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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av 

integration samt att studera på vilket sätt HVB- boendet bidragit till att ge dem förutsättningar 

att integreras i samhället. Det empiriska materialet hämtades in genom fem semistrukturerade 

intervjuer med ungdomar som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och som 

bott på HVB-boende innan de flyttade till egna lägenheter efter sin 18-årsdag. Vi grundade 

vår analys på teorierna om KASAM och empowerment. Resultatet visar att boendet hade stor 

betydelse för ungdomarnas integration, att ungdomarna idag upplever sig vara en del av 

samhället samt att de till stor del är nöjda med sina liv. 
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Abstract 
“Unaccompanied refugee youths experience of integration into the Swedish society” 

Carolina Larsson and Jenny Omoregie 

 

The purpose of this study was to investigate unaccompanied youths experience of integration 

into the Swedish society and to study in which ways the HVB accommodation helped to 

enable them to integrate into the society. The empirical material was collected through five 

semi-structured interviews with young people who came to Sweden as unaccompanied 

refugees and who stayed at HVB residents before they moved into their own apartments after 

their 18th birthday. We based our analysis on the theories of SOC (sense of coherence) and 

empowerment. The key results show that the accommodation was of great importance for the 

integration of the youth, that the youth today perceive themselves to be part of the society and 

that they are largely satisfied with their lives. 
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Förord 
Vi vill framföra vårt varma tack till de ungdomar som medverkat i vår studie. Utan er hade 

inte denna studie varit möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Stefan Sjöberg för hans 

engagemang i handledningen. 
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1. Inledning 
Strömmen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige ökar för varje år som går. Debatten 

kring denna grupp människor pågår ständigt och forskningen är sparsam gällande 

ensamkommande flyktingbarns mottagande i Sverige. Vi valde att skriva vårt examensarbete 

om unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vi ville undersöka 

synen på den egna integrationen samt HVB-boendets roll i denna hos ungdomar som sedan en 

tid flyttat från HVB-boendet till eget boende. HVB står för” hem för vård eller boende” och är 

ett boende som kommunen kan erbjuda barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med 

sin familj. 

 

Ämnet var intressant för oss av olika anledningar. En av oss har och har haft uppdrag som god 

man och särskild förordnad vårdnadshavare åt ensamkommande flyktingbarn och den andra 

har haft sin praktik som socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Utifrån dessa 

erfarenheter föddes ett intresse av att ta reda på hur några av dessa ungdomar upplever sin 

situation när det gäller integration. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Ensamkommande flyktingbarn och migration 

Ensamkommande flyktingbarn definieras som en grupp personer under 18 år som är skilda 

från båda sina föräldrar eller den/de person/er som har det primära ansvaret över barnet enligt 

lag eller sedvanor (Prop. 2005/06:46 8:1). Begreppet ensamkommande flyktingbarn kommer 

att användas då vi relaterar till tidigare forskning. Vi kommer i examensarbetet benämna våra 

intervjupersoner som ungdomar då samtliga personer som ingår i vår studie var mellan 13 och 

18 år då de kom till Sverige men idag är över 18 år. 

 

Ensamkommande barn är som fenomen något som alltid funnits i flyktingströmmarna. 

Föräldrarna försöker att skydda sina barn på olika sätt, bland annat genom att skicka iväg 

barnen till säkrare platser vid katastrofer eller andra situationer när faran infinner sig. De 

flesta av dessa barn skickas till närområden och bara en mycket liten andel av ensamma barn 

kommer till Europa (Hessle, 2008). Dokumenterad information om hur Sverige tagit emot 

ensamma barn finns sedan 1938 men det är inte förrän 1988 som Invandrarverket (numera 
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Migrationsverket) började uppmärksamma ensamkommande barn som kom utan någon 

vårdnadshavare. Det var dock först 1996 som statistik började föras på denna grupp (ibid). 

 

Sedan sommaren 2006 har antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige 

ökat för varje år enligt Migrationsverkets statistik. År 2006 mottogs 816 asylansökningar från 

ensamkommande flyktingbarn. År 2013 hade den siffran stigit till 3729. År 2012 fick 65 % av 

de 3578 som sökte asyl bifall, det vill säga fick permanent uppehållstillstånd. Alla dessa 

barn/ungdomar placeras inte på kommunala/privata boenden. En del placeras i familjehem, 

andra (29 %) hos släktingar som redan finns i Sverige (Migrationsverket, 2013a,b,d). Vad 

som är intressant är det faktum att trots ett ökat tryck sedan 2006, så har det inte inneburit att 

ensamkommande flyktingbarn och HVB-boenden varit i fokus för svensk forskning. 

 

Den första myndighet som kommer i kontakt med asylsökande ensamkommande flyktingbarn 

är Migrationsverket. Migrationsverkets uppdrag är att ta emot och pröva ansökan om asyl, 

förordna offentligt biträde samt anvisa barnet till en kommun för boende och annat stöd. 

Deras ansvar innefattar även åldersbedömning samt efterforskning av vårdnadshavarna. Då 

Migrationsverket anvisat barnen/ungdomarna till en kommun är det fortsatt kommunen som 

ansvarar för barnets/ungdomens boende samt ansvarar för att barnet/ungdomen får den hjälp 

och det skydd denne har rätt till enligt socialtjänstlagen (Hessle 2009, SFS 1994:137, 2§). 

 

1.1.2 HVB- boendet 

HVB-boendet, där ungdomarna vi intervjuat bott, öppnade för några år sedan och sedan dess 

har trettiotalet ungdomar varit inskrivna. Kommunen har avtal med Migrationsverket att ta 

emot ett antal pojkar och flickor i åldern 13-18 år. Boendet bedrivs i kommunal regi. 

Personalen på boendet är 15 till antalet och består av bland annat behandlingspedagoger, 

fritidsledare, lärare, specialpedagog och undersköterskor . När ungdomarna kommer till 

boendet är de asylsökande. De bor kvar på HVB-boendet så länge de behöver. Några flyttar 

vidare till familjehem, andra bor kvar tills de flyttar till eget boende. Ungdomarna kommer 

från olika delar av världen, huvudsakligen från Afghanistan, och har flytt ensamma från krig 

och oroligheter för att skapa sig en framtid i Sverige (Uppföljningssystem, 2013, HVB-

boendets verksamhetsbeskrivning, 2013, Migrationsverket, 2013c). 
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I boendets verksamhetsbeskrivning beskrivs att boendet arbetar för att ungdomarnas 

grundläggande fysiska och psykiska behov ska tillgodoses och att boendet vill skapa 

förutsättningar för dem att växa upp till trygga och stabila individer som kan leva det liv de 

vill leva. Genom ett empatiskt och salutogent förhållningssätt ska de arbeta för ungdomarnas 

trygghet, självkänsla, sociala förmåga och integration i samhället. Skolgången är central 

liksom att ungdomen har minst en organiserad fritidsaktivitet. Grunden för ungdomarnas 

tillvaro på boendet är samarbetet mellan handläggare på socialtjänsten, personalen på boendet 

samt gode män (HVB-boendets verksamhetsplan, 2013). Gode mannens uppgift är att i 

vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets/ungdomens personliga 

förhållanden. Socialtjänsten ansvarar för utredning och åtgärder enligt socialtjänstlagen 

(Socialstyrelsen, 2013). Bland boendets personal utses två kontaktpersoner per ungdom som 

har ett extra ansvar för denne (HVB- boendets informationsbroschyr, 2013). 

Det är intressant att undersöka hur ungdomar som bott på detta HVB-boende upplever att 

boendet bidragit till deras integration i samhället, samt deras möjligheter att leva det liv de vill 

leva. 

 

1.1.3 Integration 

Integration är ett stort begrepp med viss skillnad i definitionerna. Vissa definitioner betonar 

externa samhälliga faktorer som exempelvis arbete. Andra definitioner fokuserar på 

individuella subjektiva upplevelser. Exempelvis beskriver Alsmark integration som ”den 

subjektiva upplevelsen av tillhörighet i långt högre grad än något externt analytiskt mätbart 

och exakt” (Ahmadi, 2008:175). Utifrån Alsmarks definition handlar integration 

huvudsakligen inte om något externt som sysselsättning och inkomst utan snarare om en 

känsla som har med individens subjektiva upplevelse av tillhörighet att göra. Den definitionen 

har vi utgått från i vår studie. I analysdelen relaterar vi denna definition till de intervjuade 

ungdomarnas beskrivning och upplevelser av integration, samt även till HVB-boendets vision 

och mål då vi diskuterade kring integration. 

 

 



4 
 

1.1.4 Relevans för socialt arbete 

Ett sätt att karaktärisera socialt arbete är att säga att det bedrivs i skärningspunkten mellan 

individ och samhälle och att det riktas mot situationer som är problematiska för enskilda 

individer, grupper eller samhället som helhet. Sociologi kan definieras som läran om 

samhället med “det sociala” som särskilt studieobjekt (Lindqvist & Nygren, 2006). Vi fann 

ämnet relevant att undersöka då det har tydliga kopplingar till både socialt arbete och 

sociologi.  Vi tar emot ett allt större antal ensamkommande flyktingbarn i Sverige varje år och 

följdaktligen krävs större resurser inom socialt arbete på olika nivåer för att ta hand om denna 

grupp. Förutom handläggare på migrationsverket och socialsekreterare på socialtjänsten 

handlar det om exempelvis boendepersonal, gode män, sociala kontaktpersoner, 

familjehemsföräldrar med fler. Av flera anledningar, både samhällsekonomiska men 

framförallt medmänskliga, anser vi det viktigt att vi får en uppfattning om hur 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar upplever sin integration i det svenska samhället. 

Därför är ämnet ytterst relevant att studera. 

 

1.3 Syfte 
Syftet var att undersöka ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av integration i det 

svenska samhället samt på vilket sätt HVB- boendet bidragit till att ge dem förutsättningar att 

integreras i samhället. 

 

1.4 Frågeställningar 
* Hur ser ungdomarna på sin egen integration i det svenska samhället? 

* På vilket sätt har HVB-boendet enligt ungdomarna bidragit till att ge dem förutsättningarna 

att integreras i samhället? 

* Upplever ungdomarna att de lever, eller är på väg att leva, det liv de vill leva? 

 

1.5 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel redovisas syfte, frågeställningar, koppling till socialt arbete, 

presentation av HVB-boendet, begreppsförklaring samt kort information om Migrationsverket 
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och dess funktion. I kapitel två presenteras tidigare forskning där fokus varit integration samt 

HVB-boendets roll i integrationsprocessen. Vi redogör där för centrala slutsatser i tidigare 

studier och visar dess relevans för vårt eget ämne. I kapitel tre presenteras de teoretiska 

perspektiv vi valt; KASAM och empowerment. Dessa är valda utifrån att HVB- boendet har 

ett salutogent arbetssätt. KASAM-teorin har ett tydligt salutogent perspektiv. Utvecklingen av 

en stark KASAM kompletteras väl av ett empowermentinriktat stöd. I kapitel fyra presenterar 

vi uppsatsens metoddel där vi beskriver hur vi gått till väga rent praktiskt under 

datainsamlingen. I kapitel fem redovisas resultatet genom en analys utifrån fyra valda teman. 

