
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sociologi och socialt utvecklingsarbete, 180hp

Integrering av ensamkommande flyktingbarn

-en kvalitativ sociologisk studie om personalens
stöd på asyl – och PUT boenden

Författare: Shkendije Turkaj
Handledare: Christopher Kindblad

C-uppsats, 15hp

Halmstad 2016-08-30



Abstrakt 
 
 
Uppsatsens syfte var att försöka få en förståelse av hur personal på asyl – och 

permanent uppehållstillståndboende arbetar med ensamkommande flyktingbarn, 

och hur personalen stödjer barnen/ungdomarna att integreras i samhället. En annan 

aspekt i uppsatsen var att se vilka de sociala konsekvenserna är. Jag använde mig av 

hermeneutisk kvalitativintervjustudie, och för att få fram empiri till resultatet 

intervjuade jag fyra ur personal ur asyl – och PUT boende. Analysen genomfördes 

med hjälp av tre teorier, etablerade och outsiders, KASAM och empowerment, och 

tidigare forskning om ensamkommande flyktingbarn. 



Abstract 
 
 
The thesis purpose was to try to get an understanding of how the staff at the asylum - and 

permanent residence accommodation are working with unaccompanied refugee children, and 

how the staff support children / young people to integrate into society. Another aspect of the 

thesis was to see what the social consequences are. I used the hermeneutic qualitative 

interview and to obtain empirical data on the result, I interviewed four staff from the asylum 

- and PUT accommodation. The analysis was conducted using three theories, established and 

outsiders, KASAM and empowerment, and previous research on unaccompanied refugee 

children. 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats handlar om stödet till ensamkommande flyktingbarn, som ger asyl och 

permanentboende. De barn som räknas som ensamkommande, omfattas av lagen om 

mottagande av asylsökande och är under 18 år. Det är barn som kommer till Sverige och är 

skilda ifrån sina föräldrar, eller skilda ifrån någon annan ansvarig vuxen som trätt in i 

föräldrarnas plats eller barn som efter sin ankomst övergetts och står utan ställföreträdare. 

(Fälldin & Strand 2010). UNHCR:s definition av ensamkommande flyktingbarn är en person 

som är under 18 år och är åtskild ifrån sina föräldrar, det är denna definition som oftast 

används för att beskriva vad ensamkommande flyktingbarn är (God man för 

ensamkommande flyktingbarn 2010) 

 

Asylsökande ensamkommande barn/ungdomar i Sverige har med åren ökat markant, vilket 

har medverkat till att man i Sverige har stiftat nya lagar inom området. När ett 

ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige, tar Migrationsverket kontakt med den 

kommun som barnet/ungdomen befinner sig i. Migrationsverket hänvisar 

barnen/ungdomarna som söker asyl till en kommun, som i sin tur har ett ansvar för att barnet 

ska ha ett boende och få omsorg. Migrationsverket placerar ensamkommande flyktingbarn i 

de kommuner i Sverige som tillhör migrationsverkets mottagningssystem, till dess att barnet 

beviljas uppehållstillstånd. Enligt migrationsverket är det kommunerna runtomkring i Sverige 

som har ett ansvar att motta de ensamkommande flyktingbarnen (migrationsverket.se). 

 
Sverige har undertecknat FN:s konvention som gäller barns rättigheter (barnkonventionen), 

där det står att alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. Den lag som trädde i kraft 

2005 i Sverige, skulle se till att de ensamkommande flyktingbarnens skydd skulle förstärkas. 

I proposition 2005/06;46, står det att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, ska tas 

med hänsyn till barnets åsikter samt långsiktiga lösningar, som kan innebära en återförening 

med sin familj. Landets rike ska också se till att man ordnar specialutbildning, för alla de 

personer som har en fot in i mottagningen och handläggningen av ensamkommande 

flyktingbarn (regeringen.se). 

 

Om ett ensamkommande barn medgivits uppehållstillstånd i Sverige, skriver man ut dem 

från mottagningssystemet och de övergår istället som kommunmottagna. De kommuner som 

har en överenskommelse med migrationsverket om att ta emot asylsökande ensamkommande 

flyktingbarn, har då rätt till statlig ersättning. Kommunernas ansvar är att utreda
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barnets/ungdomens behov, fastställa insatser samt placera barnet/ungdomen i något 

lämpligt boende. Därmed blir det kommunen som måste se till att de skrivs in i skolan, 

eftersom de har rätt till skolundervisning. Kommunen ansvarar också för fortsatta insatser 

under barnets uppväxt, barnens/ungdomarnas integration om de får uppehållstillstånd och 

även göra en efterforskning om var barnens/ungdomarnas familjemedlemmar befinner sig 

(migrationsinfo.se). 

 

1.1 Sociologisk problemformulering 

 

De ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige ska få hjälp, och beredas stöd 

av myndigheter, för att försöka skapa ett nytt liv i Sverige. En viktig fråga är om våra 

lokala myndigheter idag har tillräckligt med kunnande och lämpligt stöd, för att hantera 

den stora inströmningen av ensamkommande flyktingbarn samt att bidra till att integrera 

dem i samhället. Det sociologiska problem som går att identifiera här, kan formuleras 

med hjälp av Elias teori, om etablerade och outsiders. Det stöd som ges bör innebära, att 

ensamkommande flyktingbarn på sikt blir integrerade, och i en mening, ”etablerade” i det 

svenska samhället. 

Det kan dock finnas många hinder på vägen, som t.ex. att det kan vara svårt för dessa barn 

att skapa de sociala nätverk som de behöver. En förlust av dessa nätverk kan betyda att de 

hamnar i fattigdom, kriminalitet, drogmissbruk, sämre psykisk välbefinnande, och kan 

betyda att de kan komma att utgöra en grupp som kan uppfattas som ”outsiders”, där 

samhället förhåller sig till som ”vi och dem”. 

 

Socialstyrelsen har skrivit en rapport, som beskriver de problembilder som finns vad gäller 

stödet till ensamkommande barn. I rapporten, ”Ensamkommande barns och ungas behov- 

en kartläggning”, nämner att personal och ungdomar som samverkade vid Socialstyrelsen 

dialogmöte, uppmärksammades miljön och stämningen i transit- och asylboenden. Som 

präglades av oro och ovisshet som påverkade alla negativt. I rapporten framgår att 

ensamkommande barns och ungas situation präglas av motsägelsen att de har många 

vuxna stöd- och resurspersoner omkring sig, men att det finns en farhåga att ingen har 

övergripande ansvaret för deras integrering (socialstyrelsen.se). Det övergripande ansvaret 

hos lokala myndigheter är att tillhandahålla ett bra stöd för ensamkommande flyktingbarn 

och för att förhindra utanförskap i det svenska samhället. När ensamkommande 

flyktingbarn kommer till Sverige vidareslussar Migrationsverket ansvaret till olika 

kommuner som ska se till att barnen kommer till ett boende och därmed få omsorger. 

Personalen i asyl och permanent uppehållstillstånd boende, för ansvaret genom att ge stöd 
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till ensamkommande flyktingbarn, med att skola in dem för att lära sig språket, skapa ett 

socialt nätverk, jobba med att göra de självständiga för framtida aspekter, samt att stödja 

de för att bearbeta eventuella trauman som barnen har. Personal som jobbar både på asyl- 

och PUT boende, ska finnas till hands för barnet/barnen dygnet runt och visa sitt 

engagemang för att stödja barnen/ungdomarna att integreras i samhället. I syfte att bättre 

förstå det stöd som ges till ensamkommande flyktingbarn, har jag genomfört en 

hermeneutisk kvalitativintervjustudie, som bygger på intervjuer med fyra personer i 

personalen som jobbar på asyl och/eller permanent uppehållstillstånd boende. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad förståelse av hur arbetsprocessen hos 

personal på asyl- och PUT boende ser ut, och hur de stödjer ensamkommande flyktingbarn 

att socialt integreras och inkluderas i samhället samt vilka de sociala konsekvenserna är. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
Vilket stöd ger personalen för ensamkommande flyktingbarn på asyl och PUT boende och 

vilka sociala risker och motgångar finns det i arbetet med dessa barn, som kan resultera i 

utanförskap? 

 

 

2. Bakgrund  

 
2.1 Kommunernas ansvar  
 
I min studie genomfördes fyra intervjuer i tre olika kommuner, runtom i Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samråda med kommuner och andra involverade 

parter, om mottagningen av ensamkommande flyktingbarn. En kommun som har avtal om 

att ta emot generella mottagningar av flyktingar som behöver skydd, innefattas även 

ensamkommande flyktingbarn som har fått uppehållstillstånd i detta avtal. Kommunerna 

får ekonomisk ersättning på 500 000 kronor per kalenderår för mottagandet och det är 

kommunen som har ett ansvar för boende och omsorg. Detta ansvar gäller under 

asylprocessen, samt när barnet/ungdomen beviljats uppehållstillstånd. Målet för att 

mottagningen av ensamkommande flyktingbarn ska fungera korrekt, har man samarbete 

och samordningar bland statliga myndigheter, kommuner och idéburna sektorn 

(lansstyrelsen.se). 

 

I statens offentliga utredningar (SOU, 2011:64) skriver man, att i den aktuella kommun 
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som barnet/ungdomen placeras i, ska överförmyndaren ordna en god man som 

överförmyndaren gör på egen hand eller att Migrationsverket och Socialnämnden ansöker 

om god man till barnet. Man skriver också enligt SOU, 2011:64 att den kommun som 

ensamkommande flyktingbarnet placeras i, är den kommun som också ansvarar för att 

barnet ska få stöd och hjälp enligt SoL (socialtjänstlagen) 

 

2.2 Asylboende och transitboende 

 
Enigt Socialstyrelsen, skriver man att HVB (hem för vård eller boende) som har 

ensamkommande barn som målgrupp är förhållandensvis inte mer tätt bemannade än 

HVB som har behandling som inriktning. De boenden som är transit- och asylboenden, 

har en stor omsättning av både barn/ungdomar, men även personal (socialstyrelsen.se). 

Benämningen ”transit” syftar på att det bara är tänkt som ett kortvarigt boende, bara ett 

fåtal dagar. I transitboende har man personal som finns där dygnet runt. I detta boende 

erbjuds barnen/ungdomarna aktiviteter tillsammans med andra barn, och skulle barnen 

behöva läxhjälp finns det tillgängligt. I boendet skall varje barn ha en kontaktperson som 

ska vara där för barnet/ungdomen och visa sitt engagemang för dem. Denna 

kontaktperson kan vara någon anställd personal på boendet (Fälldin & Strand 2010). 

 

2.3 PUT-boende 
 
När barnen har fått beslut om permanent uppehållstillstånd flyttar de till ett mer 

permanent boende (även kallat PUT-boende). Men i takt med att Migrationsverket har 

lyckats korta sina handläggningstider har genomströmningen i asylboendena ökat. Detta 

har i sin tur lett till att beståndet av PUT-boenden nu är underdimensionerat i många 

kommuner 

(lansstyrelsen.se). Den kommun som mottar ensamkommande flyktingbarn kan dela upp 

sitt mottagande i asyl respektive PUT-platser, genom det viset kan barnet/ungdomen bli 

omplacerade på nytt efter PUT-boende. När ungdomarna fyllt 18 år omplaceras de igen 

till någon form av utslussningsverksamhet, som ofta innebär egen lägenhet 

(socialstyrelsen.se). 

 

2.4 Tidigare forskning 
 
I tidigare forskning har jag valt att utgå ifrån tre vetenskapliga artiklar som är sociologiskt 

väsentliga för uppsatsämnet. Eftersom denna studie handlar om att få en anblick på hur 

personal stödjer ensamkommande flyktingbarn att integreras, är artiklarna av intresse för 
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min studie, eftersom de bl.a. tar upp problem som handlar om att det psykosociala arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn måste utvecklas, och hur det sociala stödet från olika 

personer gynnar ensamkommande flyktingbarn.  

 

2.5 Psykosocialt arbete 

 
I artikeln ”Unaccompanied refugee children – vulnerability”(2013), skriven av Ketil Eide 

och Anders Hjern, skriver författarna att antalet ensamkommande flyktingbarn som 

kommer till Europa, utan deras anhöriga har ökat de senaste åren, särskilt i Sverige. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat sedan 2005, de flesta ensamkommande 

flyktingbarn anländer till Sverige och de flesta av dem är pojkar från Somalia, Afghanistan 

eller Irak. Skandinaviska länderna har haft ett rykte om att vara världsledande på de 

mänskliga rättigheterna och bidrog avsevärt till skapandet av konventionen om barnens 

rättigheter, som undertecknats av Sverige. 

 
Vidare i studien skriver författarna att genom historiens gång, har det påvisat att barn 

har skilts ifrån sina familjer vid nästan varje krig, svält och naturkatastrofer. Konflikter 

mellan det bästa intresset för barnet och förordningar om invandring har vid upprepade 

tillfällen uppstått i modern tid. Vad som händer i praktiken har främst styrts av politiska 

frågor som segregation och repatriering. Det föreligger en utmaning mellan att behandla 

barn och ungdomar humant samt att handla i enlighet med gällande invandrings- och 

asylpolitik. De undersökningar som har gjorts, visar att ensamkommande flyktingbarn 

har hög andel av psykiska problem och framförallt lider de av depression och 

posttraumatisk stressyndrom under de första åren efter vidarebosättning. Men många av 

de ensamkommande flyktingbarn har en beslutsam positiv vision av framtiden, när de 

anländer till det nya landet.  

 

I artikeln ” Unaccompanied refugee children – vulnerability”(2013), presenteras en 

undersökning som gjorts om mental hälsa bland ensamkommande flyktingbarn i Sverige. 

Den visar att det var hög andel mobbning och åtföljande depressiva symtom, bland 

ensamkommande barn i skolor som inte har många andra barn med icke-svensk bakgrund. 

