete handlar om att skapa relationer med ungdomarna, bygga förtroende och ge 

trygghet. En intressant koppling vi gör är att denna uppfattning skiljer sig från Kholis (2006) 

forskning där han finner att ett genuint emotionellt engagemang är kärnan i ett effektivt arbete 

och att det inte inskränker personalens professionalitet. 

Då personalen arbetar med en sårbar grupp individer har vi en förståelse för personalens 

dilemma kring kraven på ett professionellt förhållningssätt och deras upplevelse av 

nödvändigheten att förhålla sig professionell framför att engagera sig emotionellt.  Läraren 

Robert beskriver hur han förhåller sig emotionellt till ungdomarna. Vinko förklarar bestämt 
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att han inte kan vara ungdomarnas vän, men anser att det professionella förhållningssättet 

handlar om att skapa relationer: 

”Jag gillar dig och du gillar mig och vi pratar om saker, men vi är  

inte kompisar… Det är en sak man måste vara tydlig med. Det är  

bara att göra eller byta jobb” (Robert). 

 

”Arbetet handlar om att skapa relationer och att 

 vara nära ungdomarna. Mycket relationsskapande ser jag det som” (Vinko). 

 

Vi ifrågasätter om skiljelinjen mellan att vara professionell och emotionell är så distinkt och 

tänker att relationsskapande i någon mån förutsätter emotionellt engagemang. Vi menar att 

föreställningen om att det inte går att vara emotionellt engagerad är problematisk i den 

bemärkelsen att ett ömsesidigt bemötande i tidigt skede begränsas och skapar i förlängningen 

barriärer mellan personal och ungdom. Om ensamkommande barn blir avvisade i första ledet, 

det vill säga i mötet med personalen, vad får det för konsekvenser för den fortsatta 

etableringen? Vi menar att det medför negativa konsekvenser för den ensamkommande 

ungdomen, som då kan känna osäkerhet inför att skapa nya relationer genom risken att 

återigen bli avvisad.  

 

När boendepersonalen ger uttryck för att de aktivt tar avstånd från sina känslor indikerar det 

ett förhållningssätt som säger att "vi ska inte känna för ungdomarna”. Detta förhållningssätt 

synliggör ett underliggande ”Vi” och ett ”Dom” där personalen ger uttryck för det Fanon 

(1995) benämner som konstruktionen av den andre. I sin strävan att förhålla sig professionellt 

framstår det som rationellt att inte skapa relationer med denna andre, vilket då snarare 

upprätthåller en distans där den ensamkommande ungdomen framställs som okänd och 

främmande. I likhet med hur Said (2004) förklarar hur Väst har utmålat Öst till sin motpol, 

utmålas den ensamkommande ungdomen som motpol till svenska ungdomar genom att 

tilldelas sociala och kulturella beskrivningar som står i kontrast till västerländska normer och 

värderingar. Det leder till att ensamkommande ungdomar rasifieras och därigenom exkluderas 

från samhällsarenan (de los Reyes & Kamali, 2005). 

 

Det bör också sägas att denna motsägelse påvisar den maktrelation som karaktäriserar mötet 

mellan personal och klient i socialt arbete (Danielsson et al, 2005). Socialarbetaren har en 

normativ roll i förhållande till de ensamkommande ungdomarna, vilken är präglad av 

införlivade värderingar kring invandrare och flyktingskap och vilka också reproduceras i 
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mötet med ungdomarna.  Maktpositionen ställer krav på att socialarbetaren förhåller sig 

reflexivt till sitt förhållningssätt för att kunna legitimera sitt bemötande av den 

ensamkommande ungdomen (Hydén, 2001).  

 

7.4 Att betala tillbaka till samhället 

I informanternas berättelser kan vi slutligen urskilja en uppfattning om att de 

ensamkommande ungdomarna är etablerade när de har blivit självförsörjande och betalar skatt 

i Sverige. Arbetet med de ensamkommande tycks vara präglat av uppfattningen om att 

ungdomarna står i skuld till samhället till dess att de står på egna ben. Thomas uttrycker inte 

konkret att ungdomarna ska betala tillbaka, men han menar att det är av stor vikt att 

ungdomarna en dag blir självförsörjande och gör rätt för sig i samhället. Däremot uttrycker 

Delvin och Kalle mycket tydligt vikten av att en dag kunna betala tillbaka. 