Analysen avslutas med en slutsats. Diskussionsdelen redovisas i kapitel sex där analysen 

kopplas till uppsatsens syfte och frågeställning. En diskussion relaterad till tidigare forskning 

förs och förslag på fortsatt forskning ges. Vi avslutar uppsatsen med att redovisa 

referenslistan samt bifogar missivbrev och intervjuguide. 

2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 
Vi har använt oss av databaserna Libris, Discovery, Web Of Science, Academic Search Elite 

och ProQuest för att söka efter tidigare avhandlingar och forskning. Sökorden vi använt har 

varit ensamkommande flyktingbarn, refugee children, unaccompanied refugee, 

unaccompanied refugees samt immigrant adolescents. 

 

Vid en sökning på refugee children fick vi stora mängder sökträffar på samtliga nämnda 

databaser. Av dessa fann vi dock att det fanns mycket få publikationer som fokuserade just på 

ensamkommande flyktingbarn som ett fenomen. I de fallen studierna hade fokus på just 

fenomenet ensamkommande flyktingbarn handlade de i huvudsak om barnens psykiska hälsa, 

oftast i förhållande till stress, trauman samt den mentala hälsan. PTSD (post traumatiskt stress 

syndrom) är ett vanligt förekommande begrepp. 

 

I och med att vi inte ville fokusera på ungdomarnas psykiska hälsa utan ville fokusera på 

deras integration avgränsades antalet sökträffar avsevärt genom att samsöka tidigare nämnda 

sökord med ackommodation och integration. Vid en sökning på unaccompanied refugee 

children fick vi exempelvis 150 sökträffar i databasen Academic Search Elite. När vi sedan 

lade till sökordet “integration” krympte siffran till sju. Då vi ville ha publikationer från 

västerländska länder gallrades ytterligare några bort. 
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Att avgränsa sig endast till svenska avhandlingar och vetenskapliga artiklar om 

ensamkommande flyktingbarn ur ett integrationsperspektiv blev svårt då dessa begränsades 

till Hessles (2009) avhandling samt Wallins och Ahlströms (2005) uppföljningsstudie. I flera 

artiklar (bl.a. Eide, 2007) diskuterades västerländska samhällen tillsammans och liknades vid 

varandra. I en artikel av Melia (2004) hade representanter från olika västerländska länder 

mötts och diskuterat migration. Mot bakgrund av ovanstående valde vi att avgränsa oss till 

publikationer från västerländska länder. 

Eftersom ungdomarna i vår studie intervjuades angående hur de upplevde tiden på HVB-

boendet var det också av intresse att söka på just HVB-boendets roll i förhållande till 

ungdomarnas fortsatta möjlighet till integration. Vi hittade dock inte någon publikation som 

specifikt undersökt detta. Vad vi dock fann var att flera publikationer tangerade boendets 

viktiga roll. 

 

2.2 Tidigare forskning  
För att se hur intresset för ensamkommande flyktingbarn förändrades med tiden och vad som 

varit i fokus sökte vi på databasen Discovery. Där fick vi från årtalen 1949 (tidigaste årtalet 

att söka på i databasen) till 2012, 776 träffar på sökordet “unaccompanied refugee”. Sökning 

på årtalen 1949 till 1995 gav 81 träffar.  Under denna tid fokuserades på migration till 

Amerika från framför allt asiatiska länder. Även nutrition och regelverk tangerades. När vi 

sökte på årtalen 1995 till 2005 fick vi 200 sökträffar. Här började intresset för barnens 

psykiska välmående att öka markant. Rätten till asyl började diskuteras ur ett barnperspektiv 

och flera kontinenter än Amerika involverades. Vid en sökning på årtalen 2005 till 2013 fick 

vi 509 träffar där fokus fortfarande rörde barns och ungdomars psykiska hälsa. PTSD var ett 

självklart begrepp. Rätten att få asyl och tryggheten i och med detta togs upp. Det var först 

2005-2013 det fokuseras på vikten av att ungdomarna får bli en del av det svenska samhället. 

Integration, tillhörighet och självkänsla var några begrepp som användes flitigt. Valet av 

årtalsintervallen i sökningarna, som för det första skiljer sig i antalet år och för det andra inte 

visar exakt när intresset för integration startade, gjordes i syfte att visa på att ensamkommande 

flyktingbarn har blivit ett fenomen i forskningen först på senare år. 

 

Vi valde ut sju relativt nyskrivna artiklar samt en avhandling som vi bedömde hade relevans 

för den studie vi genomförde. Artiklarna hade liknande frågeställningar och ämnen som 
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tillsammans gav oss en kompletterande bild av de områden vi valde att fokusera på. Vi 

kommer nedan att presentera dessa var för sig för att sedan sammanfatta artiklarna under 

rubriken “2.3 sammanfattning”. 

 

Hessles primära syfte med sin avhandling (2009) var att undersöka hur ensamkommande 

flyktingbarn klarade av omständigheter och utmaningar efter att de fått permanent 

uppehållstillstånd och blivit vuxna i Sverige. Hennes andra syfte var att inhämta kunskap om 

varför de flydde till Sverige. Hessle gjorde en tioårig uppföljningsstudie där de huvudsakliga 

resultaten var att de ungdomar som fortfarande bodde i Sverige med ett permanent 

uppehållstillstånd levde ett fördelaktigt liv som unga vuxna. Hessles slutsats var att 

ungdomarna som kom till Sverige ensamma inte känner sig ensamma. Några hade hittat 

nätverk som hade kopplingar till sina familjer. Andra ungdomar som inte hade band till sina 

familjer skapade egna nätverk. Hessles avhandling är den enda i Sverige som ur ett 

långtidsperspektiv tagit upp ungdomarnas syn på sitt liv i Sverige. Hessle drog slutsatsen att 

ungdomarna levde ett fördelaktigt liv, vilket kan relateras till hur ungdomarna i vår studie ser 

på sitt liv. 

 

I en studie av Wallin och Ahlström (2005) undersöktes det hur flyktingungdomar upplevde 

sina livssituationer och sitt välmående sju år efter att de hade fått permanent 

uppehållstillstånd. De följde alltså upp några barn efter ett antal år för att ta reda på hur dessa 

upplevde att de integrerats i samhället. Av en ursprunglig grupp på 34 ungdomar deltog 11 av 

dem i en uppföljningsstudie efter att ha varit i Sverige i genomsnitt 10 år. Kvalitativa 

intervjuer användes och resultatet visade att de flesta av ungdomarna uttryckte att de var 

nöjda med sina liv och hade börjat anpassa sig till Sverige. De hade ett socialt nätverk 

bestående av vänner med samma nationalitet som de själva. De svenska kontakterna bestod 

mestadels av arbetskamrater. Några kände sig ensamma och upplevde missmod och 

depression. Dessa personer hade det gemensamt att de var singlar och hade ett litet nätverk 

samt begränsat socialt stöd. En av personerna i studien beskrev symtom av PTSD fortfarande 

efter 11 år i Sverige. Resultatet av studien visade att de flesta ungdomarna hade tagit sig 

igenom de problem som vanligtvis möter flyktingar och hade börjat anpassa sig till Sverige 

medan några fortfarande kände sig ensamma och inte delaktiga i samhället. Wallin och 

Ahlström (2005) menade att resultatet troligen påverkades av det låga deltagandet. De som 

inte ville vara med i uppföljningsstudien antogs vara de som levde med större svårigheter. 
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Denna studie visade att ungdomarna för det mesta var nöjda med sina liv efter flera år i 

Sverige. Detta var något som kunde kopplas till vår studie där en av frågeställningar gällde 

huruvida ungdomarna som deltog levde ett liv de önskade leva. 

 

Newbigging och Thomas (2011) genomförde en studie vars syfte var att identifiera vad som 

var bra praktiskt socialt arbete för flyktingar och asylsökande barn. Det man identifierade som 

bra socialt stöd var ett tydligt engagemang och fokus på barnens och ungdomarnas välmående 

snarare än kraven från flykting/invandrarpolitiken. Annat av betydelse var exempelvis känsla 

av säkerhet, lämpligt boende, stöd till passande utbildning och fritidsaktiviteter samt 

uppmärksamhet på det psykiska välmåendet. Studien visade att ensamkommande barns och 

ungdomars behov tenderade att vara mer synliga än hos dem som bor med sina familjer. Det 

som framkom i denna studie var att boendet hade en viktig roll i ungdomarnas liv. Då detta är 

ett viktigt tema även i vår studie fann vi denna tidigare studie relevant. 

 

Mels, Derluyns och Broekaert (2008) syfte var att undersöka hur ensamkommande 

flyktingbarn i Belgien uppfattade olika typer av socialt stöd som tillhandahölls av olika 

aktörer och vad det innebar för både tilltagande samt huvudsaklig effekt av socialt stöd. Detta 

gjordes genom enkätundersökningar samt intervjuer. Personalen på centret för asylsökande 

samt umgänget med människor av samma nationalitet som barnen, utgjorde det viktigaste 

stödet men var också en form av socialt umgänge. Slutsatsen av studien var att ombesörjandet 

av socialt stöd kunde förbättra dessa barns välmående genom exempelvis socialt umgänge 

som ett sätt att förhålla sig till omvärlden samt att bli accepterade i det nya samhället och 

därmed få ett ökat självförtroende. Flyktingcentret visade stor potential när det gällde att 

stimulera barnens välmående genom att utveckla personalens psykosociala kompetens. I 

likhet med vår studie fokuserade denna artikel på boendets roll i integrationsprocessen. Denna 

artikel var intressant i relation till vår studie då författarna bland annat diskuterar det stöd 

boendets personal gav i processen att bli en del av samhället. 

 

Eide och Hjern (2013) ville med sin artikel ge en översikt av aktuell kunskap om den psykiska 

hälsan och långtidsanpassningen när det gällde ensamkommande flyktingbarn i i-länder och 

hur deras välmående kunde gynnas. Av de ensamkommande flyktingbarn som kom led många 

av psykiska problem det första året, speciellt depression och PTSD. Trots detta visade 

uppföljningsstudier på dessa barn att de i ett långtidsperspektiv har goda framtidsutsikter. 