Författarna menar att det psykosociala arbetet med ensamkommande barn behöver 

utvecklas för att få förtroendefulla och omsorgsfulla relationer med barnen, såsom en 

struktur i det dagliga livet. Att fokusera mindre på risker och utsatthet, och istället främja 

en positiv utveckling och goda livsöden. 
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I studien nämner man att vårdgivare som arbetar inom detta område, befinner sig i 

situationer där de måste ta hand om barn som har beviljats uppehållstillstånd. Vårdgivarna 

måste hantera de omtvistade frågorna som finns kring att bedöma hur gamla barnen är och 

osäkerheter som barnen upplever med asylprocessen. Författarna nämner att det finns 

många olika former av vård för ensamkommande flyktingbarn i Europa, alla länder tar 

större hänsyn till flyktingar som är under 18 år, än vuxna med hänvisning till FNs 

konvention om barn. I Sverige, tillhandahåller man de sociala tjänsterna i de olika 

kommunerna, där vård är för alla minderåriga under 18 år, i linje med FN: s konvention 

om barnens rättigheter under asylprocessen, samt när de beviljas uppehållstillstånd. 

 

I artikeln ”Unaccompanied refugee children – vulnerability”(2013) framgår det slutligen 

att det går väl för många ensamkommande flyktingbarn trots den utsatta situation de 

befinner sig i. Författarna noterar också att man vet att ensamkommande flyktingbarn i 

allmänhet vill behandlas som normala barn och ungdomar, samt att deras högsta 

prioriteringar samt önskemål är att få en stabil, långsiktig bostad och en tydligt identifierad 

nyckelperson som kan hjälpa dem att navigera byråkratiska institutioner, som ger de hälsa, 

utbildning och hjälp till bostad. 

 

2.6 Socialt stöd 
 
I studien ”Social support in unaccompanied asylum-seeking boys: a case study” (2008) 

skriven av C. Mels, I. Derluyn och E. Broekaert, uttrycker man bakgrunden för 

ensamkommande flyktingbarn och hur deras situation kännetecknas av störning av det 

sociala nätverket samt förlusten av föräldrastöd, som kan äventyra deras psykiska 

välbefinnande. Studien gjordes för att mäta det ”upplevda” social stödet hos 

ensamkommande flyktingbarn. Författarna använde sig av både av kvalitativa och 

kvantitativa informationskällor, för att få en helhetsförståelse utav ungdomarnas situation. 

De valde att mäta det "upplevda" sociala stödet, vilket var individens självrapporterade 

utvärdering. Författarna utformade ett ”instrument bestående av tre koncentriska cirklar 

med individen i cirklarnas center ”(C. Mels, I. Derluyn och E. Broekaert.). 

Cirkeldiagrammet delades in i fyra kvadranter, som representerade ungdomarnas liv, 

familj, skola, fritid, vänner och asylmottagningen. 

 

Ensamkommande barn som söker asyl i Belgien sänds till en asylmottagning som ger 

materiellt stöd, mat, sängkläder, hygienartiklar, medicinskt stöd, skolgång utomhus och 

viss grundläggande psykosocial vägledning. Vid tiden för studien bodde det femton 
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ensamkommande flyktingbarn (endast pojkar) tillsammans med 32 vuxna asylsökande. 

Alla femton ensamkommande pojkar ombads att delta i studien, tolv av dem fann tid att 

slutföra social stödform och intervju. Åldrarna hos pojkarna varierade från 15-18 år, tre 

pojkar kom från Afghanistan, två pojkar (bröder) från Pakistan och två från Burundi; de 

övriga fem deltagarna kom från Mongoliet, Syrien, Albanien, Tibet och Irak. Vidare i 

studien, framgår att det allmänna förhållandet mellan socialt stöd och välbefinnande kan 

beskrivas med hjälp av två modeller. ”Buffring" modell hänvisar till att stöd skyddar 

individer från skadlig påverkan av stressande händelser och ”huvudeffekt” modell säger 

att socialt stöd är till nytta för en persons hälsa genom att erbjuda positiva erfarenheter 

och att skapa stabilitet samt känsla av egenvärde (House et al. 1988). Enligt 

bufferthypotesen, finns det brist på välbekanta sociala stödresurser, för att hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn hantera den varierande migrationens påfrestningar och 

som leder de till att vara mer benägna att drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Respondenterna ombads nämna namnen (eller påhittade namn) av de människor som de 

kände närmast och ansågs vara de viktigaste människorna i deras liv. I den inre cirkeln 

placerade barnen de närmaste, i den andra och tredje cirkeln placerade de mindre nära och 

mindre viktiga personer. Utanför cirklarna placerade de människor som de inte gillar alls. 

Således genomfördes en halvstrukturerad djupintervju, där man frågade ungdomarna om 

deras sociala stödbehov i de ovan beskrivna livssystemen och det upplevda psykiska 

välbefinnandet. Resultatet i studien visades i ett cirkeldiagram, som klargjorde hur tre 

stödjande grupper av människor kan urskiljas för varje livssystem. 

 

Asylmottagningen: Ungdomarna upplevde att asylmottagningen gav den högsta kvalitén 

på socialt stöd, men också huvuddelen av sociala konflikter. Asylmottagningens personal 

var ett stödjande nätverk, alla respondenter uppskattade informationen och det bidragande 

stödet som erbjöds av personalen. Tio nämnde att, hjälpa till med praktiska problem och 

tre nämnde känslomässigt stöd. Socialt stöd i skolan: Skolan uppskattades för sin skapande 

funktion och "rekreations" stöd som främst erhölls genom klasskamrater, men skolan var 

inte en plats att träffa nya människor. Nio pojkar var inskrivna i intensiva nederländska 

språkkurser, som framför allt bestod av ungdomar, som också bor i asylmottagningen och 

därmed erbjöds inga möjligheter att möta belgiska vänner. 

 
Socialt stöd från familjen: Alla utom två pojkar hade förlorat all kontakt med familjen i 

deras hemland. En pojke hade en gång talat med sin far på telefon, en annan pojke sa att 

han ibland ringde hans kusin. Alla uttrycke sig att deras önskan var att hålla kontakt med 
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familjen, förutom en av pojkarna. 

 

2.7 Psykosociala resurser 
 
Det finns en brist på kunskap om psykosociala resurser som kan upprätthållas efter 

vidarebosättning om psykologisk anpassning bland ensamkommande asylsökande. I 

studien, ”The role of social support in acculturation and mental health of unaccompanied 

minor asylum seekers”, (2015) skriven av Oppedal, Brit och Idsoe, Thormod. Författarna 

hävdar att ensamkommande flyktingbarn utsätts mer för traumatiska händelser och lider 

av högre nivåer av psykiska problem än andra flykting- och invandrarbarn, även efter att 

det har beviljats uppehållstillstånd i sina destinationsländer. 

 

Det övergripandet syftet med studien var att man ville undersöka effekten av socialt stöd 

från familjen utomlands och vänner med annan kultur, diskriminering, påträngande 

posttraumatiska stressyndrom och symtom på depression hos ensamkommande 

flyktingbarn. Författarna undersökte först och främst eventuella skillnader på ungdomar 

som har och som inte har kontakt med sina familjer. Det andra var att testa en modell av en 

hypoteseffekt, från socialt stöd som baserades på forskning om sambandet mellan stöd och 

posttraumatiska stressyndrom, samt föreställningar som stödjande relationer kan öka 

kompetensen som underlättar hanteringen av stressande händelser. Studien gjordes genom 

att deltagarna samlades i små grupper, i välkända platser i samhällen där de hade sin 

vidarebosättning. Enkätuppgifterna samlades in från ett populationsbaserad multietnisk 

prov som involverade 895 ensamkommande barn, i kommuner i alla regioner i Norge. 

Respondenterna var i genomsnitt 18,6 år, och hade en genomsnittlig vistelsetid i Norge på 

3,5 år. Forskarassistenter utbildades av forskargruppen, för att vara närvarande och hjälpa 

deltagarna att fylla i frågeformulären som var på norska. Författarna skrev 

mötesanteckningar med standardiserade förklaringar av svårigheter med begrepp och 

engelska översättningar av de frågor som var tillgängliga för dem. Dessutom fanns det 

översättare som kunde läsa frågorna i modersmålet när det behövdes. 

 

Depression mättes genom centrum för epidemiologiska studier Depression Scale, CES-D 

för ungdomar (Radloff, 1991). De använde en norsk version av skalan som tidigare har 

omräknats enligt standardprocedurer och jämförts med den svenska versionen, i samband 

med en annan studie (Clausen & Slagsvold, 2005). CES-D bedömer hur ofta under den 

senaste veckan individen har upplevt 20 symtom längs fyra dimensioner (kroppsliga 

symtom, negativ inverkan och positiv inverkan), såsom ”Jag besväras av saker som 
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vanligtvis inte stör mig". 

 

Svarskategorier sträckte sig från 0 (sällan/aldrig) till tre (för det mesta/hela tiden). 

Inverkan av krigsrelaterade händelser och depression, svarade 79 % av deltagarna som 

rapporterade i första hand krigsupplevelser, hade 52 % nuvarande påträngande symtom 

i samband med dessa händelser. Kontakt med familj utomlands, svarade ungefär hälften 

av deltagarna, 458 (51,2%) att de hade kontakt med sina familjer utomlands, antingen 

mödrar, fäder, syskon, och/eller morföräldrar, farbröder, fastrar eller kusiner. Deltagare 

som hade kontakt med sin familj, rapporterade mer socialt stöd och lägre nivåer av 

depression än deltagare utan kontakt. Nivån på stöd från vänner, värd och arvkulturell 

kompetens var densamma i de båda grupperna. 

 

Den aktuella studien undersökte rollen av socialt stöd i kontakt med annan kultur och 

mental hälsa. Resultaten bekräftade att de unga flyktingarna, upplever höga nivåer av 

psykisk ohälsa och genomgår styrande anpassningsprocesser i den meningen att de 

återskapar stödjande nätverk för att utveckla kulturell kompetens. Socialt stöd har inte bara 

en välgörande effekt på psykisk hälsa, utan har också en indirekt effekt genom att öka 

kompetens som hjälper de unga flyktingarna att hantera diskriminering. De ungdomar som 

hade kontakt med sina familjer utomlands, upplevde ett högt stöd från dem, trots hindren 

för fysisk kontakt och direkt kommunikation. Ungdomarna rapporterade högt stöd både 

från deras norska samt vänner med samma nationalitet. Detta innebar att de var ganska 

framgångsrika i upprättandet av det sociala nätverket i de lokala samhällena. Den lilla, men 

väsentliga effekten från vistelsetiden i Norge, av socialt stöd från norska vänner, men inte 

från vänner med samma nationalitet tyder på att envisa faktorer spelar roll när ungdomar 

etablerar vänskap likgiltiga kulturella domäner. 

 

Slutsatsen i den tidigare forskningen, visade på att betydelsen av olika källor för socialt 

stöd ger en positiv process och psykisk hälsa bland den mest utsatta gruppen av 

invandrar- och flyktingbarn. Författarna menar att denna kunskap kan öka vår förståelse 

av sammanhang i sociala och psykologiska utvecklingsprocesser bland ungdomar, som 

utsätts för krigsrelaterade trauman och förlust. Författarna hävdar att deras upptäckt gav 

en viktig riktning till områden av hälsofrämjande åtgärder, utöver att hantera uppföljesen 

av trauman de har utsatts för, som kan implementeras av socialarbetare, skolor och andra 

institutioner lokalt. För det första, insatser från handläggare och icke-statliga 

organisationer att lokalisera familjemedlemmar utomlands är mycket viktigt. Därefter 
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underlätta deltagandet i kulturell mångfald och jämlik-nätverk, tycks vara en viktig 

domän som kan fokuseras på systematiska sätt. Det tredje området för hälsofrämjande 

åtgärder är organiserade aktiviteter för att stärka ungdomars kulturella kompetens som 

kan främja deras sätt att hantera diskriminering och mental hälsa. 

 

Sammanfattningsvis av de tidigare forskningarna kan man se att det som händer i 

praktiken för ensamkommande flyktingbarn styrs av invandring och asylpolitik. 

Ensamkommande flyktingbarns största dröm är att de ska kunna få en stabil bostad, men 

även en nyckelperson som ska föra dem genom olika myndigheter. De bör få tillgång till 

bland annat utbildning och god hälsa. Det finns dock en brist i kunskapen om vilken roll 

exempelvis det sociala stödet och sociala relationer har för ensamkommande 

flyktingbarn, förutom att socialt stöd och hantering av traumatiska upplevelser är viktiga 

för ensamkommande flyktingbarn. Den tidigare forskningen tar upp viktiga saker av 

intresse för min problemformulering, som att barnen/ungdomarna upplever osäkerheter 

med asylprocessen, och tillför resonemang i min studie som bland annat handlar om 

socialt stöd och psyksociala aspekter. 

 

3. Teori 
 
Eftersom mitt syfte med studien, var att få en djupare förståelse av hur personal på asyl- 

och PUT stödjer ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället och få en bild av 

de sociala konsekvenserna. Ansåg jag att de tre teorier som skulle vara relevanta för min 

studie och besvara mina frågeställningar är: etablerade och outsiders, KASAM och 

empowerment. Teorierna är relevanta eftersom, om barnen/ungdomarna får det stöd de 

behöver för att integreras, kan de bli ”etablerade” i samhället, medan KASAM och 

empowerment är relevanta för barnens/ungdomarnas sociala nätverk, psykosociala resurser 

och välbefinnande. 

 

3.1 Etablerade och outsiders 
 
I boken ”Etablerade och outsiders” skriven av Norbert, Elias och Scotson L., John 

redogör författarna för en undersökning som ägde rum i tre bostadsområden, i en engelsk 

förort som kallades för ”Winston Parva”. En plötslig ”massinvandring” till orten ägde 

rum, vilket också hade en väsentlig betydelse både för de invånare som var bosatt där och 

de nyinflyttade. De nyinflyttade hade förlorat sina hem. Elias beskriver att de invånare 

som befann sig i det etablerade området, var de som ställde sig emot nykomlingarna. 

Etablerade ansåg att de nyanlända var ett hot mot etablerade normer, värderingar och 
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levnadssätt. De tillkännagav sig själva med egenskaper som var överlägsna, vilket 

motsvarde social uteslutning av de andra grupperna. Elias skriver att det som skedde i 

Winston Parva, visar på ett allmängiltigt fenomen, där grupper som har en nära relation, 

är beroende av varandra och förbundna med varandra, men har olika stor makt. De som 

anser sig ha makten, anser sig själva som mycket bättre (Elias 2010). 