 

”När man har lärt sig språket och utbildat sig så har man gjort  

både sig själv och samhället en tjänst, då har man möjligheten att  

ge tillbaka samhället det man fick från början, genom att betala  

skatt/…/ Jag har personligen lyckats och betalar tillbaka till det  

samhälle som en gång hjälpte mig. (Delvin). 

 

”Vi hjälper dem gärna på vägen, men jag tycker att jag är tydlig  

med dom, att de en dag kommer få betala tillbaka genom att jobba  

och betala skatt” (Kalle). 

 

När integration ges innebörden att invandrare en dag ska betala tillbaka synliggörs i hög grad 

hur rasismen fortfarande lever kvar ideologiskt och i den sociala praktiken (Molina & de los 

Reyes, 2005). Detta genom att de invandrare som inte lyckas uppfylla kravet på 

självförsörjning riskerar att utsättas för ett livslångt utanförskap där han eller hon systematiskt 

exkluderas på samhälleliga arenor. Därmed reduceras individen till att alltid vara invandrare 

utan möjlighet att inkluderas som medmänniska.  

 

Balibar och Wallerstein (2002) hävdar att samtidens ökade migration har stöpt skarpare 

sociala gränser och har format vad de benämner, en nutida rasism som idag fördjupar 

dikotomin mellan ett ”Vi” och ett ”Dom”.  Vidare säger de att rasismens ideologiska 

utgångspunkt handlar om en vision att samla och expandera makt utifrån en legitimering av 

ojämlikheter. Att anse att ensamkommande flyktingbarn står i skuld är majoritetssamhällets 

uttryck för det tolkningsföreträde och överlägsenhet som detsamma gör anspråk på. 
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Skuldbeläggandet blir ytterligare en kategoriseringsmekanism som befäster olikheter och ger 

kraft åt rasismen som en social praktik.  I den bemärkelsen är det en omständighet som 

urgröper ensamkommande ungdomars möjlighet till acceptans hos majoriteten och således 

hindrar en gynnsam etableringsprocess. 

 

Ett skäl till att dessa barn anses stå i skuld är att de inte vinner något erkännande hos 

majoriteten. En konsekvens för individen som inte blir erkänd är en ständig upplevelse av 

mindrevärde och underlägsenhet, där den förtryckta försöker anpassa sig till majoriteten och 

de normer som tillhör denna (Fanon, 1995). Att tala om att ensamkommande står i skuld, 

skulle Fanon mena ger konsekvensen att den ensamkommande själv införlivar denna 

uppfattning och bekräftar sin underlägsenhet. Detta mindervärdeskomplex är dock aldrig en 

egenskap som kan tillskrivas enskilda individer utan en problematik i den sociala strukturen. 

Om det är en vedertagen uppfattning i socialt arbete att ensamkommande står i skuld 

reproduceras ständigt en social rangordning där ensamkommande flyktingars möjlighet att 

påverka sin position är mycket liten.  

 

I vår mening är kravet på ensamkommande barns återbetalning en omständighet som 

synnerligen begränsar möjligheten till integration. Att stå i skuld innebär alltid att befinna sig 

i underläge och att behöva leva upp till majoritetens ideal, vilka ensamkommande troligen 

införlivar i sin strävan till acceptans, men också har små möjligheter att vända till sin fördel. 

Konsekvensen är att det motsatta förhållandet mellan att vara etniskt svensk och att vara 

invandrare upprätthålls genom synen på invandrare som en oföränderlig och förkroppsligad 

kategori. I sin feministiska analys påvisar Chandra Mohanty (2003) att deskriptiva 

genusskillnader används för att konstruera en generell klyfta mellan män och kvinnor. Hennes 

resonemang är användbart för att få en förståelse för den generella klyfta som karakteriserar 

skillnaden mellan att vara svensk och att ha en annan etnisk bakgrund. Den generella 

kategoriseringen av att vara invandrare, i detta fall ensamkommande ungdom, förlorar sin 

betydelse om vi inte förstår ensamkommande ungdomar som en differentierad kategori, där 

individuella levnadsöden måste bemötas utifrån specifika sociala och kulturella kontexter. Det 