Eide och Hjern menade att den omsorg och skolgång barnen fick de första åren då de kom till 
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ett nytt land tillsammans skapade goda förutsättningar för framtiden och var en nyckel till god 

psykisk hälsa och anpassning till samhället. Denna artikel var intressant för oss då den visar 

både på ungdomarnas anpassning in i ett nytt samhälle ur ett långtidsperspektiv samt boendets 

och skolans roll i denna process, något även vi tagit upp i vår studie. 

 

Eide (2007) skrev sin artikel med syftet att visa att det fanns ett samband mellan erkännande, 

identitet och social integration. Erkännande definierade Eide som ett begrepp för nära 

mänskliga relationer. Detta innefattar bland annat en acceptans mellan människor (eller i 

system) under processen där de lär känna varandra samt ärlighet dem emellan. Han utgick 

från sin tidigare kvalitativa forskning där han intervjuat ensamkommande judiska, ungerska 

samt tibetanska barn. Eide menar att erkännande är det centrala fenomenet och refererar till 

författarna Hegel och Honneth som tidigare skrivit om erkännande i förhållande till social 

integration. Något som uppmärksammas i Eides artikel är det faktum att för att uppnå en total 

social integration behöver man vara medveten om att erkännande ser ut på olika sätt och 

utförs i olika former, varje ensamkommande flyktingbarn är unikt och därmed är också 

behovet av erkännande olika. Denna studie kan enligt Eide relatera till teman som identitet 

och social integration, något även vi använt som tema i vår studie. 

 

Melia (2004) genomförde en studie av en konferens där hon dokumenterade och analyserade 

vad som sades. Konferensen var av transatlantisk art och organiserades av Georgetowns 

universitets institution för studier av internationell migration. Konferensen hölls i Washington 

DC, USA, den 10 och 11 maj 2004. Forskare och yrkesverksamma experter inom migration 

från England, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Sverige, Slovenien, Kanada 

och USA samlades för att diskutera de största utmaningarna som unga invandrare stod inför 

och hur de på bästa sätt kunde arbeta för att hjälpa de unga invandrarna att övervinna dessa. 

Något forskarna var överens om var att invandrare som kommer i tidig ålder visar samma 

tendens på sårbarhet i sina försök att hitta en plats i det nya samhället. Något som därmed 

blev viktigt att diskutera var hur dessa kunde hitta olika vägar för att skapa kontakt mellan 

invandrarna och det nya landets medborgare. En viktig nyckel i integrationsprocessen var 

utbildning. Näst efter vistelsetiden i det nya landet samt utbildning var vänner en viktig 

komponent till en lyckad integration. Genom social delaktighet och gemenskap skapades en 

känsla av tillhörighet. För tonåringar blev det särskilt svårt att skapa komplexa identiteter, 

vilket även det är en avgörande faktor för integration, om det saknades förståelse för de båda 
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kulturella tillhörigheterna. Melia beskrev att dagen sammanfattades med att integration är som 

bäst om invandrarna känner sig välkomna till det nya samhället. Ett varmt välkomnande ökar 

produktiviteten hos invandrarna och risken för oönskade beteenden minskar. I likhet med vår 

studie låg fokus på integrationsprocessen och vad som var framgångsfaktorer för en lyckad 

integration. Artikeln tog upp vikten av ett välkomnande samhälle, något som tas upp i ett av 

våra teman. 

 

Montgomerys, Rousseaus and Shermarkes artikel (2001) bygger på kvalitativa individuella 

intervjuer och gruppintervjuer med både socialarbetare som arbetar med ensamkommande 

barn i Montreal samt med ensamkommande barn. Montgomerys m.fl.s studie visar att 

ensamkommande barn, liksom andra unga invandrare, delar flera gemensamma hinder såsom 

bristande språkkunskaper, bristande skolgång, integrationssvårigheter, bristande kunskap om 

resurser, diskriminering, fördomar med mera. Många av dessa ungdomar har utvecklat 

överlevnadsstrategier som gör det möjligt för dem att klara sig förvånansvärt bra. För att 

hantera förlust, chock och trauma som är några av de omedelbara problem som uppstår, blir 

någon form av skydd särskilt prioriterat omedelbart efter ungdomarnas ankomst till det nya 

landet. Då de ensamkommande barnen saknar tillgång till sin familj blir socialtjänsten och 

boendet det primära stödet. Förutom boendet är utbildningssystemet en viktig faktor för 

ungdomarna. I likhet med arbetsmarknadens viktiga del i integration av vuxna, är 

skolsystemet det främsta hjälpmedlet för integration av dessa ungdomar. Denna artikel tog 

liksom vår studie upp boendets roll i ungdomarnas liv. Studien ger exempel på hur problem 

som är specifika för ensamkommande barn kan hanteras med hjälp från bland annat boendet. 

Den betydelse boendet enligt artikeln har i ungdomarnas liv kan jämföras med den 

ungdomarna i vår studie berättat om. 

 

2.3 Sammanfattning 
De viktigaste resultaten i nämnda studier som har relevans i förhållande till vår studie kan 

sammanfattas i följande punkter: 

* De flesta artiklarna pekar på vikten av god utbildning och ett tryggt boende i det nya landet 

(Eide & Hjelm, 2013. Mels m.fl, 2008. Montgomery m.fl. 2001 Newbigging & Thomas, 

2011). 

* Två av artiklarna menade också att den främsta faktorn till god integration var ett bra 

välkomnande från det nya landets medborgare (Eide, 2007, Melia, 2004). 
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* En annan viktig faktor var ett bra nätverk, bestående framförallt av vänner (Eide, 2007. 

Hessle, 2009. Melia, 2004. Montgomery m.fl., 2001. Wallin & Ahlström, 2005). 

* Flera författare menade att de flesta barnen, trots sitt dåliga psykiska mående då de kommer 

till ett nytt land, ur ett långtidsperspektiv trivs med sitt liv och har lyckats bra i 

integrationsprocessen (Eide och Hjern, 2013. Hessle, 2009. Wallin & Ahlström, 2005.) 

 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 KASAM 
Alla människor utsätts någon gång för påfrestningar; fysiska psykiska och/eller sociala. Att de 

ungdomar vi intervjuat har varit/är utsatta för påfrestningar står helt klart. Antonovsky 

utarbetade en teori som ett sätt att förklara individers motståndskraft; KASAM- känsla av 

sammanhang. Antonovsky (1987) menar att man inte kan främja hälsa endast genom att 

undvika påfrestningar, man måste också lära sig hantera sitt liv i med och motgång och alltså 

göra det bästa av tillvaron. Detta kan uppnås genom att tillvaron görs “sammanhängande” 

vilket kan ske om den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Dessa tre begrepp är 

sammanlänkade och kan vara olika starka, både i vissa händelser och i generella 

livssituationer. 

 

Enligt Antonovsky (1987) syftar begriplighet på i vilken utsträckning man upplever inre och 

yttre stimuli som gripbara, sammanhängande och tydliga snarare än oordnade, slumpmässiga 

och oförklarliga. En människa med hög begriplighet förväntar sig att stimuli som denne 

kommer att möta i framtiden är förutsägbara eller åtminstone att de kan förklaras. Exempel på 

stimuli som ungdomarna i vår studie mötte var tillvaron på boendet med dess syfte, struktur 

och aktivitet. Antonovsky menar vidare att hanterbarhet är den grad till vilken man upplever 

att det står resurser till ens förfogande med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de 

stimuli som man bombarderas av. Dessa resurser kan för ungdomarna i vår studie exempelvis 

vara vänner, kollegor, gode män och personal. De som har en hög känsla av hanterbarhet 

kommer inte att känna sig som ett offer för omständigheter eller känna sig orättvist behandlat 

av livet. Ur Antonovskys perspektiv har meningsfullhet med motivation att göra och syftar på 

i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd; att åtminstone en del 

av de problem och krav som livet bjuder är värda att satsa på, är värda engagemang och kan 

ses som utmaningar. Meningsfullheten kan ta sig uttryck i tankar om framtiden exempelvis. 
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Antonovsky (1987) resonerar kring olika kombinationer av KASAM där vissa komponenter 

kan vara höga och andra låga. Antonovskys analyser av KASAM utgick från ett särskilt 

intervjuinstrument där han poängsatte de olika begreppen i KASAM. Vi har i vår studie inte 

använt oss av KASAM på det sättet utan resonerar kring ungdomarnas KASAM utifrån 

Antonovskys begreppsbeskrivning. De olika begreppen kan alltså vara olika starka och har 

samband med varandra. Exempelvis är hög hanterbarhet starkt beroende av hög begriplighet. 

Hög begriplighet däremot i kombination med låg hanterbarhet ter sig olika beroende på 

känslan av meningsfullhet. Om man är intresserad och engagerad och förstår problemen som 

kommer i ens väg så finns en stark motivation att söka resurser för att hantera dem. Utan en 

sådan motivation slutar man att reagera på stimuli och att söka efter resurser. Världen blir 

också obegriplig. 

 

Antonovskys teori har ett salutogent perspektiv, vars centrala tes är att en stark KASAM är 

väsentlig för framgångsrik hantering av livets stressfaktorer. Ett salutogent arbetssätt går ut på 

att stärka det friska. Teorin tog form efter att Antonovsky intervjuat människor som hade det 

gemensamma att de hade upplevt ett svårt trauma och ansåg sig ha klarat av detta 

förvånansvärt bra. Frågan Antonovsky ställde sig var varför människor förblir friska trots att 

de utsätts för stora påfrestningar. Att hantera sitt liv i med och motgång är beroende av 

KASAM som helhet. Komponenten meningsfullhet menar Antonovsky är den viktigaste. 

Utan den blir inte hög hanterbarhet och hög begriplighet bestående. Vidare resonerar 

Antonovsky om att begripligheten förefaller var den näst viktigaste komponenten eftersom 

hög hanterbarhet fordrar förståelse (Antonovsky, 1987). 

 

Ett intressant fenomen som Antonovsky fann i sina intervjuer var att människor kunde ha en 

stark KASAM utan att se hela sin objektiva värld som sammanhängande. Det förklarar 

Antonovsky med att vi människor sätter upp gränser och vad som pågår utanför dessa är inte 

så viktigt för oss oavsett om det är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det avgörande är 

om det finns livsområden som individen själv upplever som viktiga. Om så är fallet är frågan 

om dessa upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Antonovsky ger exempel på 

att meningsfullhet inte behöver vara synonymt med glädje och tillfredsställelse. Man kan gå i 

skolan och gå till arbetet utan entusiasm en ändå uppleva det som meningsfullt genom att 

arbetet försörjer familjen och skolan förväntas leda till ett stimulerande arbete. För att hantera 

sitt liv, menar Antonovsky, kan en individ med stark KASAM förvisa olika livsområden till 
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en marginell plats i sitt liv som en strategi att undvika problem. Om kraven inom ett 

livsområde blir mindre begripliga och hanterbara kan man alltså vara flexibel med vilka 

livsområden som ska anses viktiga (Antonovsky, 1987). 