 

Elias skriver att det finns generella föreställningar om outsiders, vilket innebär att även om 

det framkommer olika maktförhållanden samt olika slags ”stigmatiseringar av outsiders så 

finns det samtidigt konstanta och ständigt återkommande teman och moraliska 

bedömningar av outsiders”(Elias 2010:19). Exempelvis de föreställningar man har om 

outsiders är, opålitlighet, att de inte förbinder sig med att ha disciplin och lyder inte lagar 

och regler, dessutom att som en outsider har man inte fört en plan för sitt liv. Elias menar 

på att denna syn kan vi hitta under historiska berättelser av underklassen, ”den tidiga 

arbetarklassen”, underklass och de svenska storstädernas förortsungdomar 

(invandrare)”(Elias 2010:19). 

 

Elias hävdar att man missar lösningen till det problem som är vanligt förekommande, det 

vill säga sociala fördomar. Han menar att kärnan i denna figuration handlar om att det 

finns en ojämn maktbalans. För att en grupp ska påvisa sig med överlägensenhet och 

bevara sin sociala överlägsenhet, placerar man en annan grupp under kategorin ”lägre 

människovärde”. Winston Parva var huvudskillnaderna att det fanns en grupp utav gamla 

invånare som hade bott där i två-tre generationer, medan den andra gruppen bestod av 

nykomlingar. Elias förklarar som att ena gruppen var starkt integrerad, medan den andra 

gruppen inte var integrerad (Elias 2010) 

 

Etablerade och outsiders är väsentlig för min uppsats, eftersom det Elias skriver om den 

plötsliga ”massinflytningen” i Winston Parva, kan jämföras med dagens inströmning av 

ensamkommande flyktingbarn. Utifrån begreppsparet etablerade och outsiders, kan man 

förstå hur ensamkommande flyktingbarn relateras till samhället, och deras grad av 

integration. Den uppdelning som finns i samhället av ”vi” och ”dem”, är något som 

barnen/ungdomarna stöter på mer eller mindre i sitt vardagsliv, som exempelvis i form av 

språkbarriärer och social uteslutning. Ensamkommande flyktingbarn är nykomlingar i ett 

samhälle, precis som det var i Winston Parva, där grupperna skiljdes sig åt, på grund av att 

det fanns individer som bott där i flera generationer och en grupp nykomlingar. 
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3.2 KASAM 
 
Antonovsky beskriver att känslan av sammanhang har som i syfte att ge en förklaring till 

hur det kommer sig att vissa individer klarar av att hantera svåra lägen, utan att det ska ge 

en bestående effekt på deras livsvärldar. Antonovsky menar att innan han kunde definiera 

begreppet KASAM, utförde han ostrukturerade djupintervjuer med olika individer, vars 

två gemensamma faktorerna var att alla upplevt svår traumatisk upplevelse och de hade 

klarat av detta väldigt bra. I Antonovskys begrepp KASAM finns det tre centrala 

komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005). 

 

Antonovsky beskriver begripligheten den som består av tydlig kärna i den ursprungliga 

förklaringen. Begripligheten syftar på i vilken omfattning man uppfattar ”inre och yttre 

stimuli, som förnuftmässigt, gripbara (Antonovsky 2005:44). Han menar att en 

information ska vara ordnad, strukturerad och tydlig att förstå. En människa som har en 

hög känsla av begriplighet kan förvänta sig det stimuli som hen kanske kommer att möta 

i framtida aspekter är förutsägbara (Antonovsky 2005). 

 

Andra komponenten som Antonovsky beskriver är, hanterbarheten som han definierade 

”som den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande med hjälp av 

vilka man kan möta de krav som ställs av stimuli” (Antonovsky 2005:45). Att stå till ens 

förfogande, menar Antonovsky att man kan syfta på de resurser som finns under ens 

kontroll eller som behöriga kan kontrollera, vilket kan handla om det som är i sociala 

nätverket för individen. Den tredje komponenten meningsfullhet, bedömer han som ett 

begrepp för motivationskomponenten och som formellt avser i vilken omfattning man känner 

att den känslomässiga delen i livet är, att man anser att de problem som förekommer i livet är 

värda att lägga tid på. Dock betyder det inte att en individ som har ett högt värde av 

meningsfullhet blir glad över om en tragedi skulle ske, utan när det väl sker något negativt för 

individen tvingas individen att göra sitt bästa för att behålla värdigheten och handskas med 

den. 

 

Antonovsky menar på att alla de tre komponenterna, begripligheten, hanterbarheten och 

meningsfullheten har en viktig och nödvändig roll i KASAM. Om man har engagemang 

och bryr sig, har man alltid en möjlighet till att hitta uppfattning och resurser. Dock 

menar Antonovsky att man inte ska tro att hanterbarhet är oviktigt för individen, för om 

man exempelvis inte tror att resurser finns för ens förfogande, tynar meningsfullheten 
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och individens intresse och glöd för att försöka hantera situationen blir svagare 

(Antonovsky 2005). 

 

Antonovskys begrepp KASAM (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) är relevant 

för min studie ur olika synvinklar, bl.a. hur asylprocessen för ensamkommande 

flyktingbarn fungerar, är ordnad och om den är utformad på ett begripligt, hanterbart och 

meningsfullt sätt för barnen/ungdomarna. Det är viktigt att stödet är utformat så att 

barnen/ungdomarna förstår den hjälp de får. De flesta ensamkommande flyktingbarn har 

traumatiska upplevelser och känner förmodligen rädsla och oro, men om de kan känna hög 

meningsfulhet kan de hitta motivation till att hantera detta med full värdighet. 

Hanterbarheten kan handla om det sociala nätverket, eftersom den består av ett fåtal 

personer som ingår i barnens/ungdomarnas sociala nätverk och som förblir en viktig del av 

deras upplevelse av hanterbarhet 

 

3.3 Empowerment 

 
Empowerment anses vara en definition av makt, styrka och kraft, där man har styrka 

samt kontroll över sitt liv. I det sociala arbetet har empowerment kommit att utmärka 

”goda förhållningssätt till klienten eller medborgaren till skillnad från 

dåliga”(Empowerment, Askheim 2007:9). Det empowerment gör är att den står för 

individers människovärde och respekt, den distanserar sig ifrån för över -och 

underordning. Askheim skriver om emotionell energi, som är de upplevda känslorna 

av vad som är rätt och fel, moraliskt och omoraliskt. Men också att den framför tankar 

till egenskaper, egenkontroll, socialt stöd och företeelser (Askheim 2007). 

 

Utifrån empowerments metod kan individen känna svårigheter, exempelvis att det kan 

vara svårt för individen att anpassa sig i en miljö eller omgivning som förmår att 

ge negativ kritik, som gör att känslan för individen vänds inåt, man blir tystlåten och 

försöker dölja ilskan. Empowerment jobbar med att man höjer en individs värde, istället 

för att sänka det, vilket ger ett ökat självförtroende och att man vågar ta för sig mer ute i 

samhället. Dock även utifrån empowerments arbetssätt kan det leda till att individerna 

kan uppleva svårigheter, då man enbart lyfts upp i positiva miljöer/ positiva kritiker. 

Detta kan då vara svårt att kunna anpassa. Fördelarna med empowerment är att man lyfter 

upp förtjänster istället för att man ska framhäva brister, arbetssättet vill att individerna 

ska kunna utvecklas (Askheim 2007). 
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Empowerment är relevant för min studie, eftersom personalen förbereder ensamkommande 

flyktingbarn till att både uppleva positiva och negativa situationer. I personalens arbete 

med barnen/ungdomarna innebär även att ensamkommande flyktingbarn kan behöva 

bearbeta negativa situationer, som att när de fyller 18 år och flyttas till vuxenboende och 

på det viset måste barnen/ungdomarna förberedas att hantera en sådan situation. Med 

empowerment kan personalen tala uppmuntrande med ensamkommande flyktingbarn för 

att skapa en bättre självkänsla. 

 

Genom att använda mig av etablerade och outsiders kan den hjälpa mig besvara de 

sociala risker som finns. Om personalens stöd för att barnen/ungdomarna ska integreras 

i samhället, för att bli ”etablerade” i samhället eller om det finns svårigheter för 

barnen/ungdomarna att integreras, och hamnar i en grupp som anses vara ”outsiders”. 

KASAM är passande för analysen av barnens/ungdomarnas sociala nätverk, asylprocess 

och deras trauman. Intervjupersonernas erfarenheter och åsikter, visar på ifall de har en 

viktig roll i barnens/ungdomarnas hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Jag 

ville se om personalen arbetar utifrån teorin, empowerment med ensamkommande 

flyktingbarn, där empowerment handlar om att ta makt över sitt liv, höja en individs 

värde vilket ger ett bättre självförtroende. 

 

 

4. Metod 
 
Jag kommer under metod att beskriva de metoder jag har använt mig utav för att få fram 

den empiri, som ska besvara mina frågeställningar. Jag kommer även att beskriva min 

förförståelse, tillvägagångsätt, urval, analysarbete, etiska överväganden och 

metoddiskussion. 

 

4.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 
 
Hermeneutiken används för att tolka och förstå meningsfulla händelser i det sammanhang 

de förekommer. I boken samhällsvetenskaplig metod, skriver Alan Bryman (2011) att den 

styrande idén som ligger till grund för hermeneutiken är att forskare ska analysera text, 

för att ”försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman 

haft”(Bryman 2011:507). Det är viktigt som forskare att ha en förståelse om vad texten 

handlar om och vilken atmosfär den skapas i. I den hermeneutiska ansatsen, söker man 

som forskare inte efter fullständiga sanningar, utan letar efter nya sätt och tolkningar att se 

världen på. Alvesson och Sköldberg skriver om den hermeneutiska cirkeln, där de anser 

att delen kan skapa förståelse ur själva helheten ”och helheten endast ur 
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delarna”(2008:193). 

 

Uppsatsen frågeställning handlar om det stöd som personalen ger till ensamkommande 

flyktingbarn på asyl och PUT boende och vilka sociala risker och motgångar finns det i 

arbetet med dessa barn, som kan resultera i utanförskap.  Mitt syfte med uppsatsen var att 

få fördjupad förståelse av hur personalens arbetsprocess på asyl- PUT boende ser ut, hur 

de stödjer ensamkommande flyktingbarn att socialt inkluderas i samhället och vilka de 

sociala konsekvenserna är. Jag anser att hermeneutiken är en lämplig metodansats, 

eftersom hermeneutiken hjälper mig att med utgångspunkt i min förförståelse och de 

intervjuer jag har utveckla en kunskap och förståelse, som kan besvara min frågeställning 

och uppfylla mitt syfte med uppsatsen.  Denna infallsvinkel passade min uppsats, då jag 

gjorde en kvalitativ studie och använde intervjuer för min empiriinsamling. 

Tolkningsprocessen för att besvara min frågeställning och uppfylla syftet, kan ses som ett 

ständigt samspel mellan helhet och delar. Den empiri som jag fick fram genom att 

intervjua personalen på asyl- och PUT boenden, kan sägas utgöra en helhet där de olika 

intervjuerna utgör delarna, dock kan likväl vara en enskild intervju som utgör helheten 

och delarna kan bestå av olika citat.  

 

Intervjupersonernas svar kunde jag tyda genom deras enskilda svar, men också återberätta 

deras enskilda svar till en helhet. Utifrån hermeneutikens målsättning kan jag, som 

forskare skapa förståelse av mitt sätt att tänka och ”textens grundläggande struktur” 

(Ritzer 2010:100). För att utveckla trovärdig tolkning av hur personal stödjer 

samkommande flyktingbarn att integreras, har jag utgått ifrån flera texter eller delar av 

deras erfarenheter och åsikter i deras arbete med ensamkommande flyktingbarn. 

 

I och med att jag redan hade en relativt liten förförståelse av det stöd ensamkommande 

flyktingbarn har i Sverige, kunde jag utfå från hermeneutiken, och även tolka tidigare 

forskning om ensamkommande flyktingbarns sociala stöd, psykosociala resurser och 

psykosocialt arbete. Min tanke har varit att jag utifrån personalens svar kanske kan få en 

annan synpunkt eller förståelse om stödet för ensamkommande flyktingbarn, än den jag 

hade från början. Det empiriska material som jag har samlat utgjorde grunden för mig att 

försöka skapa en djupare förståelse, men också som korrekt tillvägagångsätt för att försöka 

besvara mina frågeställningar. Det är förstås möjligt att stöta på problem i en hermeneutisk 

studie. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att man kan få problem med att hitta de dolda 

meningarna och kunna tolka texten/handlingarna som utspelas i miljön man befinner sig i 
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för sin studie. Här är det viktigt att den egna förförståelsen inte överskuggar tolkningarna 

som görs under studiens gång och det är därför viktigt att redovisa förförståelsen ordentligt 

från början. 

 

 

4.2 Förförståelse 
 
 
I boken ”Intervju som metod” beskrivs det hur filosofen Hans-George Gadamer ser på 

förförståelse som en viktig del för att kunna utveckla förståelsen samt senare tolkning 

(Dalen 2008). Med förförståelse avses de uppfattningar och meningar man har om ämnet 

som man ska analysera, innan man påbörjar studien och särskilt innan analysen påbörjas. 

innan jag började studien, var min uppfattning om integration av ensamkommande 

flyktingbarn mer eller mindre allmänna. Min förförståelse har funnits som en 

utgångspunkt från början av forskningsprocessen och har reviderats efterhand. Arbetet 

har skett i enlighet med den hermeneutiska cirkeln, för att skapa större förståelse mellan 

del-helhet. Bland annat att det är mer ensamkommande killar som kommer till Sverige, 

sedan att det finns olika boenden runtom i Sverige som tar emot ensamkommande 

flyktingbarn. Min förförståelse påverkade mitt val av forskningsområde, eftersom jag 

tycker att det är viktigt att få en uppfattning om hur integrationen för ensamkommande 

flyktingbarn fungerar i det svenska samhället. 

 
De erfarenheter och kunskaperna jag har är att olika myndigheter har ett ansvar för 

ensamkommande flyktingbarn, att det finns olika boendeformer, man blir tilldelad en 

föreståndare eller/-god man eftersom man inte är myndig och man får gå i skolan som 

vilken ungdom som helst och så vidare. Den information jag fick från intervjupersonerna, 

har tolkats och analyserats. Det viktiga var att jag kunde tolka informationen utifrån 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser, men också att vara medveten om att 

förståelsen, samtidigt som det bestäms av min egen förförståelse. Man ska som forskare 

försöka dra in sin förförståelse så mycket som möjligt på ett sådant sätt där man på bästa 

sätt sedan kan förstå informantens upplevelser och berättelser (Dalen 2008:13). 