är en nödvändighet för ensamkommande barn och ungdomars möjlighet till en gynnsam 

etablering i det svenska samhället. Det är också en förutsättning för att individer från 

majoritetssamhället ska kunna möta ensamkommande ungdomar på halva vägen i 

etableringsprocessen. 
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8 Slutsatser 

 

Syftet med vår uppsats har varit att skapa förståelse för och synliggöra den professionella 

socialarbetarens åsikter och erfarenheter kring sitt arbete. Med det som utgångspunkt har 

syftet även varit att problematisera bemötandets betydelse för ensamkommande barns 

etablering/integration i Sverige.  

Vår studie synliggör att arbetet med ensamkommande barn för personalen handlar om att 

skapa relationer, ge trygghet och bemöta ungdomarna med respekt för deras respektive 

kulturella bakgrunder. Informanterna är överens om att det främsta målet är att arbeta för 

integration trots att detta inte är ett uttalat mål i förhållande till de föreskrifter som finns för 

hur ett HVB-hem ska bedrivas. Dock påvisar studien integrationens komplexitet då 

personalen ger uttryck för att ungdomarna har svårt att förstå koderna i det svenska samhället. 

Det framkommer att personalen har en vision om integration,  men vi ser att denna utmanas 

då de inte alltid har strategier för hur det integrationsfrämjande arbetet ska ge resultat. 

Informanterna anser att integration förutsätter en ömsesidighet, men menar samtidigt att 

samhället bör ställa krav på ungdomarna då de själva bär ett stort ansvar för sin framtida 

etablering/integration i Sverige.   

En central aspekt är att arbetet ska bedrivas ur ett normaliserande perspektiv, vilket vi menar 

genomsyrar de åsikter och erfarenheter som informanterna delar med sig av. I huvudsak kan 

det relateras till att de ser som sin uppgift att introducera och skapa förståelse för det svenska 

sättet att leva. Det är en omständighet som i vår mening blir problematisk i förhållande till 

ungdomarnas möjlighet till integration då integrationen definieras utifrån majoritetssamhällets 

normer och värderingar. Den analys vi gör är att det inte ges utrymme för ungdomarnas skilda 

normativa kontexter, vilket inskränker ett ömsesidigt bemötande. Att arbeta normaliserande 

har sin grund i att man arbetar för ungdomarnas bästa, för en gynnsam etablering och en 

personlig utveckling, men genom vår problematisering påvisar vi att 

normaliseringsperspektivet snarare ger upphov till assimilering eller utanförskap snarare än 

att skapa delaktighet på lika villkor.  

En viktig iakttagelse som synliggörs är att personalen inte anser att det är möjligt att vara 

professionell och emotionellt engagerad på samma gång. Det emotionella avståndstagandet 

skapar barriärer mellan personal och ungdom i förhållande till att det kan framstå som ett 

avvisande för den ensamkommande ungdomen. I den bemärkelsen reproduceras en 
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uppdelning i ett ”Vi” och ett ”Dom” där personalens normativa ställningstagande påvisar en 

maktrelation där ensamkommande rasifieras, det vill säga att de tillskrivs ett främlingskap 

genom konstruktionen av att vara den andre. Att det tillskrivs ett främlingskap utifrån en 

legitimering av etniska essentiella skillnader. Denna konstruktion av den andres mindervärde 

och underlägsenhet leder till en systematisk exkludering på samhälleliga arenor, därmed 

begränsas ensamkommande barns möjligheter till en gynnsam etablering där han eller hon 

inte erkänns som jämlik. 

Ytterligare en viktig aspekt att belysa är det faktum att i det sociala arbetet existerar en 

föreställning om att ensamkommande ungdomar står i skuld till samhället. Även det är en 

uppfattning som ideologiskt och i praktiken förankrar uppdelningen i ett ”Vi” och ett ”Dom”. 

Detta är en omständighet som enligt oss ger betydande negativa konsekvenser för 

ungdomarnas möjligheter till etablering/integration då vi menar att alla ungdomar bär olika 

förutsättningar för att nå upp till detta ideal, format av majoritetssamhället. 