 

Vi fann att KASAM-teorin skulle vara lämplig att tillämpa då ungdomarna i vår studie har 

utsatts för stora påfrestningar i och med flykten till Sverige och mötet med det nya samhället. 

I vårt arbete var vi intresserade av att genom ungdomarnas berättelser få en uppfattning om 

huruvida tillvaron för dem i dagsläget ter sig sammanhängande. Vi ansåg oss kunna använda 

KASAM i vår analys då vi förväntade oss något sorts samband mellan upplevelsen av 

integration och en känsla av sammanhang i tillvaron. Ett annat motiv till att använda KASAM 

är att boendet självt beskriver sitt arbetssätt som salutogent. 

 

3.2 Empowerment 
Utvecklingen av en stark KASAM som består av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan stimuleras av ett socialt stöd som är inriktat på empowerment (Elmeroth 

& Häge, 2009). Då ett av våra undersökningsområden var hur väl integrerade ungdomarna var 

i det svenska samhället och huruvida de fick “verktyg” för detta med sig från HVB-boendet 

var detta något som väl kunde relateras till empowerment: en slags hjälp till självhjälp. Målen 

med empowerment är social rättvisa, ökad trygghet och större politisk och social jämlikhet 

(Payne, 2008). 

 

Empowerment, som inte fått någon bra svensk översättning, innehåller ordet power som 

betyder styrka, makt och kraft. Empowermentbegreppet har ingen tydlig definition men 

betonar vikten av att stödja personer som befinner sig i utsatta situationer även på längre sikt. 

Det understryker också betydelsen av att betrakta människor som aktörer som själva vet vad 

problemet är. Människan ses som ett i grunden aktivt och handlande objekt som utifrån rätt 

förhållande vill och vet sitt eget bästa (Askheim, 2007). Genom att få igång olika processer 

och aktiviteter vill man hjälpa människor till större självförtroende, bättre självbild samt 

ökade kunskaper och färdigheter. Målet med detta är att de ska få kraft att själva ändra de 

premisser som gör att de befinner sig i en svag och maktlös position. Detta främjas i 

situationer som kännetecknas av gemenskap, tillit samt goda och trygga relationer. Något som 

också är viktigt i processer som främjar empowerment är att lära sig stå emot förnedring och 
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förödmjukelser. Empowerment är en teori där människans makt över sina egna handlingar och 

beslut står i centrum. För att uppnå detta vill man föra över den makt som finns i samhället på 

individen genom att stärka självförtroendet och den egna förmågan att använda makten. 

Empowerment har ett långsiktigt mål om förändring. Empowerment kan användas i många 

avseenden, allt från individuellt psykologiskt, nätverksgrupper, politiskt ideologiskt till 

organisation och management. Vad de har gemensamt är dock att ge individen vad den 

behöver för att tillgodose sina (eller sitt företags, politiska partis etc.) behov på egen hand. De 

sociala insatserna syftar till att bygga upp individerna genom fostran och återkoppling. 

(Payne, 2008). 

 

Den gemensamma marginaliseringen och det förtryck som utsatta grupper har upplevt skapar 

gemensamma erfarenheter och en gemensam identitet som i vissa fall kan vara positiv i den 

bemärkelsen att den kan bilda motvikt mot den negativa identitet som marginaliserade 

grupper har tilldelats av samhället (Askheim& Starrin, 2007). I en undersökning 1995 kom 

man fram till att medvetandehöjande som en del i empowerment stärkte medvetandet om 

vilken etnisk tillhörighet man hade i minoritetsgrupper. Genom det medvetandet fick man 

dessa grupper att ändra uppfattning om sina problem och därmed kunde de förändra sin 

situation (Payne 2008). Empowerment är behjälpligt i socialt arbete då man istället för att 

skilja på individualisering och sociala aktioner kan sätta dessa i samband genom att individer 

och familjer hamnar i ett socialt samband som är målinriktat. 

 

Empowerment är med andra ord en teori man kan använda i många olika former och 

situationer.  Dess huvudsakliga “uppdrag” är att stärka individen för att individen i ett längre 

perspektiv självgående ska klara att tillgodose sina behov i livet. Detta överensstämmer med 

HVB-boendets vision om att ungdomarna ska kunna “leva det liv de vill leva”. Empowerment 

kan ge oss en förståelse för hur man kan stärka utsatta individer och hur detta hjälper dem att 

bli självständiga människor som kan integreras i samhället. 

 

4. Forskningsmetod 

4.1 Val av metod 
Då vi ville ha en bild av hur ungdomarna upplever att de blivit integrerade i det svenska 

samhället valde vi att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod då en sådan 
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ger möjlighet att beskriva och förstå en annan persons upplevelser, tankar och känslor genom 

både direkta och öppna frågor. En semistrukturerad intervju ger även möjlighet att ställa 

följdfrågor (Larsson, 2005, Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007). Detta var en 

förutsättning för att vi skulle få en djupare förståelse för var och en av ungdomarnas 

livssituation samt deras syn på integration. Vi intervjuade ungdomarna individuellt. Det finns 

huvudsakligen tre olika intervjustrategier i kvalitativ forskning (Larsson, 2005) där vi valde 

den allmänna intervjuguiden med inriktning på olika övergripande teman med underfrågor. Vi 

valde bort fokusgruppsintervjuer då man i den metoden får fram en kollektiv bild- den 

allmänna meningen av ämnet. Ytterligare en nackdel med att använda fokusgrupper i det här 

sammanhanget skulle ha varit att det kan vara känsligt att dela tankar runt detta ämne med 

andra. 

 

Vi hade inför intervjun utformat fyra teman utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, dessa 

teman användes även till analysen. De valda temana var: 1)”Boendet och dess roll”: Där fokus 

låg på att få en uppfattning om boendets roll i ungdomarnas liv; 2) ”Bemötande av det 

svenska samhället”: Här kom frågor kring integration upp och hur ungdomarna upplever det 

svenska samhället i stort; 3) ”Vänner och sociala relationer”: Då vänner och familj visat sig 

vara en viktig del av integrations processen så tog denna del av intervjuguiden upp just vilka 

vänner ungdomarna umgås med och hur deras nätverk ser ut. 4) ”Jag och framtiden”: I flera 

avhandlingar kunde vi se att en stor del av de ensamkommande flyktingarna som kom till 

Sverige klarade sig bra. Vi ville ta reda på om ungdomarna vi intervjuade hade samma 

upplevelse av att ha klarat sig bra, Inom detta temaområde behandlades även huruvida 

boendets vision uppfyllts/var på väg att uppfyllas. Vi valde att genomföra intervjuer av 

semistrukturerad karaktär vilket gjorde att frågorna kunde ställas i oordning samt att det fanns 

möjlighet till följdfrågor (Dalen, 2004). Vi analyserade sedan intervjuerna utifrån de teman vi 

valt, intervjuerna analyserades alltså inte separerade var och en för sig. Genom detta kunde vi 

hitta likheter samt olikheter i ungdomarnas berättelser. När detta var genomfört kunde vi 

sedan välja ut citat till resultats delen. Larsson (2005) trycker särskilt på att man under 

analysprocessen ska inta intervjupersonens perspektiv, att det är vad intervjupersonen menar 

som ska komma fram i analysen och inte något annat. Larsson menar också att det är viktigt 

att de teman man valt är väl beskrivna för att andra läsare ska kunna förstå den tolkning 

undersökaren gjort. Detta var något vi tog i beaktan under själva analysen. 
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4.2 Tillvägagångssätt  

Vi intervjuade fem ungdomar där fyra av dem kom till boendet samma år som det öppnade 

och en kom året efter. Samtliga bor idag i eget boende och har fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT). Det var viktigt för oss att intervjupersonerna skulle bo i eget boende 

för att kunna reflektera över tiden på HVB-boendet med lite distans. Vi använde oss av 

boendets verksamhetsbeskrivning för att få en insyn i deras mål och vision med 

verksamheten. 

 

Vid intervjuerna hade vi tillgång till en liten gästlägenhet (som inte hade någon koppling till 

HVB-boendet) och ungdomarna fick välja om de ville göra intervjun där eller hemma hos sig 

själva. Två av dem föredrog att bli intervjuade i sitt hem, de andra tre valde att intervjuas i 

gästlägenheten. Vi började intervjun med att läsa upp samtycket(se bilaga 1) och se till att de 

förstod innehållet i det samt förklarade ordet integration eftersom det var centralt i vår studie. 

Ungdomarna försäkrades om att de inspelade intervjuerna skulle raderas då vi var klara med 

examensarbetet. Efter att alla intervjuer genomförts ställde vi oss frågan om det hade varit en 

bra idé att lämna frågorna till ungdomarna en vecka i förväg så att de hade varit lite 

förberedda. En del frågor handlar om att tänka tillbaka och vi upplevde att ungdomarna hade 

behövt lite mer tid till eftertanke under själva intervjun. 

 

4.3 Urval 
Urvalet gjordes i samråd med personal vid det tidigare boendet som föreslog de ungdomar vi 

kunde intervjua utifrån att de pratar bra svenska, de bor kvar i kommunen och att personalen 

trodde ungdomarna skulle tycka det vore intressant att vara med i studien. Att de pratar bra 

svenska och ville bli intervjuade kan ses som ett tecken på att de redan är eller är på god väg 

att bli integrerade. Alternativet skulle vara någon som inte vill bli intervjuad och som inte kan 

svenska vilket skulle vara praktiskt omöjligt för oss att undersöka. Patton (2002) benämner 

denna urvalsstrategi som “urval av typiska fall”.  Alla intervjupersoner var pojkar vilket 

speglar dominansen av pojkar bland ensamkommande flyktingbarn överlag. Ungdomarna var 

alla i 20-årsåldern, vilket gjorde att vi inte behövde ha tillstånd från gode män för att få 

genomföra intervjuerna. Samtliga ungdomar hade bott i Sverige i cirka fyra år. De bedömdes 
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också tala såpass god svenska att tolk inte behövdes vilket hade gjort intervjuerna mer 

tidskrävande och hade kunnat skapa missförstånd. Enligt Patton (2002) finns det en betydande 

svårighet med att använda tolk då detta innebär att ytterligare en persons tolkning av vad 

intervjupersonen sagt påverkar resultatet. 

 

4.4 Trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att säkerställa validitet och reliabilitet. Dessa 

frågor måste diskuteras även i kvalitativ forskning, men kan inte bedömas på samma sätt som 

i kvantitativ forskning (Larsson 2005). 