 

4.3 Kvalitativa intervjuer 

 
En kvalitativ undersökning brukar handla om ord till skillnad ifrån kvantitativa intervjuer 

som brukar handla om siffror. Bryman (2011) skriver om att kvalitativ metod skiljer sig 

från kvantitativ metod på tre punkter. Den första skillnaden är en induktiv syn på 



21 
 

förhållandet mellan teori och praktik, där man hittar teorier utifrån det resultat man får 

fram. Enklare framställt, är att den teori eller teorier man har i studien har hittats genom att 

man tagit hjälp av resultatet. Den andra skillnaden avser den kunskapsteoretisk ståndpunkt 

som talar om hur vi får kunskap om den sociala verkligheten, och att det ”på grundval av 

hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman 2011: 341). Sista 

skillnaden är ontologisk ståndpunkt, som innebär att de sociala egenskaperna är resultat av 

ett samspel mellan individer samt händelser som händer ”där ute”.   Fördelen med 

kvalitativ undersökning är att kvalitativ metodens sätt att fungera är att den lägger mer 

betoning på orden ”än på kvantifiering av vid insamling av data och analys” (Bryman 

2011:340). 

 

Via min empiri som jag fick från intervjupersonera, fann jag tre teorier, etablerade och 

outsiders, KASAM och empowerment som lämpliga att använda. Eftersom 

intervjupersonerna befinner sig dagligen i en miljö där de stödjer och arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn, var kvalitativ intervjuform det som kunde återge deras 

kunskaper och tankar på bästa möjliga sätt, samt att få en klarare och svar på min 

frågeställning. I min uppsats var jag mer ute efter intervjupersonernas egna berättelser och 

ord.   Genom att jag utförde intervjuer med personer ur personal på asyl- och PUT boende 

fick jag djupare förståelse av de erfarenheter som personalen hade av att stödja 

ensamkommande flyktingbarn att inkluderas i samhället och på det viset försöka få ett så 

bra svar som möjligt på min frågeställning och uppfylla uppsatsen syfte.  

 

Den information som jag har fått utav respondenterna har varit personliga, vilket innebär 

att en kvalitativ undersökning är lämplig för uppsatsen frågeställning och syfte, då svaren 

utvecklades individuellt och personligt. Med hjälp av kvalitativ metod kunde, mina 

frågeställningar bli besvarade av mina intervjupersoner, genom att den kunde ge en 

djupare uppfattning på deras erfarenheter och svar.  Med hjälp av kvalitativ metod kunde, 

mina frågeställningar bli besvarade av mina intervjupersoner, genom att den kunde ge en 

djupare uppfattning på deras erfarenheter och svar. Jag valde en kvalitativ undersökning, 

eftersom jag ansåg att det bästa möjliga sätt att få mina frågeställningar besvarade, är om 

man fördjupar sig i de upplevelser som informanterna har. ”Kvalitativa undersökningar 

har oftare till syfte att förstå och fördjupa begrepp och fenomen, det vill säga få grepp om 

generella fenomen” (Jacobsen 2002:266). 

 

I den kvalitativa forskningsintervjun använder man ofta låg grad av styrning i samtalet, en 
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vanlig metod är bland annat informationsintervju, där man under intervjun styr den så lite 

som möjligt (Halvorsen 1992). Det innebär också att den kvalitativa intervjun är relativt 

ostrukturerad. Jag valde att strukturera intervjun utifrån teman, istället för flertal frågor till 

intervjupersonerna. Det gav möjlighet, för att intervjupersonerna att fördjupa sig i de olika 

teman, och på det viset få grundligare svar. När man använder sig av ostrukturerad 

intervju, gör man teman med öppna frågor. Eftersom jag ville försöka få fram så mycket 

som möjligt utav personalens erfarenheter och kunskaper kring integrationen av 

ensamkommande flyktingbarn, ansåg jag att det var lämpligt att skapa teman som kunde 

bidra till att respondenterna kunde prata mer. Tanken var att det skulle bidra till att jag 

skulle få ett större perspektiv och information från intervjupersonerna, och på det viset få 

mera tillförlitliga data. Halvorsen menar att effektiviteten i att använda sig av informella 

intervjuer, jämfört med enkäter, innebär att intervjupersonen inte leds in till ett bestämt 

svar, utan intervjupersonen får möjlighet till att kunna gå djupare in på sina åsikter 

(Halvorsen 1992). 

Genom att försöka få en djupare förståelse av respondenternas ”beteende, motiv och 

personlighet” (Halvorsen 1992:85), anser jag att djupintervjuer också passade bättre till 

min studie. Utifrån den kvalitativa intervjun kunde jag fokusera och lyssna på 

intervjupersonernas berättelser, erfarenheter och samtidigt inte behöva avbryta 

intervjupersonerna med att till exempel framföra mina egna tankar och åsikter. 

 

Urval 
 
Den målgrupp som jag valde att inrikta mig på är personal som jobbar på grupp och 

PUTboende, eftersom personalen är dem som direkt kommer i kontakt samt arbetar med 

ensamkommande flyktigbarn. Jag ville intervjua fyra ur personalen i ett till tre boenden, 

som arbetade på grupp och PUT-boende för ensamkommande flyktingbarn och boenden 

skulle vara i södra Sverige. Ett kriterium var att personalen skulle vara aktiva och arbeta 

med ensamkommande flyktingbarn, för att kunna få en god förståelse av hur personalen 

stödjer ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället. ”Informationsintervjuer, 

brukar väljas ut genom strategiska urval, man är intresserad av kvaliteten på 

informationerna och man strävar därför efter att få intervjua de personer som har de största 

kunskaperna” (Halvorsen 1992:102). Genom att jag använde mig av strategiska urval, 

begränsade jag urvalet till att intervjua personal på grupp och PUT-boende, eftersom de är 

aktiva dagligen med att arbeta och stödja ensamkommande flyktingbarn. Jag ville därmed 

att respondenterna skulle kunna mycket om området som jag vill studera och att de var mer 

eller mindre aktiva med integration av ensamkommande flyktingbarn. ”Oftast måste vi ha 
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informationer från flera undersökningsenheter eftersom det inte finns några metoder för att 

hitta den typiska enheten som är representativ för alla undersökningsmetoder” (Halvorsen 

1992:95). 

 

4.4 Tillvägagångsätt 

 
Eftersom syftet med studien var att få en förståelse av hur personal stödjer 

ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället, bedömde jag att den metod som 

skulle hjälpa mig med min studie var att använda kvalitativa metoder. Skillnaden mellan 

kvalitativ och kvantitativ data är att, kvalitativens innehåll har formen av ord och inte som 

kvantitativ data där siffror förespråkar den (Halvorsen 1992). 

 

Det första jag bestämde mig för att göra, var att leta efter en kontaktperson/personer, som 

kunde hänvisa mig till något gruppboende i södra Skåne. Det var tyvärr inte lätt att hitta 

direkt nummer eller mailadress till någon som kunde hjälpa mig. Jag hittade slutligen en 

kontaktperson som jag mailade. Jag förklarade vad för syfte jag hade med min studie och 

att jag behövde fyra personer ur personal på en eller två gruppboenden för 

ensamkommande flyktingbarn, som kunde ställa upp på en intervju. Efter lite 

överväganden, kom jag fram till att ostrukturerad intervjuform var det sättet jag ville skapa 

min intervjuguide ifrån. I syfte att kunna besvara min frågeställning, skapade jag skapade 

sex intervjuteman: yrkeserfarenheter och kompentens(personal), invandring av ungdomar 

till Sverige, social stöd, motgångar och risker, psykosociala aspekter och uppföljning. 

Jag kontaktade asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Under resans gång när jag 

kom i kontakt med personal på asylboenden, blev det klart för mig att det inte finns många 

specifika asylboenden, utan boendena var uppbyggda väldigt olika. Asylboende och 

PUTboenden var mycket vanliga. Så småningom kom jag i kontakt med 

verksamhetschefer, som bokade tider där jag kunde intervjua personalen. Jag valde att 

hålla mig till personalen som intervjupersoner, eftersom det hade krävts mer tid och arbete 

för att intervjua ensamkommande flyktingbarn. Dels hade de troligen haft svårigheter med 

språket, då alla kanske inte behärskar svenskan, och dels hade jag behövt få ett 

godkännande från deras förmyndare (god man), i och med att många av 

barnen/ungdomarna är under 18 år. Vid första intervjun fick jag åka till boendet.  

 

Eftersom personalen jobbar både dag och nattpass, passade det två av intervjupersonerna 

att jag utförde intervjuerna via telefonen på kvällen. Den fjärde respondenten kunde inte 

ställa upp på intervju på grund av olika anledningar, utan ville att jag skulle skicka min 
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intervju via mail. Eftersom jag hade en tidsram att hålla mig inom när det gällde 

fältarbetet, ändrade jag mitt syfte från asylboenden till både asyl och PUT-boenden, två av 

personalen arbetade på ett boende där man hade delat upp sig och var både gruppboende 

och PUT-boende. Jag började med att fråga intervjupersonerna om deras samtycke om att 

spela in intervjun med hjälp av min telefon som har en inspelningsfunktion. De samtyckte 

till detta. Sedan förklarade jag för dem syftet med uppsatsen, och att inspelningarna av 

intervjun kommer att raderas efter att jag har transkriberat dem, att de kommer att vara 

anonyma, det vill säga att de inte kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Intervjuerna 

tog mellan 30-50 minuter, därefter transkriberade jag varje intervju. 

 

4.5 Analysmetod 
 
I kodningsarbetet började jag med att skriva ut de transkriberade intervjuerna och koda av 

genom att markera med färgpenna och försöka hitta teman, ett arbete som tog tid att göra. 

Att analysera kvalitativ data kräver mycket tid och är invecklat (Halvorsen 1992:131). 

Den kodningsmetod jag utgick ifrån var s.k. helhetsanalys och delanalys. Med delanalys 

delar man upp olika påståenden i intervjutexten som kan kategoriseras, och 

helhetsanalysen förespråkar att genom läsning ”försöker att bilda sig ett allmänt intryck 

för att sedan välja ut situationer eller citat som illusterar huvudintrycken” (Halvorsen 

1992:131). Jag påbörjade kodningen av de insamlade data, genom att skriva ut de 

transkriberade intervjuerna och koda av genom att markera med färgpenna och försöka 

hitta teman. Som framgått ovan utformade jag en intervjuguide med sex teman: 

yrkeserfarenheter/kompentens, socialt stöd, motgångar och risker, psykosociala aspekter 

och uppföljning, som också ligger till grund för presentationen av materialet. I linje med 

tanken om den hermeneutiska cirkeln bör man således ha en kombination utav delanalys 

och helhetsanalys, som jag har försökt göra i tolkningen av materialet. 

 

4.6 Tillförlitlighet 
 
I sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder ” skriver Bryman om tillförlitlighet, som 

handlar om att kvalitativa studier måste värderas och granskas för att kunna bedöma 

kvaliteten i dem (Bryman 2011). Det jag hade i åtanke under studiens gång var att uppnå 

god trovärdighet i studien. I boken, skriver Bryman att man ska försöka anpassa 

begreppen reliabilitet och validitet för att göra dem användbara i kvalitativ forskning, 

”utan att försöka ändra begreppens betydelse men däremot lägga mindre vikt frågor som 

rör mätning” (Bryman 2011:352). Bryman skriver om extern och intern reliabilitet. Den 

externa utgår ifrån att man ska kunna upprepa (replikera) undersökningen. Hade jag 
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intervjuat personalen igen med samma intervjuteman, tror jag att svaren i helhet ifrån 

intervjupersonerna förmodligen hade varit snarlika, dock kan den sociala miljön ändras 

både i deras arbete med barnen/ungdomarna men också individuellt hur de uppfattar 

integrationen med ensamkommande flyktingbarn. 

 

Intern reliabilitet innebär att om man är exempelvis två författare i studien, ska man se till 

att komma överens om hur man tolkar de saker man ser och hör. De fyra intervjuerna 

genomfördes på olika sätt, då jag var tvungen att anpassa mig efter hur intervjupersonera 

hade möjlighet att ställa upp på intervju. En intervju gjordes på plats på ett av boendena, 

de två andra intervjuerna valde intervjupersonerna via telefon och den sista intervjun 

skedde via mail. Utifrån den empiri jag fick, ansåg jag att intervjuerna via telefon och på 

plats gav samma utsaga, då intervjupersonernas berättelser och erfarenheter var 

djupgående. Intervjupersonerna utformade sina berättelser på ett tydligt och utdraget vid, 

vilket jag bedömber gav mig en bra empiri. Även intervjuformen via mail gav bra svar., 

men en del av svaren var något korta och abstrakta. Om jag hade intervjuat 

intervjupersonen muntligt, så kanske hen hade gett utförliga svar, samt att det hade varit 

lättare för mig att följa upp med frågor om jag hade någon fundering över 

intervjupersonens svar. Överlag anser jag att alla fyra intervjuer gick bra, och gav den 

empiri som behövdes för att besvara min frågeställning.  

 

Vidare menar Bryman att tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier: trovärdighet, 

överbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). För att 

skapa en trovärdighet i resultatet ska man säkerställa att studien har gjorts via de regler 

som finns, sedan att man ”rapporterar resultaten till de personer som är en del av den 

sociala verklighet som har studerats”(Bryman 2011:355).  I forskningen har jag varit 

medveten om att jag inte intervjuat de ensamkommande flyktingbarn, och därmed inte fått 

perspektivet utifrån barnen. Den empirin jag samlat in grundar sig i intervjuer, personal i 

asyl- och PUT boende, så det är utifrån deras perspektiv som min frågeställning besvaras. 

De svar och berättelser jag fick från intervjupersonerna ger deras perspektiv som anställda, 

och hur de upplever att det är att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Dock kan 

intervjupersonernas personliga värderingar ha påverkat deras arbete och hur de återberättar 

sina erfarenheter med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.  