  



 

 

42 

 

9 Diskussion 

 

I arbetet med uppsatsen har vi skapat en medvetenhet kring det kategoriska tänkande som 

legitimerar dikotomin mellan att vara svensk och att vara invandrare.  Ambitionen har varit att 

exemplifiera integrationens begränsningar och därigenom belysa aspekter av rasism, 

utanförskap och exkludering inom ramen för ett postkolonialt resonemang, vilket skapar 

förståelse kring hur förtrycksmekanismer produceras och reproduceras (Eriksson et al, 2005). 

Vi vill poängtera att vårt syfte med studien inte har varit att göra generaliseringar och framför 

allt inte att kritisera den specifika kontext som har utgjort vår empiri. 

Vi ställer oss frågan om invandrarperspektivet många gånger saknas eller glöms bort i arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn. En viktig iakttagelse vi har gjort är personalens betoning 

på individens egna ansvar för etableringen/integrationen. Självklart bär individen ett eget 

ansvar, det är en syn vi delar. Dock upplever vi att det saknas kunskap kring invandrares 

individuella möjligheter att nå delaktighet i Sverige. Informanternas röster påvisar sällan 

flyktingskapets problematik och istället förklaras det faktum att de ensamkommande 

ungdomarna har svårt att få vänner utifrån individuella orsaker. I detta avseende menar vi att 

personalen förbiser exkluderingsmekanismer i samhället. Det innebär vidare att de förbiser sin 

egen inblandning som medlemmar av majoritetssamhället och bärare av samhälleliga normer. 

Personalen utgör en plattform för ungdomarnas etablering. De lägger grunden för 

ungdomarnas framtid, för tilliten till det nya landet och bär därmed ett stort ansvar för hur 

arbetet kvalitativt bedrivs. En oro väcks hos oss när informanterna i vår studie inte ger uttryck 

för att de reflekterar över denna maktposition. Det kan inte påpekas nog att det är nödvändigt 

att socialarbetare förhåller sig reflexivt till sin roll då de genom sin position även har makt att 

förändra sitt bemötande och därmed sin normativa påverkan.  

Den emotionella distanseringen är påfallande i berättelserna. Men om man inte kan vara 

professionell och samtidigt emotionellt engagerad, är inte det då ett problem i arbetet med 

ensamkommande barn och i socialt arbete överhuvudtaget? Vi är alla emotionella individer 

och i vår mening är det ofrånkomligt att arbetet med människor, oavsett etnisk bakgrund, ger 

utrymme för känslor. Kanske behövs det här en attitydförändring där professionalitet istället 

handlar om att också vara emotionell. Kanske är det känslorna som ska ges plats för att 

ömsesidigheten ska möjliggöras. 
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Informanterna ger uttryck för att de vill finna strategier för att få ut ungdomarna i samhället. 

De upplever att tryggheten på boendet många gånger isolerar istället för integrerar. Således 

kan det utläsas att arbetet med ensamkommande barn och ungdomar kräver 

omstruktureringar. Vår åsikt är att först när attityder förändras kan praktiken omstruktureras. 

Det hjälper inte att tala om en förståelse för förtryck och ojämlikhet om det inte följs av ett 

aktivt agerande för maktförskjutning där exkluderade individer inte längre rasifieras utifrån 

sitt etniska eller sin kulturella bakgrund. Fanon (2005) uttrycker att man finner defekten i 

miljöns själ. Det som krävs är således en strukturell förändring där konstruktionen av den 

andre övervinns. 

Förståelsen av att ensamkommande barn står i skuld är problematisk då den inte öppnar upp 

för attitydförändring och möjliggör en gynnsam etablering. Att arbeta för ungdomarnas 

framtida självförsörjning är centralt och det ska det vara. Men att ställa krav på ungdomarna 

att en dag betala tillbaka är att legitimera ojämlikheten mellan att vara född svensk och att 

vara invandrare. Vi ifrågasätter detta tankesätt och antar att det är en uppfattning som 

införlivas i samhällets sociala, politiska och kulturella ordningar. Om detta sätt att tänka 

cirkulerar i det sociala arbetets organisation innebär det att acceptansen för invandrade 

individer låter sig väntas på. 