 

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie handlar om huruvida studien är pålitlig och tillförlitlig 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Bland annat handlar det om resultatens konsistens och logik, 

d.v.s. att man under intervjuns gång ställer liknande frågor för att avgöra om svaren är 

desamma; är svaren olika är historierna troligtvis inte konsekventa. Ett annat sätt är att två 

olika forskare, eller att en forskare två gånger, analyserar materialet man fått in. Ger de två 

olika analyserna liknande resultat är det reliabelt (Larsson, 2005). För oss var det faktum att vi 

jobbade i par en fördel då det gav oss en möjlighet att på var sitt håll läsa igenom materialet 

och sedan presentera var och ens resultat. Då vi kom fram till liknande tolkning av resultaten 

gjorde detta att studien blev mer reliabel. Vi förde kontinuerligt diskussioner om hur vi 

tolkade ungdomarnas berättelser under analysen och vi motsade inte varandra under denna 

process vilket skulle kunna tyda på att resultatet bör stämma överens med vad ungdomarna 

berättat för oss. 

4.4.2 Validitet 

Validitet avser hur väl forskaren lyckas undersöka vad denne avser att mäta. För att nå 

validitet i kvalitativ forskning krävs det att intervjupersonerna kan ge så informationsrika 

beskrivningar som möjligt. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en tydlig bild av 

fenomenet som studeras. Validiteten är beroende av den som intervjuar, dess förmåga att 

kontrollera, ifrågasätta och tolka sitt material. Stort fokus blir på intervjufrågornas utformning 

så att dessa verkligen fångar in det man avser att studera (Larsson, 2005). För oss handlade 

det om att ställa frågor på ett sätt så att ungdomarna förstod vad vi sa. Trots att de varit här i 
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många år kunde det svenska språket skapa en viss barriär, frågorna behövde ställas på enkel 

svenska så att ungdomarna svarade på våra frågor och inte på något annat. Vi försökte att i så 

liten utsträckning som möjligt förklara frågorna samt ordens innebörd men detta gick dock 

inte att helt utesluta. Ordet integration använde vi en del i intervjuerna och därför var vi noga 

med att de förstod innebörden av integration utifrån den definition vi använde. Vi var noga 

med att utforma temaguiden så att den kunde besvara våra frågeställningar samt vårt syfte. Att 

personalen var de som valde ut ungdomarna kan resultera i en bias. Detta då personalen kan 

ha intresse att välja ut särskilt lyckade fall som kan visa att boendet har lyckats med sin 

målsättning. Vi var medvetna om detta men att kontrollera vilka ungdomar personalen 

föreslog och på vilka grunder de föreslog just dem var inte möjligt. Även om det möjligen 

kunde vara så att denna bias fanns, menar vi att dessa ungdomar hade något väsentligt att säga 

oss om integrationsprocessen i det svenska samhället. 

4.4.3 Generaliserbarhet och avgränsningar 

I kvalitativ forskning kan man bara ge försiktiga påståenden om huruvida resultatet är 

generaliserbart eller inte. Detta kallas för extrapolering och syftar till att visa på om det går att 

applicera studien på liknande förhållanden (Larsson, 2005). Det finns få studier gjorda på 

ensamkommande barn i syfte att beskriva deras situation efter flera år i Sverige med 

inriktning på integration. Vi hade ett litet urval av kvalitativa intervjuer. Eftersom vi har 

genomfört en kvalitativ studie kan vi inte generalisera våra resultat till hela populationen av 

ensamkommande flyktingbarn på samma sätt som om vi exempelvis skulle ha gjort en mer 

omfattande kvantitativ enkätundersökning. Däremot kan våra resultat bidra med viktig 

kunskap om hur situationen kan vara för ensamkommande ungdomar och förmedla en djupare 

kunskap om dessa än genom endast enkätsvar. Vårt urval kan ses som ett snett urval då alla 

pratar relativt bra svenska samt var mycket positiva till att medverka i intervjuerna vilket kan 

vara ett tecken på att de redan kommit en bit i integrationsprocessen. Vi menar dock att 

studien likväl har bidragit till viktig kunskap om just den här målgruppens integration i 

samhället. 

 

4.4.4 Forskningsetik 

Det finns fyra vedertagna forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). Nedan beskrivs hur vi i vår studie förhållit oss till 

dessa krav samt till andra forskningsetiska dilemman. 

 

Informationskravet: 

Ungdomarna informerades i ett tidigt skede om syftet med studien. Vi var noga med att 

ungdomarna skulle förstå att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Vi informerade dem också om eventuella risker och fördelar med att 

låta sig intervjuas. Kontaktuppgifter lämnades till oss som författare men också till vår 

handledare.  

 

Samtyckeskravet: 

I en studie som denna som kräver en aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2014). De ungdomar vi intervjuade gav ett skriftligt samtycke till att 

medverka i studien där de informerades om syftet med intervjun, hur intervjun skulle gå till 

och att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande eftersom deltagandet var frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet : 

Vi försäkrade ungdomarna konfidentialitet och förklarade vad det innebar i form av att 

avidentifiera både händelser och specifika uttryck eller ord ungdomarna använde, detta för att 

försäkra dem en så god anonymitet som möjligt. De inspelade intervjuerna hanterades 

naturligtvis så att bara vi kom åt dem. 

 

Nyttjandekravet: 

Detta krav innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna om de enskilda i vår studie kommer alltså inte användas på 

något annat sätt. 

 

Frågor om integration skulle kunna vara ett känsligt ämne, speciellt om det var någon av 

ungdomarna som inte tyckte sig ha integrerats. Detta hade vi självklart i åtanke under 

intervjuerna med dem. Att ungdomarna bott här cirka fyra år bedömde vi skulle medföra att 

de upplevelser de haft innan de kom till Sverige skulle vara relativt distanserade. Vi 
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fokuserade inte på deras tidigare liv för att undvika att riva upp smärtsamma minnen. Trots att 

vi inte ställde frågor kring tiden innan de kom hit så berättade de om detta, speciellt i 

förhållande till framtidsdrömmar. Vi upplevde dock att de gjorde detta frivilligt. 

Huvudprincipen var att vi skulle orsaka så lite skada som möjligt med våra intervjuer men 

samtidigt ta vara på möjligheten att få mer kunskap inom ett ännu, i Sverige, relativt 

outforskat område (Larsson, 2005). 

 

En av oss har idag uppdrag som god man, dock inte åt någon av de vi intervjuar. De 

ungdomar vi intervjuat är dock bekanta för den av oss som har detta uppdrag. Den andra har 

haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på socialtjänsten för ensamkommande 

flyktingbarn. Det finns alltså en viss bakgrundskunskap om ensamkommande flyktingbarns 

första tid i Sverige när det gäller asylprocessen och tillvaron på ett HVB-boende. 

Förförståelsen påverkade troligen valet av ämne, sättet vi förhöll oss till ungdomarna vi 

intervjuade samt vad vi letade efter då vi sökte litteratur. Det vi behövde tänka på var att 

aktivt lyssna på vad de sa, inte på det de förväntades säga utifrån vår förförståelse. Larsson 

(2005) beskriver dilemmat med förförståelse. Man behöver dels vara inläst på ämnet för att 

kunna föra ett bra samtal med intervjupersonerna men förförståelsen innebär även att man inte 

kan gå in helt förutsättningslöst i intervjun. Larsson menar vidare att det är undersökarens 

empati och öppenhet för vad intervjupersonen berättar som är viktig i förhållande till 

förkunskapen. Vi menar att genom att själv bli medveten om den egna förförståelsen kan man 

i större utsträckning undgå att omedvetet styras av den. 

5. Analys 

5.1. Upplägg av analys 
Resultatredovisning och analys är upplagd så att vi redovisar och analyserar löpande. Vi 

kommer att presentera resultaten under varje tema där vi löpande analyserar det empiriska 

materialet i form av citat, med hjälp av tidigare forskning, samt teorier vi tidigare redogjort 

för. 

Vi kommer att benämna de fem ungdomarna IP1, IP2, IP3, IP4 samt IP5. I citaten har vi tagit 

bort igenkännande ord samt formulerat om dem till en flytande svenska. Vi kommer att 

presentera resultatet i fyra teman vilka är desamma som våra intervjuteman; boendet och dess 

roll, bemötandet av det svenska samhället, vänner och sociala relationer samt jag och 

framtiden. Dessa teman valdes eftersom vi förväntade oss att utifrån dem få en uppfattning 
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om ungdomarnas subjektiva upplevelse av tillhörighet och som ett resultat av detta kunna 

besvara våra frågeställningar. Resultatet från analysen sammanfattas avslutningsvis. 

De intervjuade ungdomarna är alla i 20-årsåldern, har samtliga utomeuropisk härkomst från 

krigsdrabbade områden. Ungdomarna går yrkesutbildningar på gymnasiet eller komvux. Tre 

av dem studerar på gymnasienivå inom vårdinriktning och en inom en teknisk inriktning. En 

av ungdomarna har tagit ett uppehåll från studierna och arbetar nu deltid på HVB- boende. 

Även en av de som studerar arbetar som vikarie på HVB- boende. En annan arbetar extra 

inom äldreomsorgen. Alla är eller har varit aktiva inom någon idrott; fotboll, kampsport och 

löpning. En av ungdomarna är tränare i en idrottsförening tillsammans med en kamrat. För att 

kunna säkerställa konfidentialiteten ger vi ingen mera detaljerad beskrivning av respektive 

informant utan benämner dem nedan IP1, IP2 osv. 

 

5.2 Tema: Boendet och dess roll 
Enligt ungdomarna har HVB-boendet på olika sätt hjälpt dem att komma in i och förstå det 

svenska samhället. Enligt empowermentteorin kan man genom att få igång olika processer 

och aktiviteter hjälpa människan till ökade kunskaper och färdigheter. Detta kan leda till att de 

får kraft att själva ändra villkoren i en situation där de kan uppfattas som underlägsna jämfört 

med ungdomar som är uppväxta i det svenska samhället (Askheim, 2007). En av 

intervjupersonerna nämner en viktig sak han lärde sig från personalen som handlar om vikten 

av att hålla tider: 

 

“Då visste jag inte. Precis den tid vi skulle ha möte ringde jag och sa; Nej, jag kan inte 

komma. Nu har jag lärt mig, det är jätteviktigt i Sverige, att man måste vara i tid. Om 

man inte kan måste man höra av sig tidigare. Det är det viktigaste som jag har lärt mig 

av personalen.” IP5 

 

Mels m.fl. (2008) poängterar också stödet från boendets personal. I den studien har de boende 

rangordnat stödet från olika instanser och stödet från boendet har både störst kvantitet och 

kvalitet enligt dem trots att det också fanns mycket konflikter där. En av våra intervjupersoner 

ger en beskrivning av stödet han fick av personalen: 

 

”Från början /…/ hade jag jättesvårt att hålla i en penna så personalen hjälpte mig./…/Jag 

hade svårt att komma upp på morgonen, de väckte mig. Frukost, mat och grunden, den är 
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från personalen. De hjälpte oss att komma iväg till skolan, när vi kom hem och hade läxor 

satt dom med oss och hjälpte oss.” IP2 

 

En annan av ungdomarna ger exempel på när personalen hjälpte honom med att komma med i 

en idrottsklubb. Utifrån ett empowerment perspektiv kan detta ses som en process eller 

aktivitet genom vilken man kan hjälpa en människa till större självförtroende och bättre 

självbild (Askheim, 2007). 