 

Jag spelade in intervjuerna och transkriberade intervjuerna samma dag som jag utförde 

dem, för att säkerställa att intervjusvaren skulle vara så exakta som möjligt. Eftersom jag 
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hade tidsbegränsning av uppsatsen, hade jag inte möjlighet att återkoppla min 

transkribering av intervjuerna till intervjupersonerna. I syfte att pålitligheten skulle bli så 

bra som möjligt, har jag delat upp uppsatsen i olika delar, där jag har skrivit om inledning, 

problemformulering, syfte, bakgrund, tidigare forskning, teorier, metod, resultat, analys 

och en slutsats av uppsatsen. Sedan har min handledare också granskat uppsatsen och dess 

olika delar. 

 

4.7 Etiska överväganden   
 
I boken som är skriven av Bryman (2011) beskrivs de fyra etiska principerna som är 

”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet”. 

Informationskravet innebär att man ska ge klar information till respondenterna, vad 

studien handlar om samt, vad för syfte man har med studien. Informationskravet innebär 

att ge en förklaring till respondenten, vilket i mitt fall var att informera respondenterna om 

att inspelningen raderas efter att transkriberingen är klar. Samtyckeskravet går ut på att 

respondenterna bestämmer själv ifall de vill delta eller inte, vilket innebär att man inte kan 

tvinga respondenten till något. Konfidentialitetskravet gäller att den information som 

man samlat in ska bearbetas säkert och tryggt och ingen obehörig ska kunna ha tillgång till 

det, efter att jag transkriberat intervjuerna raderade jag inspelningarna av intervjuerna. 

Nyttjandekravet innebär att man ska använda uppgifterna i forskningsändamål eller i de 

ändamål som beskrivits för respondenterna, intervjupersonernas svar, har jag använt 

som empiri för att försöka besvara studiens syfte (Bryman, 2011). 

 

För att uppnå de etiska överväganden, frågade jag intervjupersonerans samtycke om att 

spela in intervjun, vilket de samtyckte till. Jag förklarade för intervjupersonerna mitt syfte 

med uppsatsen, och att intervjuerna kommer att raderas efter transkriberingen, där de 

kommer att vara anonyma. Jag anser att när man använder sig av kvalitativa intervjuer är 

det viktigt att få intervjupersonen känna sig trygg och avslappnad. Eftersom om 

intervjupersonen hittar sig en självkänsla, kanske gör det enklare att prata om ämnet så 

mycket som möjligt och på så sätt är chansen större att man kanske får bra svar från 

respondenten. Därför är det viktigt att innan intervjun sker, informera respondenten om de 

etiska övervägandena och därför var jag noga med att informera respondenterna om de 

etiska övervägandena. 

 

4.8 Metoddiskussion 
 
En av de främsta erfarenheterna som jag gjorde under studiens gång var att förstå att det 
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är viktigt att kontakta intervjupersoner i god tid. Eftersom det inte var lika lätt att komma 

i kontakt eller att få intervjupersoner att ställa upp på intervju, var jag lite naiv och trodde 

att intervjupersonerna kunde ställa upp på intervju. Det var ett felsteg av mig för att 

mycket tid gick till att ringa runt, och skriva till de olika boendena. Från början var 

tanken att jag skulle intervjua fyra personer ur personalen från två olika boenden, men 

det slutade med att många sa att de inte hade tid att ställa upp och det slutade med att jag 

fick intervjua fyra intervjupersoner från tre olika boenden. Jag arbetade med att 

uppsatsen skulle vara så sanningsenlig som möjligt utifrån det som informanterna hade 

berättat. Vidare fann jag det svårt att hitta tidigare forskning om mitt ämne, därför att det 

inte finns många studier kring personalen och deras sätt att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn. Slutligen finns det en brist i uppsatsen som består i, att den enbart bygger 

på fyra intervjuer med personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn, vilket 

innebär att det vara svårt att generalisera uppsatsens resultat till andra boenden. 

 
 

5. Resultat 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av intervjuerna med mina fyra 

respondenter och utdrag ur intervjuerna med intervjupersonerna. Det är en presentation av 

både de, som jobbar på asyl och PUT-boende. Jag delade upp resultatdelen utifrån teman 

som jag använde mig av under intervjuerna, och som blir lämpliga för min kommande 

analys: yrkeserfarenheter och kompentens, socialt stöd, motgångar och risker, 

psykosociala aspekter och uppföljning. Intervjuteman avser att ge så mycket information 

som möjligt om personalens arbete med ensamkommande flyktingbarn, från den dagen de 

flyttar in, under tiden de bor där och uppföljningen av dem. Utifrån varje tema kommer jag 

att beskriva vad varje intervjuperson sade. Jag tänkte påbörja resultatdelen med att 

presentera intervjupersonerna, jag kallar de för intervjuperson 1,2,3 och 4. 

 

5.1 Yrkeserfarenheter och kompentens 
 
Det är en stor utmaning att arbeta professionellt med ensamkommande flyktingbarn, 

eftersom ensamkommande flyktingbarn kommer från länder med olika kulturer, såsom 

från Afghanistan, Somalien, Syrien och Eritrea m.m. Många av barnen har dessutom 

traumatiska upplevelser, då de kommer från områden som är krigshärjade och där svält, 

naturkatastrofer och förföljelser råder. Samtidigt får de hantera mediabilden om 

ensamkommande flyktingbarn, som IP2 beskrev att bilden är förvriden, eftersom många 

tror att barnen/ungdomarna väljer att lämna sitt land frivilligt för att utnyttja resurserna 
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som finns i Sverige. 

 

Intervjuperson 1, är 30 år gammal och är samhällsvetare från början, har jobbat med 

integrationsprojekt, som kriminalvårdare, boendestödjare, flygvärdinna och jobb inom 

servicesektorn. Idag jobbar IP1 som samordnare på asyl och PUT-boende och har jobbat 

där i sex månader. Intervjuperson 2, är också en 30 år gammal har jobbat innan som 

personlig assistent, försäkringsrådgivare och tränare. IP2 jobbar idag som 

integrationsassistent på asylboende och har jobbat med det i ett och ett halvt år. 

Intervjuperson 3, är 33 år gammal, jobbar på asyl och PUT-boende, har jobbat med det i 

sju år. Hen har examen i migration och globalisering. Intervjuperson 4, är 30 år gammal 

och har påbörjade studier inom internationella relationer. IP4 har jobbat tidigare som 

handläggare på försäkringskassan, jobbar idag på ett asylboende som integrationsassistent. 

 

Under temat kompentens ville jag att intervjupersonerna skulle berätta om den kompentens 

som personalen får på deras arbetsplats för att stödja barnen i att integreras i samhället. IP3 

förklarade att den kompentens som personalen får ta del av gällande ensamkommande 

flyktingbarn, beror på vad för problematik som dyker upp på boendet med ungdomarna. 

De utbildningar som IP3 har fått ta del av har varit om droger och missbruk, hur man 

hanterar, förebygger eller upptäcker att ungdomar missbrukar exempelvis droger. 

Samtidigt som IP1 betonade att hela deras arbete med ungdomarna går ut på att 

ungdomarna ska bli en del av samhället när de flyttar ifrån boendet. Personalen ska ge stöd 

till de ensamkommande flyktingbarnen att bli självständiga och utifrån personalens arbete 

med ungdomarna, ska slutresultatet bli integration för ungdomarna enligt IP1. Vidare sade 

IP1 att personalen har kontinuerliga utbildningar, bland annat handlar det om hur man 

hanterar ungdomar med trauma och posttraumatisk stressyndrom. Det är framförallt barn 

och ungdomspsykiatrin som lägger fram utbildningar till personalen för att de ska lära sig 

hur man hanterar ensamkommande flyktingbarns psykiska välmående. Personalen har även 

med sig erfarenheter gällande frågor som integration, migration och så vidare som kan 

underlätta deras arbete med att stödja ungdomarna. 

 

IP2: liksom att vi lär oss om de olika kulturerna, olika grupper, hur vi ska 

hantera olika konflikter och det finns andra utbildningar, men tyvärr har det 

inte varit i den graden som vi skulle vilja. Vi i personalen, (…) ju mer 

kunskap vi har, desto bättre gör man sitt jobb å liksom nu har vi ju fått lära 

oss den hårda vägen men via konflikter. 
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IP2 hade en annan syn på den kompentens/utbildning som personalen får i arbetet med 

ungdomarna. IP2 tyckte att i och med det stora trycket som var under hösten 2015, bidrog 

det till att utbildningen som fanns till hands bortprioriterades av företaget. Personalen var 

och är väldigt intresserade av att få ta del av olika utbildningar, då personalen tycker att 

det gynnar deras arbete med ungdomarna samt att man får mer insyn i hur man ska hantera 

olika ungdomar och situationer med ungdomarna. 

 

IP4: beror väl på många saker, dom flyr krig i landet, fattigdom, följer med 

sina föräldrar men kanske splittras dom på vägen av olika anledningar 

under resan till exempel till Europa, Sverige. 

 

5.2 Socialt stöd 

 
Här ville jag att intervjupersonerna skulle berätta om arbetsprocessen med 

ensamkommande flyktingbarn, och hur de utformar stöd för att ensamkommande 

flyktingbarn ska integreras i samhället. Det fanns mycket gemensamt mellan alla fyra 

intervjupersoner. Alla pratade om att processen beror väldigt mycket på individuella 

faktorer, och om ungdomarna är asylsökande eller har fått permanent uppehållstillstånd. 

Alla tre boenden som jag intervjuade personalen från, hade cirka 12-13 platser, men under 

krisen som var i Sverige under hösten 2015 berättade IP2 att deras boende som är ett 

asylboende fick dispens under sex månader och tog emot 35 ungdomar. IP2 berättade att 

personalen upplevde detta som en väldigt svår period med många ungdomar att hålla koll 

på samt att stödja dem, vilket försvårade för personalen eftersom man inte kunde fokusera 

på alla 35 ensamkommande flyktingbarn. 

 

IP2 berättade att det nu bor tolv ungdomar igen på boendet, vilket har underlättat arbetet 

för personalen med dem. IP1 förklarade att många av ungdomarna uppskattar det väldigt 

mycket när de blir placerade i asyl och PUT-boende, eftersom man har sitt eget rum och 

sin egen toalett där. Alla fyra respondenter pratade om att deras dagar med ungdomarna 

går ut på att ge stöd till ensamkommande flyktingbarn med att integreras i samhället. 

Personalen arbetar först och främst med att skola in dem, lära ungdomarna hur man 

städar, lagar mat, tvättar sina kläder och ta hand om sin ekonomi med mera. Vid vissa 

tillfällen får personalen vara till hands med exempelvis körningar eller prata i telefon med 

någon myndighet. IP3 förklarade att det finns tillfällen som ungdomarna inte klarar av det 

själva, och då ska personalen stötta och hjälpa dem. 
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IP3: men självklart ska vi finnas till hands för dom, när dom kanske behöver 

hjälp från oss, (…) men vi vill att dom ska testa, testa och testa hela tiden för 

att dom ska se att dom klarar av det och sen så hittar dom den där 

självständigheten och kan klara sig själv även efter att dom flyttat härifrån. 

 

För att ungdomarna ska lyckas med att bli självständiga och integreras i samhället efter att 

de har flyttat ut från boendena, sade samtliga intervjupersoner att det är viktigt att ständigt 

ha kontakt, prata och lära ungdomarna saker som man behöver kunna, för att sedan kunna 

ta hand om sig själv när man exempelvis bor själv i en lägenhet. Enligt intervjupersonerna 

kunde man se att boendeförhållandena var nästan likadana på asylboenden eller PUT-

boenden. IP1 berättade att många av ungdomarna som kommer till deras boende tycker 

det är skönt, eftersom det boendet eller boendena där de har varit innan, delar man oftast 

rum, toalett och dusch med fem-sex andra ungdomar. Där kan även konflikter mellan 

ungdomarna förekomma. 

 

När de tilldelas boende får de eget rum, egen toalett och dusch, vilket minskar risken för 

konflikter. Ungdomarna har även tillgång till gemensam frys och kylskåp som de kan 

förvara sin mat i. IP2 förklarade att under krisen som var i Sverige under hösten 2015, fick 

de dispens under sex månader från att ha tolv ungdomar till att ha 35 ungdomar. Det 

förekom problem mellan ungdomarna, för att de fick dela rum två och två. Problemen som 

personalen på boendet fick hantera vid den här tiden, var saker som städning, kulturkrockar 

mellan ungdomarna såsom att vissa av ungdomarna gick upp mitt på natten för att be och 

detta ansågs som upprörande för att det störde nattsömnen för vissa. Här var IP3 också inne 

på att när ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige blir de placerade på olika 

boenden, utan att man tar hänsyn till att det kan förekomma kulturkrockar i en grupp med 

andra ungdomar. 

 

Intervjupersonerna från asyl och PUT-boendet IP1 och IP3, förklarade att man inte längre 

beställer färdig mat åt ungdomarna, utan de får istället matbidrag två gånger i månaden 

och kan på det viset lära sig att laga egen mat. Här berättade IP1 om ett tillfälle där en av 

ungdomarna tog alla sina matpengar och gick för att köpa bröd med alla pengarna, sedan 

ville ungdomen ha mer plats i kylskåpet eftersom brödet började mögla. 

 

IP1: han hade inte riktigt koll på såna självklara saker som vi tar för givet, så 

att vi måste hålla koll på dom i början så att det inte urartar, men sen är dom 

jätteduktiga och lär sig jättesnabbt allting, vissa kanske behöver lite mer 
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stöttning, kanske dom som är lite yngre behöver mer stöttning. 

 

Vidare var en aktiv skolgång viktigt för personalen att motivera ungdomarna till. 

Intervjupersonerna ansåg att det viktigaste för ungdomarna var att gå i skolan och lära 

sig språket, även om vissa kanske inte får permanent uppehållstillstånd, så hade 

ungdomarna nytta av några ämnen. IP3 berättade att när hen började jobba med 

ensamkommande flyktingbarn för sju år sedan, fick ungdomarna inte börja skolan 

förrän man fick uppehållstillstånd. De enda ungdomarna fick göra var att sitta och vänta 

på att få uppehållstillstånd. Idag blir de istället inskrivna i skolan så fort de kommer till 

boendet och IP3 tyckte att man på det här viset sparar in mycket tid för ungdomarna. 