Vi är medvetna om att vi i detta analysavsnitt, ”Att stå i skuld till samhället”, tänjer på 

gränserna och tenderar att gå långt i vår tolkning. Vi förstår att när människor i allmänhet och 

i detta fall socialarbetare talar om att betala tillbaka antagligen åsyftar en tacksamhet som 

invandrare bör känna när de står på egna ben i det nya samhället. Men oavsett om det är en 

tacksamhetsskuld som avses eller en skuld i ekonomiska termer så återfinns en risk att 

invandrare som inte bemöter kraven så som de ställs hamnar i utanförskap med små 

möjligheter till acceptans. Det är säkerligen så att en hög andel individer som invandrat till 

Sverige faktiskt upplever en stor tacksamhet för den hjälp och vägledning de fått. Det vi 

menar är att denna tacksamhet inte bör vara en omständighet som innebär att individen 

skuldbeläggs i syfte att ”betala tillbaka” och att det av majoriteten utmålas som ett krav. Den 

svenska migrations – och integrationspolitiken bör formas så att den hjälp som erbjuds inte är 

villkorad. Självklart ska vi alla betala skatt och dylikt när vi arbetar, men att betala skatt ska 

inte handla om att amortera sin skuld utan om att bidra här och nu. 

I intervjun med projektledaren för boendet framkom att de ensamkommande ungdomarna inte 

aktivt förbereds på hur invandrarskapet kan bemötas i det svenska samhället. Det vill säga att 
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det finns fördomar och en exkluderande praktik som kan komma att drabba dem. Vi anser att 

det är av stor betydelse att aktivt arbeta med fördomar på arbetsplatsen dels i förhållande till 

de professionellas normerande arbete, men även att hos den ensamkommande skapa en 

förståelse för samhälleliga rasistiska och diskriminerande kontexter. Detta då den 

ensamkommande blir bärare av majoritetens ideal och likväl som socialarbetaren reproducerar 

normativa uppfattningar om människors essentiella olikheter. 

Avslutningsvis bör sägas att ensamkommande barns möjligheter till etablering/integration till 

stor del beror av det förhållningssätt som finns i det sociala arbetets struktur. Ett verktyg för 

integration är att bemöta dessa ungdomar utan förutfattade meningar och utan synen på ett 

främlingskap. Attitydförändringen kring flyktingskapet är en lång och utmanande process, 

men med ett genuint och öppet förhållningssätt inför människors varierande bakgrunder kan 

sedan lång tid förgivet tagna exkluderande mekanismer övervinnas. Då kan visionen om 

integration konkretiseras och ömsesidigheten vara en självklarhet för alla 

samhällsmedlemmar. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide boendepersonal 

Bakgrund 

Ursprung 

Utbildning, tidigare arbeten, övriga engagemang. 

Av vilken anledning valde du att söka tjänsten här? 

Yrkeskunskaper 

Hur ser du på din yrkesroll/kompetens? 

Finns det tillfällen då du känner dig begränsad kunskapsmässigt?  

På vilket sätt påverkas ditt arbete av de riktlinjer som är avsedda att styra verksamheten? 

Vilka krav ställs på dig som personal? 

Vad gör du för lärdomar i arbetet med ensamkommande ungdomar?  

 

Utmaningar och svårigheter 

Vilka situationer tycker du är svåra att hantera i arbetet med ungdomarna?  

Vilken är den största utmaningen du möter i ditt arbete med ensamkommande ungdomar? 

Möter du fördomar kring ditt arbete? Och på vilket sätt påverkar det dig i din yrkesroll?   

Bemötande/förhållningssätt 

Hur ser en vanlig dag på boendet ut? 

Vad ser du som det främsta målet med arbetet som utförs på boendet?  

Vilka är dina åsikter kring hur ungdomarna på boendet ska mötas? 

Vilken roll får du i relation till ungdomarna då boendet är ett tillfälligt hem? 

Hur fungerar kommunikationen mellan dig som professionell och ungdomarna på boendet? 

Hur ser responsen från ungdomarna ut? 