 

”Först så brukade jag springa själv mycket, sen var det någon av personalen som sa att 

jag kanske kunde springa i någon klubb. Jag visste inte vart man skulle gå eller vem man 

skulle fråga för att bli medlem. Jag fick hjälp av personalen med det, det var jättebra 

tycker jag.” IP1 

 

Newbigging och Thomas (2011) lyfter fram viktiga egenskaper boendepersonal bör ha. Det 

viktigaste är att personalen förstår flyktingungdomars situation och stödet de behöver. 

Faktorer som underlättar för dessa ungdomar verkar bland annat vara engagerad personal med 

adekvat kunskap, att arbetet utvärderas av kvalificerade socialarbetare, en positiv inställning 

till ungdomar baserad på en dialog samt tillgängliga resurser för stöd med språket. När 

flyktingungdomarna sedan intervjuades om vad som var viktigt i socialt stöd från deras 

perspektiv så nämndes vänlighet och öppenhet som viktiga egenskaper men också förståelse 

och acceptans som viktiga faktorer hos socialarbetare. Ungdomarna vi intervjuat beskriver ett 

nära förhållande till boendet och många av dess personal. I berättelserna kan man utläsa 

egenskaper som engagerad personal som är positivt inställda, vänliga, öppna, accepterande 

och förstående i överensstämmelse med Newbigging och Thomas studie (2011). När det 

gäller KASAM-teorins begrepp hanterbarhet så handlar det om känslan av att ha resurser som 

står till förfogande med vilkas hjälp man möta de krav man ställs inför. Resurserna här står för 

någon vars hjälp man kan lita på (Antonovsky, 1987). Det är inte svårt att se att bland annat 

personalen är en sådan resurs. Många ungdomar beskriver personal och boendet som sin 

familj, som i följande exempel: 

 

”Först kom jag till (namn på boendet), det är min familj, de är fortfarande min familj, jag 

vänder mig alltid till dom när jag behöver hjälp, till exempel till någon personal eller min 

god man, ibland när jag saknar dom går jag dit och hälsar på” IP3 
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För IP3 är boendet en plats man kan komma tillbaka till och där man kan få hjälp och råd. För 

IP4 innebär relationen till personalen både ett givande och ett tagande. Personalen blir en vän 

och en stor del av ungdomens liv där ungdom och personal hjälper varandra vilket bidrar till 

att skapa hanterbarhet: 

 

”När det till exempel gäller något papper så frågar jag först en kontaktperson jag haft tills 

jag var 18 år /…/ Hon är jättesnäll och hjälper till fortfarande, hennes man hjälper också 

till. De har till exempel hjälpt mig att ta körkort /…/ Dom kommer hit och jag går dit, när 

dom behöver lite extra hjälp till exempel med ved eller med att bygga en liten stuga så 

hjälper jag även dem.”IP4 

 

Ett framträdande tema i ungdomarnas berättelser är att boendet fortfarande är en viktig del av 

deras liv. I några fall, bland annat i citatet ovan, kan man se hur kontakten med personalen 

utvecklats till en vänskap, en del av deras vardag. Empowerment gynnas i en god och trygg 

gemenskap (Askheim & Starrin, 2007). Denna gemenskap är något vi kan se att ungdomarna 

funnit hos personalen. Den funktion av gemenskap och vänskap som utspelar sig på fritiden 

personal och ungdomar emellan kan naturligtvis inte personalen ha i var och en av alla 

ungdomars liv som kommer till HVB-boendet. Hessle (2009) menar dock att kontakten från 

boendet inte behöver vara i form av nära vänskap för att skapa en god integrationsprocess. 

Enligt Hessle är de viktiga vuxna personerna i ungdomarnas liv personer som finns i det 

formella nätverket, vilket skulle kunna vara boendets personal, där de har rollen som “bara” 

personal. 

 

I fråga om vad som kan förbättras på boendet har ungdomarna inte så många åsikter. Någon 

nämner att det borde finnas regler om att de boende ska prata mer svenska med varandra 

istället för sitt eget språk och en annan av ungdomarna poängterar vikten av hjälp att komma 

med i föreningar och dylikt som en hjälp att minska ensamheten. Samma ungdom reflekterar 

också över hur det var på boendet när de bodde där jämfört med hur det är nu och menar att 

de ungdomar som kommer till boendet idag inte är som dem. De ungdomar vi intervjuade har 

upplevt att det blivit bråkigare, att ungdomarna som bor där nu inte lyssnar på personalen 

samt att den värme och gemenskap som fanns där när de bodde där inte längre existerar. Detta 

skulle kunna vara ett exempel på Antonovskys (1987) resonemang om att meningsfullhet inte 

behöver vara synonymt med glädje och tillfredsställelse. Utifrån ungdomarnas syn på hur de 

hade det på boendet jämfört med hur det är nu skulle man kunna utläsa att ungdomarna vi 

intervjuade hade en större komponent av meningsfullhet än de ungdomar som bor där nu och 
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kunde se att tillvaron på boendet, trots att det troligen inte alltid var roligt, i ett längre 

perspektiv kunde ge en bra grund för att klara sig självständigt i samhället. 

 

Vi kan konstatera att boendet arbetar på ett empowermentinspirerat sätt utan självt använda 

begreppet. Utifrån ungdomarnas berättelser kan man se hur ungdomarna, med hjälp av 

boendets personal och gode män, fått kunskap om hur samhället fungerar vad gäller allt från 

att själva ta ansvar för att vakna på morgonen och gå till skolan till att lära sig betala 

räkningar. Empowerment syftar till att ge människan makt att själv förändra sin situation 

(Payne, 2008). Detta är något personalen bidrar till genom att lära ungdomarna om samhället. 

Man skulle kunna säga att empowerment har ett översiktligt mål, nämligen att individen på 

olika sätt får redskap som ska leda till att denne kan tillgodose sina behov på egen hand (ibid) 

vilket alla ungdomar kan vittna om att tiden på boendet gett. 

 

När det gäller syftet med tiden på boendet och om ungdomarna fick information om detta så 

nämner de sammanfattningsvis att det de uppfattat som syftet med boendet var; att lära sig 

språket, att förstå skolans betydelse, hjälp med att komma in i samhället och förstå hur det 

fungerar samt att lära sig att klara sig själv för att så småningom komma ut i arbetslivet. 

Ungdomarna som vi har intervjuat tycks ha förstått innebörden och betydelsen av boendets 

syfte och därmed fått en känsla av sammanhang (KASAM) under tiden på boendet. 

KASAM:s begriplighetskomponent i det här sammanhanget handlar exempelvis mycket om 

struktur och förutsägbarhet i tillvaron (Elmeroth & Häge, 2009). I det här fallet att man går till 

skolan varje dag på vissa bestämda tider efter ett visst schema oavsett om man har lust eller 

inte, eftersom vi har skolplikt i Sverige. Detta med syftet att så småningom kunna få ett arbete 

och försörja sig själv. Hanterbarheten i KASAM-teorin innefattar känslan av att ha resurser 

som står till förfogande till hjälp för individen att klara alla krav som denne utsätts för (ibid). 

När det gäller skolarbetet så var personalen en sådan resurs både när det gäller läxhjälp och 

språkträning men också för att konkret komma iväg till skolan på morgonen. Att komma in i 

samhället, att integreras, kan upplevas som ett stort krav och förutom skolans betydelse ser 

boendet det som viktigt att ungdomarna hittar en lämplig fritidsaktivitet för att lära känna 

andra ungdomar och bygga ett eget nätverk. I detta var personalen också en resurs på så sätt 

att de hjälpte ungdomarna att komma med i exempelvis en idrottsförening vilket vi ger 

exempel på längre fram. 



25 
 

 

 

I ett senare skede under tiden på boendet jobbade personalen med ungdomarnas 

självständighet. De fick då ta eget ansvar för inköp och matlagning, planera för egna 

aktiviteter, vakna själv och se till att hinna med bussen till skolan. Vi tolkar det som att 

personalens arbete i det här skedet blir mer empowerment inriktat i den bemärkelsen att 

arbetet med ungdomarna inriktas på självständighet. KASAM-teorin och empowermentteorin 

hör ihop eftersom utvecklingen av en stark KASAM kräver ett socialt stöd som är inriktat på 

empowerment (Elmeroth& Häge, 2009). 

 

5.3 Tema: Bemötandet av det svenska samhället 
Utifrån den aspekt av integration som vi valt att huvudsakligen fokusera på, att integration 

framförallt har med individens subjektiva upplevelse av tillhörighet att göra, konstaterar vi att 

de flesta av ungdomarna upplever sig vara en del av det svenska samhället, eller är på god väg 

att bli en del av det. Ett synsätt som framträder i berättelserna är att man är en del av ett 

samhälle när man börjar förstå hur det fungerar och lever efter dess normer, men att det tar 

tid. Detta beskriver IP3 i följande citat: 

 

”Ja nu känner jag mig trygg och som en del av samhället /…./ man måste förstå språket för 

att komma in i samhället./…./ I början var det svårt, eftersom man inte känner till något här. 

Du kommer från ett annat land, där du växt upp, där du har vänner och annat folk /…/ Så 

flyttar du till ett land där du inte känner till någonting, du kan inte språket /…/ Det var en 

jättestor skillnad, men nu är det jättelätt” IP3 

 

IP3 vittnar här om en trygghet i samhället. Utifrån empowermentteorin är ett av målen just 

ökad trygghet (Payne, 2008). IP3 beskriver hur han fått verktyg såsom det svenska språket 

och kunskap om sociala koder vilket lett till att han idag kan känna sig trygg och som en del 

av det svenska samhället. Detta är något man enligt empowerment kan se som maktredskap, 

vilket ger makt till individen att klara av olika situationer självständigt (Payne, 2008). Även 

IP5 menar att man är en del av samhället när man börjar agera som majoritetsbefolkningen 

och när man känner sig accepterad. 