 

IP3: de får chans till att börja komma in i samhället fortare även om dom 

kanske inte har uppehållstillstånd, för dom börjar skolan och börjar lära 

sig språket. Idag anser jag att ensamkommande flyktingbarn har blivit en 

mer känd grupp i samhället, samhället har öppnat upp strategier om hur 

man ska ta hand om ensamkommande flyktingbarn, att hjälpa dom på bästa 

möjliga sätt. 

 

IP2 berättade om när hen själv kom till Sverige som flykting i tio års ålder, så var 

erfarenheten som hen hade, var att man inte anpassade behovet efter individen eller 

individerna, utan mera tänkte i termer av ”invandrare som invandare”. Detta ansåg IP2 

att Sverige som land har fått mycket mer erfarenhet av hur man behandlar olika 

kulturer, samt att man lägger mer resurser och förståelse på att ta hand om dem som 

flyr till Sverige. Intervjupersonerna ansåg att ungdomarna överlag är väldigt duktiga på 

att följa de regler som boendet hade, även om vissa behövde extra stöd, som 

exempelvis ungdomar som kanske inte kunde mycket svenska eller hade svårt med att 

ta åt sig instruktioner när man skulle städa sitt rum eller laga mat. IP1 berättade om att 

personalen på boendet fick ge extra mycket stöd till vissa ungdomar när det handlade 

om att ta hand om hushållet, eftersom vissa av ungdomarna kommer från kulturer där 

man som kille inte tar hand om hushållet, och somliga ungdomar sa saker, som att när 

hans mamma kommer, ska hon städa och tvätta. 

 

5.3 Motgångar och risker 

 
Respondenterna berättade även om de motgångar dem stöter på med ungdomarna, 

exempelvis kulturkrockar, boendeförhållanden, hur de stödjer ungdomar som inte får 
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uppehållstillstånd och hur de hjälper de ungdomar som bär med sig traumatiska 

upplevelser. IP4 berättade om de motgångar som dem stöter på i deras arbete med 

ungdomarna, där det ibland har varit svårt att kommunicera med ungdomarna, för att de 

kanske inte behärskar det svenska språket, samt att vissa kanske inte vill följa boendets 

regler när det handlar om att ta hand om hushållet. En del av kulturkrockarna som IP4 

upplevde, var att ungdomarna sade ifrån att hemma hos deras familj är det inte killen som 

exempelvis städar. Medan IP2 ansåg att det är svårt att påvisa vad som är en motgång med 

att jobba med ungdomarna, utan det handlar individuellt om hur man ser på en motgång. 

Då det beror på hur individen i sig är själv som person och att vissa kanske inte är lika 

mottagliga som andra, vilket IP2 menade att det kunde försvåra för personalen att jobba 

med ungdomar som inte är mottagliga. Nedan följer hur IP4 och IP1 såg på hur de bemötte 

bland annat kulturkrockar med ungdomar: 

 

IP1: Vi brukar oftast säga att i Sverige, till exempel så är det väldigt 

jämställt, här jobbar både kvinnor och män och så berättar man kanske 

och dom ser ju också hur det är i samhället, att personalen som jobbar här 

är kvinnor,(…) alltså vi emot säger kanske våra egna exempel. IP4: Min 

upplevelse är att dom flesta ungdomarna vill lära sig om den svenska 

kulturen och att det sällan blir någon krock 

 

IP1 och IP3 nämnde båda att de inte hade upplevt ungdomar som inte fått 

uppehållstillstånd i Sverige. IP3 förklarade att om ungdomen/ungdomarna som får nekat 

uppehållstillstånd så hjälper personalen dem att överklaga till Migrationsverket, vilket 

även IP4 också sade. Dock sade IP3 att själva processen håller de inte koll på, utan det är 

bara stödet med att överklaga som de ger till ungdomarna. IP1 trodde att eftersom deras 

boende egentligen är tänkt från början att vara ett långsiktigt boende som egentligen är ett 

PUT-boende, väljer socialsekreteraren att skicka de ungdomar dit som har någon form av 

chans att få permanent uppehållstillstånd. Dock berättade IP1 att de har haft ungdomar där 

som fått flytta ifrån boendet när de fyllt 18 år, och IP1 upplevde att när en av ungdomarna 

fick flytta till ett vuxenboende gjorde det ungdomen väldigt orolig. 

 

IP1: då fick han flytta dit helt ensam och alla förutsättningar ändras helt 

plötsligt, om du då inte har lyckats att få ditt permanenta uppehållstillstånd 

när du fyller 18, då är du bara en vuxen människa. 

 

IP2 berättade om att de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd hos dem, blir för 
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det mesta placerad på vuxenboende när de fyllt 18 år. Det blir väldigt problematiskt för 

personalen att motivera de ungdomar som inte får permanent uppehållstillstånd till att 

bland annat gå i skolan och följa rutiner på boendet. IP2 beskrev att ungdomarna oftast 

visar ett beteende som tyder på att dem inte bryr sig längre, eftersom de ändå inte kommer 

att stanna. Även processen från det att ungdomarna får besked om att de inte fått 

permanenta uppehållstillstånd, till att de ska utvisas är lång och komplicerad enligt IP2. 

Vidare talade IP1 om att integreringen för ungdomarna inte fungerar, eftersom den största 

motgången som personalen möter dagligen med ungdomarna är deras psykiska och fysiska 

hälsa. Enligt IP1 är det svårt att arbeta med ungdomar som är traumatiserade, har 

mardrömmar, depressioner och även självmordstankar. De trauman som alla 

intervjupersonerna beskrev, var att ungdomarna lider av upplevelser som dem har varit 

med om och att det blir svårare för dem att hantera detta utan sin familj, samt i väntan på 

permanent uppehållstillstånd. 

 

Traumatiska upplevelser eller, PTSD, posttraumatiskt stressyndrom var något som alla 

intervjupersonerna var inne på förklarade bakomliggande faktorer, samt hur personalen 

stödjer ungdomarna med det. IP4 förklarade att ungdomar som har PTSD eller lider av 

trauman får besöka Barn- och ungdomspsykiatrin. Vissa av ungdomarna väljer själva att 

dela med sig till personalen och de finns alltid till hands för ungdomarna om dem vill prata 

om det. Även IP2 var inne på att personalen på deras boende har kontinuerliga samtal med 

ungdomarna, eftersom de jobbar med ungdomarna dagligen kan dem uppfatta 

humörsvängningarna. På det viset fanns personalen till hands för ungdomarna om de vill 

prata med personalen, och försöka lösa det tillsammans med ungdomen. Helt enkelt som 

IP2 uttryckte det,  ”det enda vi kan göra är att låna ett öra” 

 

IP2: det är upp till oss att absorbera (…) det som dom förmedlar när dom 

agerar utåt och liknande. Vi försöker ta reda på vad som har hänt och det är 

inte alltid jättelätt, ibland blir det språkbarriärer. Att boka tolk tar vissa 

gånger lång tid och ibland finns det inte en tolk tillgänglig, så ja det skapar 

sina problem absolut, men vi känner igen ett destruktivt beteende. 

 

IP3 förklarade att det inte är personalen som har samtal med ungdomarna utan de får 

besöka Barn -och ungdomspsykiatrin först och främst. Dock uttryckte IP3 att det också 

beror på hur pass motiverade ungdomarna är för att besöka Barn -och ungdomspsykiatrin, 

vilket personalen ibland får ha förståelse för. De måste likaså arbeta med att motivera 

ungdomarna till att försöka prata med någon om det, exempelvis även med personalen som 
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är där för att lyssna och stödja dem. 

 

Kriminalitet, social uteslutning, droger och rymning från boendena var de risker jag ville 

att respondenterna skulle berätta om, och hur de hanterar om ungdomarna exempelvis 

rymmer, eller hamnar i kriminalitet. Det gemensamma för intervjupersonerna var 

nolltoleransen för droger och alkohol på boendet. IP2 förklarade situationer med ungdomar 

som varit borta från boendet ett antal dagar, och att det enda de kunde göra var att meddela 

deras god man och därefter bara invänta på att dem kommer tillbaka. Då boendet är 

frivilligt kan inte personalen tvinga ungdomarna till att vara kvar, utan deras arbete är att ta 

hand om dem så länge de är i boendet och sedan meddela god man och Socialförvaltningen 

om det skulle vara något allvarligt. Därefter pratade IP2 om att den sociala uteslutningen 

inte märks av i boendet, eftersom ungdomarna oftast umgås med andra ungdomar ifrån 

samma nationaliteter. IP2 lade fram det som att den sociala uteslutningen sker exempelvis 

i skolan när de kommer i kontakt med andra ungdomar, i arbetslivet, när de bor själva och 

kanske inte lär sig det svenska språket. 

 

IP1: att arbete med liksom, vardaglig rasism som finns i samhället och att 

man möts på lika på lika villkor, både rent fysiskt på marken utomhus och i 

vad det gäller bostadskö, från alla punkter vad det gäller jobb, bostad och 

skola (…) på alla nivåer. 

Även IP1 berättade också att om något är avvikande är det god man och socialsekreteraren 

man kontaktar och försöker få till stånd en bättre arbetsanknytning för ungdomarna, mer 

delaktighet i samhället och minskad segregation. 

 

5.4 Psykosociala aspekter 
 
Här ville jag att respondenterna skulle förklara ungdomarnas sociala relationer, hälsa och 

välbefinnande. IP4 sa att ungdomarna får ta del av något som heter språkcafé, där de får 

lära sig språket, träffa andra personer och/eller träffa andra ungdomar från boendet. Även 

skolan nämnde IP4 som ett sätt att träffa andra ungdomar, vilket underlättar för 

ungdomarna att komma i kontakt andra människor än bara personal från boendet. IP4 

berättade att personalen aktiverar ungdomarna genom olika idrottsaktiviteter som 

ungdomarna fritt fram kan välja mellan. IP4 tyckte att om ungdomarna engagerar sig inom 

olika idrottsföreningar, har ungdomarna möjlighet att samspela med andra ungdomar och 

vuxna, vilket också kunde bygga upp deras självkänsla. IP2 berättade att ungdomarna får 

medverka i aktiviteter utanför boendet, såsom att träna på gym, fotboll, boxning med mera 
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och personalen har kontakt med olika föreningar som tar emot ungdomarna och lär dem att 

utföra de idrottsaktiviteter som finns. Personalen vill att ungdomarna ska försöka hålla sig 

aktiva, genom idrottsaktiveter, men även genom gemensamma aktiviteter på boendet, som 

att bowla och kolla på fotboll. IP3 uttryckte att boendets största aktivitet för ungdomarna 

och personalen tillsammans är att hjälpa ungdomarna med läxhjälp. 

 
IP3: sen brukar Röda Korset komma hit, dom har frivilliga personer som 

också brukar hjälpa ungdomarna och ungdomarna uppskattar det väldigt 

mycket, dom kommer hit en gång i veckan. 

 

Likväl sa IP3 att de också har andra aktiviteter med ungdomarna under helger. De försöker 

hjälpa ungdomarna komma in i olika föreningar eller försöker hjälpa ungdomarna till 

något som passar dem. På det sättet görs individuella saker utanför boendet med ”vanliga” 

ungdomar i samhället. IP1 var inne på att många av ungdomarna kanske inte är kunniga 

kring kostcirkeln och personalen får gå in och stötta upp ungdomarna vid matlagning då 

och då, samt att de får hjälp av Röda Korset genom att ungdomarna deltar i 

matlagningsaktiviteter. Eftersom ungdomarna inte alltid kommer att bo på boendet är det 

viktigt att ungdomarna blir en del av samhället och kan klara sig själv med allt när de 

flyttar ifrån boendet, enligt IP1. 

 

IP1: (Xstad) - Och så är vi nog väldigt mångkulturella och det kan ju se 

olika ut i samhället också men vi får också försöka få dom till att (…) 

trots deras kulturella skillnader och åsikter. Dom ska vara 

självständiga för det är det som är vårt mål. 

 

5.5 Uppföljning 
 
Det jag ville veta från intervjupersonerna var hur uppföljningen går till för ungdomar som 

flyttar ifrån boendet, med vidareutbildning, arbete och ungdomarnas eget ansvar. De 

ungdomar som inte får uppehållstillstånd, förklarade intervjupersonerna, kan de inte göra 

mycket mer för än att hjälpa dem att överklaga till Migrationsverket, samt att prata med 

ungdomarna om den risk som finns med att få negativt besked. Men vid uppföljningen 

berättade intervjupersonerna om ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd och 

slussats vidare till egen bostad. IP3 uttalade sig om att personalen på boendet stödjer och 

hjälper ungdomarna tills de flyttar ut från boendet, men att det också händer att de följer 

ungdomarna på exempelvis visning av bostad, och hjälp med att packa inför flytten. Efter 
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att ungdomarna flyttat ut från boendet får de inte längre stöd eller hjälp, utan de ska bli 

självständiga och klara sig på egen hand. De kan ha kontakt med någon som kan hjälpa 

dem om det skulle vara något, men det är inget som personalen sköter. I och med att IP3 

har jobbat där i sju år, förklarade IP3 att det har gått bra för de flesta ungdomar och där 

kan personalen se att de har lyckats stödja ungdomarna att integreras i samhället, vilket är 

en positiv känsla för personalen. 

 
IP3: detta är något som ungdomar i Sverige vet, att hoppar du av gymnasiet 

så hamnar du i en sådan situation där du inte får jobb och utan inkomst 

hamnar du utanför. För dessa ungdomar kommer ibland från ett samhälle 

där dom kanske redan börjar arbeta när dom är 15 och så. 

 

IP3 berättade att det finns ungdomar som helst inte vill gå i skolan och utbilda sig vidare, 

utan istället vill hitta ett arbete direkt. Men som IP3 uttalade sig, är det svårt att få jobba i 

Sverige utan någon utbildning och det har hänt att vissa av ungdomarna har valt den 

vägen.  Därefter har de dock förstått att det inte har fungerat bra utan utbildning och efteråt 

har de haft det kämpigt att återgå till skolan. IP1 pratade om att ungdomarna slussas till 

kommunens lägenhet, där ungdomarna kan prova att bo. Dock är det socialsekreterare och 

god man som följer ungdomarna efter att de har flyttat ut ifrån boendet. IP1 berättade att i 

och med att de inte längre stödjer ungdomarna när de flyttat från boendet, får personalen 

inte mycket information om hur det går för ungdomarna, eftersom varken 

socialsekreteraren och god man har skyldighet att delge information till personalen. De 

kan ibland hända att ungdomen kommer och hälsar på de andra ungdomarna som är kvar 

på boendet och på så vis får de ett hum om hur det går för ungdomen.  