 

De ensamkommande ungdomarnas etablering 

Vad tänker du om ungdomarnas framtida etablering i samhället? Möjlighet till integration?  

Vad är viktigt för en gynnsam etableringsprocess?  

Är det någon skillnad att arbeta med de ungdomarna som fått uppehållstillstånd och de 

ungdomar som inte fått? 

Skulle du kunna berätta om någon ungdom som det har gått bra för? Vad har bidragit till det 

tror du?  

Kan du berätta om någon ungdom som det har gått sämre för? Av vilka anledningar? 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide gymnasielärare 

Bakgrund 

Ursprung 

Utbildning, tidigare arbeten, övriga engagemang. 

Av vilken anledning arbetar du med ensamkommande flyktingbarn? 

Yrkeskunskaper 

Hur ser du på din yrkesroll/kompetens? 

Finns det tillfällen då du känner dig begränsad kunskapsmässigt?  

Skulle du säga att det ställs särskilda krav på dig som pedagog i arbetet med denna grupp av 

ungdomar? 

På vilket sätt påverkas ditt arbete av de riktlinjer som är avsedda att styra verksamheten? 

Vad gör du för lärdomar i arbetet med ensamkommande ungdomar?  

 

Utmaningar och svårigheter 

Vilka situationer tycker du är svåra att hantera i arbetet med ungdomarna?  

Vilken är den största utmaningen du möter i ditt arbete med ensamkommande ungdomar? 

Möter du fördomar kring ditt arbete? Och på vilket sätt påverkar det dig i din yrkesroll?   

Bemötande/förhållningssätt 

Vad ser du som det främsta målet med arbetet som utförs med de ensamkommande?  

Vilka är dina åsikter kring hur ungdomarna ska bemötas? 

Hur fungerar kommunikationen mellan dig som professionell och ungdomarna? 

Hur ser responsen från ungdomarna ut? 

 

De ensamkommande ungdomarnas etablering 

Vad lägger du för betydelse i integrationsbegreppet? 

Vad tänker du om ungdomarnas framtida etablering i samhället? Möjlighet till integration?  

Vad är viktigt för en gynnsam etableringsprocess?  

Är det någon skillnad att arbeta med de ungdomarna som fått uppehållstillstånd och de 

ungdomar som inte fått? 

Skulle du kunna berätta om någon ungdom som det har gått bra för? Vad har bidragit till det 

tror du?  

Kan du berätta om någon ungdom som det har gått sämre för? Av vilka anledningar? 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide projektledare 

Bakgrund 

Ursprung 

Utbildning, tidigare arbeten, övriga engagemang. 

Av vilken anledning valde du att söka tjänsten som projektledare för boendet? 

Yrkeskunskaper 

Hur såg du på din yrkesroll/kompetens? 

Fanns det tillfällen då du känner dig begränsad kunskapsmässigt?  

Upplevde du att kompetensen fanns i kommunen? 

Fanns det särskilda riktlinjer som var avsedda att styra verksamheten? 

Fanns det något uttalat mål att arbeta integrationsfrämjande? 

Vad har du gjort för lärdomar i arbetet med ensamkommande ungdomar? 

 

Utmaningar och svårigheter 

Vad skulle du säga att det finns för utmaningar i arbetet med ensamkommande barn?  

Vilka utmaningar gav boendepersonalens uttryck för? 

Har du mött fördomar kring ditt arbete/verksamheten? På vilket sätt påverkar det dig i din 

yrkesroll?   

Bemötande/förhållningssätt  

Vad ser du som det främsta målet med arbetet som utförs på ett boende för ensamkommande?  

Hur ska ungdomarna bemötas? 

Vad tänker du om att boendet utgör en tillfällig trygghet för ungdomarna? 

 

De ensamkommande ungdomarnas etablering 

Vad lägger du för betydelse i ordet integration? 

Vad tänker du om ungdomarnas framtida etablering i samhället? Möjlighet till integration?  

Vad är viktigt för en gynnsam etableringsprocess?  

Förbereds ungdomarna aktivt på att det finns fördomar/rasistiska praktiker i samhället? 

Arbetar boendepersonalen frågor kring rasism? 

 

 