 

”Nu kanske jag tillhör svenska samhället, eller hur? Det betyder att jag ska göra som 

svenskar gör och jag ska gå efter svenska regler, /…/ När man själv tycker att man är 
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accepterad så tycker jag att andra också accepterar dig./…/ Jag tycker att jag är med i det 

svenska samhället och det fungerar jättebra, så då är jag accepterad.” IP5 

 

Några av ungdomarna menar att processen att bli en del av samhället tar tid. Empowerment är 

en teori som har ett långsiktigt mål om förändring (Payne, 2008); det är inte något som kan 

ske över en natt och det är något ungdomarna är medvetna om: 

 

”Jag kom till Sverige och har bott här nu /…/ det är lite lättare att förstå och man känner till 

(samhället), då är man inne, det tar lite tid, ett och ett halvt år” IP4 

 

IP2 vidareutvecklar tidsperspektivet IP4 varit inne på genom att ge exempel på vad man 

behöver för att vara integrerad och förtydligar därmed att det är en process som tar tid: 

 

”Ja det kanske tar lite lång tid/.../ när man har klarat skolan, kommit in i jobb och inte sitter 

hemma och tar pengar från socialtjänsten/.../ när man har skaffat sig ett liv här i svenska 

samhälle då är det klart” IP2 

 

Melias artikel (2004) beskriver att integration blir som bäst då invandrarna känner sig 

välkomna till det nya samhället. För ungdomarna verkar detta stämma då de både har en 

positiv syn på det svenska folket och har integrerats eller är på god väg att göra det enligt dem 

själva. I fråga om hur de tycker att samhället bemött dem framkommer uppfattningar att de 

inte själva stött på någon tydlig rasism eller ett utanförskap. De berättar då att de vet att det 

finns men menar att de själva inte märker av det. En av ungdomarna ger dock exempel på en 

konkret händelse där han blivit illa bemött: 

 

” Jag cyklade med två kompisar, dom två var före mig, vi cyklade förbi en cafeteria, dom 

cyklade förbi först och sedan kom jag sist och hörde hur dom (gäster på caféet) sa ”jävla 

svartskallar” eller något sånt. Det kändes inte bra, jag bara cyklade förbi dom /…/ 99 % av 

de man möter är jättesnälla, det är bara 1 % som inte beter sig så bra.” IP1 

 

För IP1, som ger detta konkreta exempel på rasism, visar det sig att trots denna situation vid 

cafeterian så tycker han att svenska vänner är trevligare än vänner från andra länder, så en 

negativ situation vägs upp av flera positiva.  IP1 förklarar det genom situationer han varit med 

om då han spelar fotboll: 
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”Jag tycker dom (svenskar) är lite snällare /…/ När man t.ex. spelar fotboll och passar fel så 

skriker mina invandrarkompisar ’idiot’ men svenskar säger bara att det är bra, det ger lite 

energi och nästa gång försöker man att passa bättre.” IP1 

 

Enligt empowerment är det viktigt att lära sig stå emot förnedring och förödmjukelse (Starrin, 

2007). IP1 och många av ungdomarna med honom visar bland annat på detta motstånd genom 

att förklara att andelen personer som inte är trevliga är så pass få att de knappt märks. Även 

om ungdomarna inte har märkt så mycket av rasism på det individuella planet så finns en 

medvetenhet om att den ändå existerar i samhället och att vad en invandrare gör kan påverka 

alla andra: 

 

“Svårigheten med invandrare är att om en gör fel då är det alla invandrare som utpekas. 

Det här är en jättesvår situation för oss invandrare /…./Det är det här som sårar mig mest, 

vi försöker att komma in i ett samhälle så gott vi kan och så kommer en idiot som gör fel och 

vi får alla skulden, det är inte kul för oss som försöker komma in (i samhället).” IP2 

 

På frågan om han har nåt exempel på detta svarar han: 

 

“Ja, jag hör det faktiskt att folk säger så, fast alltså jag själv ser att det finns invandrare som 

gör jävligt dumma grejer; t ex i skolan det finns jättemycket grabbar som håller på med 

dumma grejer så när en del folk ser dom så ser dom att dom är invandrare och då utpekas 

alla invandrare inte bara dom.”IP2 

 

Enligt empowermentteorin kan det förtryck som utsatta grupper har upplevt skapa en 

gemensam erfarenhet och en gemensam identitet som i detta fall bildar en motvikt mot den 

negativa identitet som den marginaliserade gruppen har tilldelats av samhället (Askheim, 

2007). Denna motvikt kan man se i form av att IP2 uppmärksammat detta beteende som ett 

problem och tagit avstånd från det. Detta skulle kunna resultera i en större politisk och social 

jämlikhet genom att ungdomarna kan påverka samhället och dess syn på denna grupp på ett 

positivt sätt (Payne, 2008). 

 

Ett exempel på det som Antonovsky menar när han beskriver att en person med starkt 

KASAM kan förvisa olika livsområden till en marginell plats i sitt liv som en strategi att 

undvika problem ser vi bland annat nedan när IP5 beskriver hur han hanterar rasism. Han har 

alltså gjort detta livsområde till mindre viktigt (Antonovsky, 1987): 
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“Det är självklart man märker rasism men vad ska man säga eller vad ska man göra med 

den som är rasist /.../ man kan inte se (vem som är det). Jag bryr mig inte om han är rasist 

eller inte/…/ Dom där som jag träffar funkar det bra med./…/ Jag har inte sett och inte hört 

någon som har sagt till mig nåt fult ord eller rasistiska ord, det jag aldrig sett eller 

hört.”IP5 

 

En av ungdomarna berättar om en situation med både låg begriplighet och låg hanterbarhet 

enligt KASAM-teorin. Den har också med bemötande att göra och exemplet han ger oss har 

föregåtts av att vi frågat om hur man förstår social koder och värderingar: 

 

“Jag gjorde så eller nånting (visar en gest). Det var en lärare, han blev arg och han sa till 

mig: Man får inte göra så.”IP1 

 

IP1 frågade vad han gjort för fel och fick ett undvikande svar från läraren : 

 

“Han sa det var inget. Jag sa att det inte var meningen, jag förstår inte vad det betyder”. 

IP1 

 

IP 1 berättar att han inte förstod vad gesten betydde förrän han läste sig till kunskapen i en 

bok. Begripligheten var alltså låg eftersom han inte förstod vad som blev fel och 

hanterbarheten var också låg eftersom ingen resurs fanns till hands för att hjälpa honom att 

förstå situationen. Däremot var meningsfullheten hög eftersom han inte struntade att ta reda 

på hur det förhöll sig utan engagerade sig för att få en förståelse för situationen. En person 

med svagt KASAM skulle i den här situationen uppleva sig som ett offer som inte har resurser 

för att hantera de situationer som uppstår medan en person med stark KASAM har förmågan 

att hantera problematiska situationer som uppstår (Elmeroth& Häge, 2009). 

 

5.4 Tema: Vänner och sociala relationer 
Alla människor har behov av att tillhöra en grupp och att ha några kring sig som kan fungera 

som en sorts familj. Det sociala stöd som flyktingar kan få är mycket betydelsefullt och 

behöver präglas av ömsesidig omtanke vilket innebär upplevelsen av att det finns människor 
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som kan utgöra ett stöd men det handlar också om att bli sedd, respekterad och lyssnad till 

(Elmeroth& Häge, 2009). Det sociala stödet inverkar på huruvida individen känner sig 

omtyckt och omhändertagen och det känslomässiga stöd som nära relationer kan ge har en 

förebyggande inverkan när det gäller att ta sig igenom svåra passager i livet och att anpassa 

sig till förändringar (Elmeroth& Häge, 2009). Vi har tidigare nämnt stödet från boendet med 

dess personal. I denna del tar vi upp stödet och betydelsen av kamrater. 

 

I Wallins och Ahlströms studie (2005) såväl som i Mels m.fl. studie (2008) bestod deltagarnas 

sociala nätverk huvudsakligen av vänner från samma etniska grupp som dem själva. 

Författarna menar att det kan vara förklaringen till vissa deltagares känsla av välmående 

eftersom känslomässig anpassning förutsätter tillträde till känslomässigt stöd från individens 

kamrater/landsmän och också möjligheten att dela sina upplevelser med människor som talar 

samma språk. Även Hessle (2009) visade att ungdomarnas närmaste vänner är personer från 

samma ursprungsland. Detta är något som belyses i följande citat från IP4: 

 

”Till exempel (namnen på två vänner med samma nationalitet som bott på samma 

boende)var kanske viktiga för mig, dom förstår mig. Om jag var ledsen eller nåt så kommer 

dom hit och frågar vad som hänt, jag tycker att såna personer är viktiga för mig, det är 

många som jag känner som är så.”  

 

Personalens arbete i ett senare skede under tiden på boendet blir mer empowerment inriktat i 

den bemärkelsen att arbetet med ungdomarna inriktas på självständighet. En viktig del i detta 

är att stimulera ungdomarna att skapa sociala relationer utanför boendet. Ett exempel man kan 

tolka som att ungdomarna tagit till sig personalens inriktning på att lära dem att ta eget ansvar 

för att planera sina egna aktiviteter är IP2s berättelse om vad ungdomarna gör på fritiden: 

 

”Vi brukar hyra inomhushallen, så samlas alla grabbarna som flyttat och som vi känner. Vi 

brukar spela fotboll på fritiden eller samlas hemma hos någon och laga mat, prata, spela 

kort eller kolla på någon film, alltså alla grabbarna som bodde på boendet, nu har nästan 

alla flyttat. Ibland brukar vi åka någonstans (ortsnamn). Nästan alla har körkort, så vi åker 

runt, en del av oss har bilar, vi hittar på, planerar, åker iväg och gör något.” IP2 

 

Processen med att stärka en människas makt främjas i situationer som kännetecknas av 

gemenskap, tillit samt goda och trygga relationer (Askheim & Starrin, 2007). Dessa kontakter 

blir värdefulla resurser för att kunna hantera vardagens med och motgångar (Antonovsky, 



30 
 

1987). I varje ungdoms berättelse kan man flera gånger se vikten av att ha vänner, någon som 

finns där för dem som de kan prata med och umgås med istället för familjen: 

 

“Jag har väldigt svårt med min ensamhet, fast jag har vänner, jag har som sagt vänner som 

är runtomkring mig och såhär” IP2 

 

När det gäller fritidsaktiviteter så nämns de gemensamma aktiviteter som planerades på 

husmötena som de hade varje vecka på boendet men också de individuella fritidsaktiviteterna 

som var och en hade. De gemensamma aktiviteterna på boendet kunde bestå av museibesök, 

cykelturer, filmkvällar mm. De individuella aktiviteterna är och/eller har varit fotboll, 

kampsport, löpning och träning på gym. När det gäller fotboll så var en personal väldigt 

engagerad i en klubb och var således en viktig länk till att komma in i ett fotbollslag. Dessa 

fritidsaktiviteter möjliggör nya sociala relationer och vänner utanför boendet. Wallin och 