 

IP1: och det verkar ju gå bra, han går i gymnasiet klarar sig själv, det är en liten 

lägenhet som han har, då får man ju höra liksom att det verkar ju gå alltså bra. 

 

IP2 förklarade också att de försöker så mycket som möjligt, att ha kontakt med 

ungdomarna om de blir placerade på ett vuxenboende eller PUT-boende. Innan 

ungdomarna lämnar boendet brukar personalen samla all information som finns om 

ungdomen till det nya boendet. IP2 tydliggjorde att personalen har ett stort intresse av att 

veta hur det går för ungdomarna i framtiden, i och med att personalen är med ungdomarna 

under längre perioder, och de ser sig själv som deras ”plastföräldrar”. Men också för att få 

en inblick i att deras jobb med att integrera ungdomarna i samhället har fått ett positiv 

utfall hos ungdomarna. 
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IP2: det finns flera liksom som går den vägen, att man försäker skaffa 

utbildning eller jobb och det är det som vårt jobb går ut på att integrera 

ungdomarna så gott vi kan och det är vårt resultat, det är det som är mest 

givande för oss att kunna se det, ha ett kvitto på allting vi gör för 

ungdomarna att kan man påverka en människa så är det mer än nog. 

 

 

5.6 Sammanfattning 
 
I helhet verkar arbetet upplevelsen med att integrera ensamkommande flyktingbarn utifrån 

mina fyra intervjupersoner, nästan likadant. Det alla har som målsättning, vare sig om 

man jobbar på asylboende eller PUT-boende, är att stödja barnen/ungdomarna med att 

integreras i samhället på bästa möjliga sätt. Genom att hjälpa barnen/ungdomarna att bli 

självständiga, utbilda sig, bearbeta eventuella trauman, och ta itu med posttraumatiskt 

stressyndrom. Det handlar också om att motivera dem att delta i idrottsföreningar, där de 

kan samspela med andra ungdomar och vuxna utanför boendet. Personalen har en viktig 

roll för att ungdomarna ska integreras i samhället, då det ofta är personalen som kommer 

barnen/ungdomarna närmast. Genom att personalen hjälper de att bli självständiga, ska de 

även fungera i samhället för att inte hamna i utanförskap. 

 

6. Sociologisk analys 
 
Uppsatsen syfte är att få en förståelse om hur personal på asylboende och PUT-boende 

stödjer ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället, hur deras arbetsprocess 

med barnen är samt vilka de sociala konsekvenserna är. Den huvudfråga som jag har 

förhållit mig under uppsatsens gång har varit: Vilket stöd ger personalen för 

ensamkommande flyktingbarn på asyl och PUT boende, vilka sociala risker och 

motgångar finns det i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 

I den sociologiska analysen ska jag analysera det empiriska materialet, och även ta hjälp 

av tidigare forskning. De teorier som jag kommer att använda är teorin om etablerade 

och outsiders, teorin KASM och empowerment. För att försöka få en helhet av alla de 

teman jag beskrev tidigare i resultatet, tänkte jag utforma den sociologiska analysen 

genom att dela upp den i teman: den sociala risken av utanförskap, socialt stöd, 

konsekvenser och uppföljning. 
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6.1 Den sociala risken av utanförskap 
 
Med hjälp av Elias teori om etablerade och outsiders, går det att analysera de risker för ett 

utanförskap som finns för ensamkommande flyktingbarn, om det sociala stödet till dem 

inte fungerar bra. I Elias teori talas om massinvandring till förorten ”Winston Parva”, där 

de nyinflyttade hade förlorat sina hem och ägodelar. Det går att göra en parallell till vår 

tids stora flyktingströmmar, och invandringen av bland annat ensamkommande 

flyktingbarn. Elias skriver om de föreställningar man har om outsiders, att de är opålitliga, 

att de inte lyder lagar och regler. En av intervjupersonerna pratade om att social 

uteslutning inte förekommer inom asylboendet, eftersom barnen/ungdomarna som bor i 

boendet har liknande erfarenheter och de umgås med barn/ungdomar som är från samma 

nation. Intervjupersonerna menade istället att den sociala uteslutningen kan ske när de 

kommer i kontakt med andra barn/ungdomar i skolan, i arbetslivet och överlag ute i 

samhället om de exempelvis inte kan det svenska språket. Elias skriver att i Winston Parva 

hade man fördomar om de nyinflyttade som outsiders. I fråga hos flyktingbarnen, kan det 

förekomma fördomar om att dem inte genomför en plan för sitt liv, att de är kriminella 

eller att de inte vill studera, och denna syn kanske barnen/ungdomarna kan möta i 

samhället. Det går att jämföra med de fördomar som Elias menar finns om Sveriges 

förortsungdomar (invandrare). 

 
 

Intervjupersonerna hade olika syner och erfarenheter på sociala risker och motgångar, som 

kunde finnas under den tid ensamkommande flyktingbarn vistas i boendet. Men det fanns 

även likheter, som intervjupersonerna beskrev att det kunde handla om att vissa av de 

ensamkommande flyktingbarnen inte behärskar det svenska språket och detta kunde skapa 

svårigheter för personalen att göra sig förstådd till barnen/ungdomarna om vad som gäller 

på boendet, till exempel att man ska laga mat, tvätta sina kläder, städa och så vidare. Det 

förekom kulturkrockar mellan personalen och barnen/ungdomarna, som när det kom på tal 

om att ta hand om hushållet. Eftersom de flesta av ensamkommande flyktingbarnen är 

killar, kom de från kulturer där tjejer eller kvinnor var de som tog hand om hushållet och 

på det viset vägrade vissa av barnen/ungdomarna att städa sitt rum. En av de fyra 

intervjupersonerna ansåg dock att upplevelsen med barnen/ungdomarna är att de vill lära 

sig den svenska kulturen och att det sällan förekommit någon kulturkrock. 

 

Ensamkommande flyktingbarns sociala nätverk består av ett fåtal personer, de som ingår i 

barnens/ungdomarnas sociala nätverk är personalen i asyl- och PUT boenden. Det är 

personalen som informerar dem om viktiga beståndsdelar för att barnen/ungdomarna ska 
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lyckas integreras i samhället, få en bättre självkänsla och att de upplever att asylprocessen 

fungerar korrekt. Skulle scenariot visa att personalen inte informerar barnen/ungdomarna, 

eller att asylprocessen inte fungerar skulle detta kanske resultera i att de hamnar utanför 

samhället, arbetslösheten bland unga flyktingarbarn kommer således att öka. Personalens 

arbete med att integrera de i samhället, kommer bara att påvisa negativa aspekter i 

samhället, eftersom individer i samhället måhända ha samma syn som etablerade hade om 

outsiders. Elias skriver om de föreställningar man hade om outsiders, deras opålitlighet, 

att de inte lyder lagar och regler. 

 
Även om intervjupersonerna försöker framhålla det positiva arbete som görs med de 

ensamkommande flyktingbarnen, är det möjligt att utifrån teorin om etablerade och 

outsiders identifiera risker. En av intervjupersonerna berättade att man måste dagligt 

arbeta med den sociala uteslutningen på arbetsmarknaden, och den dagliga rasismen i 

samhället. En av intervjupersonerna förklarade att man försöker ha kontinuerliga samtal 

med barnen/ungdomarna, motivera de till att fortsätta utbilda sig, även om de kanske inte 

får permanent utbildning. Medan en av de andra intervjupersonerna beskrev att det är 

väldigt individuellt om man är mottaglig eller inte, och att det försvårar personalens 

arbete med ensamkommande flyktingbarn när barnen/ungdomarna inte är mottagliga. 

 

I intervjumaterialet fanns det också en klar bild hos flera av intervjupersonerna om att 

integreringen av ensamkommande flyktingbarn inte fungerar helt. Den största motgången 

som personalen bemöter dagligen är barnens/ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa. 

Intervjupersonen ansåg att det är en kamp att jobba med barn/ungdomar som har 

mardrömmar, är traumatiserade, deprimerade, men även att vara utan sin familj och väntan 

på permanent uppehållstillstånd var något som barnen/ungdomarna led av. Som personalen 

fick försöka hantera för att ge de det stöd och hjälp som dem behövde. I tidigare forskning 

av Oppedal, Brit och Idsoe, Thormod, beskriver man att ensamkommande flyktingbarn 

utsätts mer för traumatiska fall och har högre nivåer av psykiskt problem än andra 

flykting– och invandrarbarn, till och med efter att de har beviljats upphållstillstånd. Alla 

fyra intervjupersoner pratade om de traumatiska upplevelser som barnen/ungdomarna har, 

posttraumatisk stressyndrom, som personalen hjälpte och gav stöd till barnen/ungdomarna. 

Utifrån intervjupersonernas berättelser verkade traumatiska upplevelser vara en av de 

största faktorerna som personalen försöker hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Oppedal 

och Idsoe, skriver att undersökningar som har gjorts, påvisar att ensamkommande 

flyktingbarn lider av depression, posttraumatiska stressyndrom, de första åren efter 

vidarebosättning. En av intervjupersonerna förklarade att eftersom de dagligen jobbar med 
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barnen/ungdomarna, kan de uppfatta när barnen/ungdomarna inte mår bra. 

Intervjupersonerna påvisade att personalen finns till hands för barnen/ungdomarna om de 

vill prata med dem, och försöka lösa det tillsammans. 

 

6.2 Socialt stöd 
 
I Antonovskys begrepp KASAM finns de tre centrala komponenterna: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten syftar på i vilken omfattning man 

uppfattar en information. Hanterbarheten syftar på de resurser som kan kontrolleras, och 

kan handla om det som är i sociala nätverk för individen. Meningsfullhet, är ett begrepp 

för motivationskomponent. 

 

Antonovsky menar på att begriplighet är den näst viktigaste komponenten av de tre 

komponenterna, dock menar Antonovsky att man inte ska tro att hanterbarheten är oviktig 

för individen, exempelvis när barnen/ungdomarna får ett negativt besked om permanent 

uppehållstillstånd, verkar deras engagemang inte vara lika starkt för att hantera 

situationen. Då innebär det som Antonovsky beskriver, om man inte tror att resurser finns 

till förfogande användning, tynar meningsfullheten och individens engagemang för att 

hantera en situation är inte lika stark. I teorin KASAM, berättar Antonovsky om 

hanterbarhet, som står till ens förfogande, såsom det sociala nätverket för individen. 

 

Om man vänder sig till Antonovsky teori KASAM och begripligheten, kunde man se att 

känslan av låg begriplighet förekom hos barnen/ungdomarna, när de fick nekat permanent 

uppehållstillstånd. I och med en känsla av låg begriplighet hos barnen/ungdomarna, var 

det, enligt en av intervjupersonerna, problematiskt att motivera dem till att bland annat gå i 

skolan, följa de rutiner som fanns i boendet, eftersom barnen/ungdomarna ansåg att de inte 

längrebehövde bry sig, därför att de ändå inte skulle få stanna. Eftersom 

barnen/ungdomarna fick låg hanterbarhet när de fick nekat permanent uppehållstillstånd, 

kan man utgå ifrån att de får hög begriplighet om de får beviljat permanent 

uppehållstillstånd. 

 
Om barnens/ungdomarnas känsla är låg av de tre komponenterna, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, tror jag att det har en stark påverkan både på personalen 

som jobbar med dem, men också för barnens/ungdomarnas möjlighet till att integreras i 

samhället. Antonovsky förklarar att alla tre komponenterna har en viktig roll i KASAM, 

för exempelvis om man har ett engagemang och bryr sig, har man möjlighet att hitta 

uppfattning och resurser. Om man inte har en hög känsla av hanterbarhet, kan individens 
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intresse och glöd för att försöka hantera en situation försämras. 

 

I intervjumaterialet från intervjupersonerna finner man hos personalen en likhet med 

utformningen av det sociala stödet för ensamkommande flyktingbarn, på asyl och PUT-

boende. Det fungerar i stort sett likadant och verkar ha en positiv påverkan i hur 

personalen jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Barnen/ungdomarna får lära sig 

att ta hand om hushållet, som att städa sitt eget rum, diska, tvätta kläder, men också laga 

mat och handla i butiker, för att påbygga sig en stabil grund för att kunna integreras i 

samhället och vara självständiga. Enligt intervjupersonerna ansåg de att en aktiv 

skolgång är en viktig faktor i deras stöd för barnen/ungdomarna, eftersom de ska få 

möjlighet att lära sig bland annat svenska språket. Ensamkommande flyktingbarn har 

inte ett stort nätverk, utan den består av fåtal personer där bland annat personalen på 

asyl och PUT boende är en av dem. 

 

En av intervjupersonerna uttryckte sig om att personalens roll med ensamkommande 

flyktingbarn, blir som att de är deras ”plastföräldrar”. Personalen blir betydelsefull för att 

barnen/ungdomarna ska ha en hög känsla av hanterbarhet. Intervjupersonerna förklarade 

att de försökte aktivera barnen/ungdomarna, samt se till att förstärka deras självkänsla och 

sociala relationer genom att de deltog på olika aktiviteter, såsom med idrotter, 

matlagningskurser, och på det viset försöka ha kontakt med andra vuxna och 

barn/ungdomar i olika föreningar såväl som att försöka skapa ett större nätverk av sociala 

relationer. 

 
Intervjupersonernas dagliga arbete med ensamkommande flyktingbarn handlar hela tiden 

om att försöka göra barnen/ungdomarna självständiga och integreras i samhället, när de 

väl har lämnat boendet. För att personalen ska lyckas uppnå att barnen/ungdomarna 

integreras och blir självständiga, såg de till att delge barnen/ungdomarna viktiga 

informationer, såsom att utbilda sig är en viktig faktor, för att senare hitta ett jobb osv. 

För att ha en hög känsla av begriplighet, ska informationen vara tydlig och strukturerad. 

Intervjupersonerna berättade att de dagligen informerar och stödjer barnen/ungdomarna i 

alla aspekter, eftersom personalen ska finnas till hands för barnen/ungdomarna. Det är 

betydelsefullt för barnen/ungdomarna att känna att personalen har ett intresse i att stödja 

och hjälpa dem att bl.a. integreras i samhället och att de ser att asylprocessen fungerar 

och är tydlig. 
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Intervjupersonerna berättade att det fanns ett stort intresse hos de ensamkommande 

flyktingbarnen att lyssna och ta åt sig det personalen lärde och visade dem, för att kunna 

bli självständiga. Om man inte har en hög känsla av hanterbarhet, kan individens intresse 

och glöd för att försöka hantera en situation försämras. Men den bilden fanns inte hos 

intervjupersonerna, utan det var mer eller mindre tvärtom, där barnen/ungdomarna har ett 

stort intresse att lära sig svenska språket, för att vidare utbilda sig, och jobba för att skapa 

en trygg och bra framtid. 

 
Även i den tidigare forskningen beskriver Eide och Hjern, att många av de 

ensamkommande flyktingbarnen har en beslutsam positiv vision av framtiden i landet de 

har anlänt till. Personalen på asyl och PUT-boende har en viktig roll i att skapa en positiv 

upplevelse för barnen/ungdomarna, eftersom det är de som dagligen har kontakt med 

barnen/ungdomarna. I den tidigare forskningen skriver, Mels,C., Derluyn, I och 

Broekaert, E, att socialt stöd i skolan, uppskattades för sina lärdomar och ”rekreations” 

och det stöd som togs emot från klasskompisar. En av intervjupersonerna beskrev att 

personalen försöker motivera ensamkommande flyktingbarn att gå i skolan, då skolan är 

en miljö där ungdomarna kan socialisera och träffa andra ungdomar, vilket underlättade 

för ungdomarna att komma i kontakt med andra människor än bara personal från boendet. 

 

6.3 Konsekvenser och uppföljning 
 
Utifrån Askheims teori empowerment går det att analysera konsekvenserna i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn och uppföljningen av barnen/ungdomarna. Empowerment 

är en definition av makt, styrka och kraft, via empowerment finner man styrka i att ta 

kontroll över sitt liv. De ensamkommande flyktingbarn som nekades permanent 

uppehållstillstånd, hjälpte personalen de med att överklaga till Migrationsverket. En av 

intervjupersonerna berättade att de inte håller koll på processen i Migrationsverket, utan de 

stödjer barnen/ungdomarna ifall de behöver överklaga eller ha hjälp med att läsa brev som 

Migrationsverket skickat till dem. Empowerment arbetar med att man höjer en individs 

värde, istället för att försöka sänka den, på det viset kan en individs självförtroende höjas 

och man vågar ta för sig ute i samhället. 

 

I intervjumaterialet finner man att uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn inte är 

komplicerad. Personalen arbetar med att prata och informera om den eventuella risk som 

finns ifall de inte får permanent uppehållstillstånd, och kan på det sättet förbereda 

barnen/ungdomarna. Det fanns barn/ungdomar, som en av intervjupersonerna berättade om 

som inte vill gå i skolan utan ville helst börja jobba direkt, och hen förklarade för de att i 
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dagens Sverige är det svårt att kunna få jobb utan utbildning. Dock har vissa av 

barnen/ungdomarna valt att inte gå i skolan, vilket senare skedde har påverkat dem, genom 

att det har varit kämpigare för dem att påbörja skolan på nytt. 

 
Teorin empowerment hävdar att en individ kan känna svårigheter, när man måste anpassa 

sig i en miljö eller omgivning där det finns negativ kritik, man blir tystlåten och försöker 

dölja ilskan. Enligt en av intervjupersonerna upplevs asylprocessen för ensamkommande 

flyktingbarn som lång och komplicerad. De hade en situation med ett av 

barnen/ungdomarna som fyllt 18 år och blev omplacerad till ett vuxenboende, 

barnet/ungdomen blev mycket orolig eftersom hen fick flytta dit ensam. Alla 

förutsättningar som hen hade på boendet försvann helt plötsligt. I intervjumaterialet fann 

man att en av intervjupersonerna beskrev denna händelse, att om man inte lyckas få 

permanent uppehållstillstånd innan man fyllt 18 år och placeras på ett vuxenboende, 

kommer man hädanefter behandlas som vilken vuxen som helst och man ses inte längre 

som ett barn i samhället. Konsekvenserna för ensamkommande flyktingbarn som t.ex. inte 

får permanent uppehållstillstånd, kan bidra till att barnen/ungdomarna får sämre 

självförtroende, eftersom de blir medvetna om att deras situation förändras när de fyller 18 

år. 

 
Det viktiga arbetet med ensamkommande flyktingbarn är att ha i åtanke även 

konsekvenserna som kan förekomma för barnen/ungdomarna, men samtidigt framhäva och 

lyfta upp mer positiva aspekter, för att underlätta asylprocessen och ge 

barnen/ungdomarna en positiv självkänsla för en bra framtid. Vidare om de får permanent 

uppehållstillstånd, slussas de vidare t.ex. till egen bostad, och personalen hjälper och 

stödjer barnen/ungdomarna tills de flyttat ut ifrån boendet. Därefter ska personalens 

arbetsprocess med barnen/ungdomarna bidragit till att de ska vara självständiga och klara 

sig själva. En av intervjupersonerna berättade att under sina sju år med arbete av 

ensamkommande flyktingbarn, har det gått bra för det flesta ungdomar. Det har samtidigt 

funnits en vilja från personalens sida, att försöka ha kontakt med barnen/ungdomarna när 

de slussas vidare eller placeras på vuxenboende, när de fyllt 18 år. På det viset kunde 

personalen få inblick på den positiva delen av deras arbete ensamkommande flyktingbarn, 

de kunde se att barnen/ungdomarna har lyckats att integreras i samhället och klarar sig på 

egen hand. 

 
 

I den tidigare forskningen skriver författarna, Mels, Derluyn och Broekaert, genom att ge 

positiva erfarenheter får individen nytta för sin hälsa och skapa stabil känsla av egenvärde. 
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I intervjumaterialet fanns det en helhet av att personalen vill ge barnen/ungdomarna 

positiva upplevelser av asylprocessen, genom att stödja dem med att utbilda sig, klara sig 

själv, bearbeta trauman, aktivera de både för fysiska och psykiska aktiviteter, genom att 

socialisera och skapa ett större socialt nätverk utanför boendet, med vuxna och 

barn/ungdomar. Vidare i artikeln av Eide och Hjern, skriver författarna att 

ensamkommande flyktingbarn i allmänhet strävar efter att behandlas som normala barn 

och ungdomar. Deras önskemål är att få en stabil bostad, en tydlig nyckelperson som kan 

vägleda dem via institutioner, för att få ha rätt till hälsa och utbildning m.m. 

 
 

7. Sammanfattning och slutsatser 
 
Personalen på asyl – och PUT boenden har en viktig roll i att vara främjande för att stödja 

ensamkommande flyktingbarn att integreras i samhället. Ensamkommande flyktinbarns 

sociala nätverk, består inte av många personer, personalen ur asyl – och PUT boende är en 

av dem som ingår i deras sociala nätverk. Det är personalen som visar och hjälper 

barnen/ungdomarna att förstå hur samhället fungerar, vad som krävs av dem för att 

integreras i samhället och att inte hamna i en grupp som ses av samhället som ”outsiders”. 

Där bilden av, för att komma i kontakt med andra ungdomar som inte bodde i boendet, 

eller andra vuxna. 

 

Personalens sociala stöd är något som barnen/ungdomarna verkar värdera väldigt högt, 

eftersom de dagligen arbetar med dem. Tryggheten finns hos personalen, eftersom det är 

dem som vägleder ensamkommande flyktingbarn, till att lära sig dagliga ”måsten”, t.ex. 

laga mat, ta hand om sin ekonomi och ta hand om hushållet. Detta är viktigt för att sedan 

kunna vara självständiga i den egna bostaden, men också för att fungera i samhället. 

Personalen styr barnen/ungdomarna så att de tar tillvara på sina rättigheter till utbildning, 

hälsa och rätt till eget boende. Personalens del i barnens/ungdomarnas sociala nätverk och 

socialt stöd, har en avgörande betydelse där de uppnår KASAM, med hög hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet, med dessa tre begrepp tillsammans verkar personalen 

hjälpa de att uppnå en meningsfull vardag, vilket även stärker barnen/ungdomarna 

(empowerment). I den tidigare forskningen ”social support in unaccompanied asylum-

seeking boys:a case study”, skrev författarna att, allmänna förhållandet mellan socialt 

stöd och välbefinnande, var att respondenterna ansåg att personalen på asylmottagningen 

hade störst kvalité på sociala stödet. 
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Det gick samtidigt att identifiera motgångar i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, 

där bl.a. mediabilden var en av de saker som stack ut, som handlar om samhällets syn på 

ensamkommande flyktingbarn. Den mediabilden målas upp av att ensamkommande 

flyktingbarn kommer till Sverige självmant, för att utnyttja landets resurser och välstånd. 

En annan motgång i stödet med att integrera barnen/ungdomarna i samhället, är att de 

måste arbeta med den vardagliga rasismen som finns i samhället, med att 

barnen/ungdomarna skulle mötas på lika villkor, i samhället, i frågor som berör 

bostadsköer och möjlighet till jobb. 

 
Med min studie ville jag få svar på vilket stöd som personalen ger ensamkommande 

flyktingbarn på asyl- och PUT boende samt vilka sociala risker och motgångar det fanns i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. I intervjumaterialet fann jag att arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn har som grund att stödja barnen/ungdomarna utifrån alla 

aspekter som behövs för att de ska integreras i samhället, och personalen försökte hjälpa 

och stödja barnen/ungdomarna med det. Man riktar sig inte enbart på en del av arbetet 

med barnen/ungdomarna, utan man skapar en helhet som omfattar alla möjliga vardagliga 

”måsten” och möjligheter för dem. Intervjupersonerna berättade att de motiverade och 

hjälpte dem att gå i skolan, ge läxhjälp, bearbeta trauman och att lyssna men också att 

hänvisa dem till, bl.a. Barn- och psykiatrimottagningen.  

 

Personalen aktiverade barnen/ungdomarna med aktiviteter en gång i veckan, som att äta 

på restaurang, gå på bio och bowla, dessa aktiviteter gör de gemensamt med boendet. 

Personalen hänvisar barnen/ungdomarna till andra aktiviteter utanför boendet, för att 

utöka sitt sociala nätverk med andra ungdomar och vuxna, samt för att öka deras 

självkänsla. De sociala risker och motgångar i arbetet med ensamkommande flyktingbarn, 

handlade om när barnen/ungdomarna inte behärskade det svenska språket, vilket gav 

svårigheter för personalen att kommunicera med dem. Det individuella viljan spelade 

också en roll i motgången, där mycket berodde på om barnet/ungdomen var mottaglig för 

personalens stöd och hjälp. Ett negativt besked om permanent uppehållstillstånd gjorde de 

omotiverade, vilket resulterade i att personalen fick svårt att motivera dem till att fortsätta 

deras vardag som vanligt, och här kan man förhålla sig till Antonovsky begrepp 

hanterbarhet, där barnen/ungdomarna uppfattade hanterbarheten som låg. Något som 

utmärktes mycket i intervjumaterialet, där en av intervjupersonerna klargjorde att 

integreringen inte fungerade för ensamkommande flyktingbarn, eftersom den största 

motången som personalen fick hantera, var barnens/ungdomarnas psykiska och fysiska 

hälsa, och det var svårt att arbeta med barn/ungdomar som har depression, mardrömmar, 
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självmordstankar och ett liv i det nya landet, utan sin familj. 

 
Genom att jag intervjuade fyra personer av personalen från asyl- och PUT boende, blev 

mina frågeställningar besvarade utifrån deras erfarenheter och åsikter. Men, eftersom det 

är enbart fyra personal ur från asyl- och PUT boende, kan jag inte dra en konkret slutsats 

på personalens arbete med att stödja ensamkommande flyktingbarn att integreras i 

samhället. Den slutsats jag fick i min studie kanske kan ge en större insyn på personalens 

roll med att integrera ensamkommande flyktingbarn i samhället, behöver upplysas mer och 

även forskas vidare, för att se om det personalens sociala stöd till barnen/ungdomarna ger 

positiva eller negativa inslag i senare skedde, genom att på det viset studera 

barn/ungdomar som till en början kom som ensamkommande flyktingbarn. Det hade även 

varit intressant att se integrationen med ensamkommande flyktingbarn från andra vinklar, 

med andra aktörer som har en roll i asylprocessen med ensamkommande flyktingbarn. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

1.  Yrkeserfarenheter(personal): 
 
Ålder:  
Utbildning:  
Nuvarande yrke och tidigare yrke. 
 

2.  Invandring av ungdomar till Sverige: 
 
Från vilka länder kommer ensamkommande flyktingbarn idag?  
Vilka är de primära orsakerna till att ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige? 
 

3.  Integration i Sverige: 
 
Arbetsprocess med ensamkommande flyktingbarn?  
Hur ser den tidigare erfarenheten med integrering av ungdomar? 
 
Beskriv tillvägagångsättet med att utforma stödet för att integrerar 
ensamkommande flyktingbarn i Sverige? 
 

4.  Motgångar: 
 
Vilka motgångar upplever du med at ge stödet till ungdomarna? 
 
Beskriv om kulturkrockar som förekommer i ditt arbete med att stödja barnen/ungdomarna 
att integreras i samhället?  
Hur ser boendeförhållande ut, förklara för och nackdelar? 
 
Förklara hur ni hanterar ungdomar/barn som inte får uppehållstillstånd? Hur hjälper ni 
de vidare efter det? 
 
Många av de ensamkommande flyktingbarnen har traumatiska upplevelser, berätta om 
det, stödet de får och så vidare? 
 

5.  Risker: 

 
Berätta om risker för social uteslutning, kriminalitet, droger, rymning som förekommer 
för ungdomarna/barnen? 
 

6.  Psykosociala aspekter: 

 
Berätta om sociala relationer, psykosociala aspekter, hälsa och välbefinnande 
för ungdomarna/barnen? 
 

7.  Uppföljning: 

 
Beskriv uppföljningen av ensamkommande flyktingbarn? Ex. utbildning, jobb, stöd och 
hjälp utanför boendet, integrationen, eget ansvar.
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