Ahlström (2005) refererar till en annan författare som betonar att god mental hälsa bland 

flyktingar förutsätter att de har vänner inte bara i sin egen etniska grupp utan också bland 

majoritetsbefolkningen. När en av IP4 pratar om svenska kompisar så menar han att det är 

viktigt att få svenska kompisar men att det är lite svårt att få kontakt. Han har inga kompisar 

som “man tittar på film med” eller “äter med”, däremot hejar han på och pratar med svenskar 

från fotbollslaget när han träffar på dem. Kontakter med svenskar har ungdomarna fått 

huvudsakligen genom skolan och idrotten. Vikten av skolan i ungdomarnas 

integrationsprocess lyfts fram i flera tidigare studier (Hessle, 2009, Melia, 2004 samt 

Montgomery m.fl, 2001). Mels m.fl. (2008) menade att idrottsaktiviteter inte ledde till nya 

vänner. Detta stämmer inte överens med berättelserna från de ungdomar vi intervjuat: 

 

“Vi känner mest dom som spelar fotboll, vi hoppar lite mellan lagen, vi byter lag hela tiden 

så ibland är jag med i tre olika lag så det var genom det jag hittade vänner/…/Så det är mest 

dom vi känner, som vi umgås med och skojar med.” IP2 

 

I Newbiggings & Thomas studie (2011) nämndes vikten av initiativ för att bygga och stärka 

relationer med andra medborgare som centralt för att möta behoven av kamratskap och för att 

möjliggöra ungdomar att utveckla sin identitet och självförtroende. Detta är något som 

ungdomarna har berättat om: 
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”Här i Sverige är det lite konstigt, om en person exempelvis sitter här säger man inte till 

den: kom sitt här med oss, utan man måste själv gå dit och prata med dom för att få komma 

in”IP4 

 

Denna berättelse kan tolkas som att ungdomen i detta fall har både en stark begriplighet då 

han förstår att ungdomarna inte undviker honom utan att deras sätt är en del av kulturen, samt 

hög hanterbarhet då han faktiskt ser problemet och gör något åt det, genom att gå bort till sina 

svenska kamrater och sätta sig med dem. Han visar även på hög meningsfullhet då han anser 

att kontakten med svenska ungdomar är viktig och värd att gå utanför sin egen 

bekvämlighetszoon, det han är van vid, för att möta ungdomarna på deras sätt.    

 

Mels m.fl. (2008) menar att kamrater med liknande etnisk bakgrund var betydelsefulla på 

boenden, som en sorts brobyggare till ett större socialt nätverk, genom att tolka i kontakt med 

personal, lära ut språket, informera om landets kultur och presentera dem för nya 

“nätverksmedlemmar”. Detta ger ungdomarna exempel på då de berättar om hur de försöker 

att hjälpa ensamkommande ungdomar som är nya på boendet: 

 

“När jag var där då fungerade det jättebra men nu hör och ser jag att ungdomarna inte är 

nöjda, jag vet inte varför /…/ Det kanske är killarna som är problemet /.../ Vi pratar mycket 

med dom, gör såhär och såhär, det är bättre.” IP5 

 

I de berättelser vi fått ta del av är snarare en svensk ungdom nyckeln till ett större nätverk, 

detta kan man se i bland annat IP2.s berättelse: 

 

“Man lär sig känna andra t.ex. jag känner dig och du känner henne och genom att jag 

umgås med dig så blir jag vän med henne också, så det är så man får kontakt.” IP2 

 

Även IP1 har liknande uppfattning: 

 

“Min kompis som har svenska kompisar, jag är med min kompis och jag följer med dom, på 

så sätt (får man nya kompisar)” IP1 
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När det sociala nätverket blir större ökar känslan av att kunna styra över den egna tillvaron 

och framtiden vilket enligt KASAM-teorin handlar om meningsfullhet (Elmeroth& Häge, 

2009). Människor som upplever mening med tillvaron engagerar sig i aktiviteter som är 

känslomässigt viktiga (ibid). Detta är något som tydligt framträder i ungdomarnas berättelser. 

Det är ingen som drar sig undan socialt umgänge med andra svenskar eller vännerna i den 

egna etniska gruppen. 

5.5 Tema: Jag och framtiden. 
Hessle (2009) och Montgomery m.fl. (2001) menade att det för det mesta går bra för de 

ensamkommande barnen. Bland annat tar Hessle (2009) upp ungdomarnas förmåga att se 

framåt och att ha en framtidsplan. Wallin och Ahlström (2005) förmedlar också de en positiv 

bild utifrån erfarenheter av deras uppföljningsstudie av ensamkommande flyktingbarn. De 

flesta deltagare i deras studie var nöjda med sina liv och hade börjat anpassa sig till sitt nya 

land. De hade ett socialt nätverk av vänner från samma etniska grupp som dem och de 

svenska kontakterna var framförallt arbetskamrater. Några få studiedeltagare kände sig 

ensamma och deprimerade. Wallin och Ahlström(2005) menar att resultatet troligen 

påverkades av det låga deltagandet, att de som inte ville vara med i uppföljningsstudien kan 

tänkas vara de som lever med större svårigheter. 

 

Ett mönster som framträder bland de fem ungdomarna vi pratat med är att de har 

framtidsdrömmar som de tror går att uppnå. De vet vad de vill jobba med och de vill ha en 

egen familj så småningom. Ungdomarna visar på en stark känsla av meningsfullhet: 

 

”Min plan är att jag först ska gå klart gymnasiet och sen efter det tänker jag jobba några år, 

så att jag får en bra ekonomi och efter det kanske jag fortsätter att plugga till tandhygienist, 

sjuksköterska eller polis /…/ mitt mål är att jag ska ha ett eget hus, en egen familj och ett 

jobb.” IP1 

 

IP1 är dock inte helt klar med vad han vill göra i framtiden, till skillnad från de andra som har 

en ganska tydlig bild av vilket yrke de vill ägna sig åt. IP1 funderar på flera olika yrken. IP1 

visar liksom flera av ungdomarna en medvetenhet gällande ekonomin. De har uppenbarligen 

förstått att ett arbete ger en lön och är mer tilltalande att leva på än exempelvis studielån eller 

socialbidrag. Detta har de sedan tagit till sig och planerat efter. Ur ett empowerment 

perspektiv kan vi se hur ekonomin blir en viktig maktresurs för framtiden (Payne, 2008) och 

hur ungdomarna uttrycker vetskapen om denna makt. Arbetet, och lönen man får via arbetet, 
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blir en viktig hanterbarhetsfaktor för framtiden och en viktig del i att känna mening med 

framtiden: 

 

“Alltså med skolan och jobb och allt, det känns för mig väldigt skönt, för att jag ser många 

invandrare som inte gör någonting och dom väntar bara på pengar, bidrag från kommunen, 

det är inge kul tycker jag.  Jag är jättestolt över mig själv, att jag jobbar och har mina egna 

pengar och betalar mina räkningar och köper mat.” IP2 

 

IP2 menar att han är glad över att kunna försörja sig själv rent generellt genom att kunna köpa 

mat och betala räkningar. IP4 ger nedan ett konkret exempel på en meningsfull aktivitet han i 

framtiden vill utföra och därmed ser meningen med de studier han genomför och det arbete 

han i framtiden kommer att få: 

 

”Jag kommer ihåg från när jag var liten, då såg jag t.ex. hur en pojke fick följa med sina 

föräldrar till affären och köpa presenter/…/ jag har inte haft det så /…/ men jag vill ge mina 

barn det /…/ Jag vill alltså gå klart skolan, ha ett bra jobb så att man kan köpa ett hus, en ny 

bil.” IP4 

 

IP4 ger en klar bild av drömmen om att kunna ge sina barn det han själv inte fått och 

förståelsen för hur det svenska samhället är uppbyggt. För IP2 innebar kunskapen om vad som 

saknas i Sverige, i form av manlig personal inom hemtjänsten, en ny dröm om framtida yrke. 

En maktresurs inom empowerment är att få kunskap om hur ett samhälle fungerar och att 

anpassa sig efter denna kunskap (Askheim, 2007). IP2 ser även att han genom sin närvaro kan 

bidra med något som saknas inom hemtjänsten vilket ger honom en högre mening med 

utbildningen: 

 

” I hemtjänsten behöver dom verkligen killar som jobbar där, det är bara kvinnor och tjejer 

där annars /…/ Nu har jag bytt mitt drömjobb, från lastbilschaufför till att jobba inom 

hemtjänsten. Kanske jag blir att jobba som lastbilschaufför i framtiden, man vet aldrig” IP2 

I IP2:s fall handlar det om att se nya möjligheter till framtida arbete. Drömmen han haft sedan 

tidigare om att bli lastbilschaufför har inte försvunnit helt men vetskapen om att hemtjänsten 

är i behov av manliga arbetare och att han kan ta den platsen har gett honom nya drömmar 

som är realistiska i förhållande till hur det svenska samhället ser ut. IP5 visar på hur tidigare 

kunskap kan kombineras med nya krav: 
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”Jag vill bli svetsare, det är teorin kvar bara för att få kompetens /…/ Jag arbetade som 

svetsare innan jag kom till Sverige.” IP5 

 

I IP5s fall kan man se att han kombinerar det han kunde innan rent praktiskt, svetsa, med den 

utbildning och det krav på utbildning Sverige har. Här kan man tydligt se att ungdomarna inte 

saknar hanterbarhet och begriplighet över sin egen situation. Empowerment understryker 

betydelsen av att betrakta människor som aktörer som vet vad problemet är. I det här fallet var 

problemet brist på teoretisk kunskap. Empowerment ser människan som ett aktivt handlade 

objekt som utifrån rätt förhållande vill och vet sitt eget bästa (Askheim, 2007). Detta ger 

samtliga ungdomar tydliga exempel på. IP3 ger även han ett exempel på att han handlar aktivt 

och vet vad han vill och vad han behöver: 

 

”Nu går jag i skolan, jag läser vård och omsorg, sen tänker jag bli läkare /…/ Först ska jag 

gå klart skolan, sen ska jag vila ett år, jobba, tjäna lite pengar och sen börja i skolan igen. 

Det är klart att jag tänker på att skaffa familj, inte nu, men om fem sex år kanske /…/ När 

jag är trettio kommer jag kanske ha ett barn och fru. Jag har slutat högskolan också, har 

jobb och ett hus kanske.” IP3 

 

Vid frågan om ungdomarna är nöjda med sitt liv som det ser ut idag svarar de “ja”. Även om 

de ännu inte har uppfyllt sina drömmar och även om de kommer från en tuff bakgrund så är 

de nöjda med sin tillvaro och med vad de hittills har åstadkommit. Detta är något som tas upp 

i flera artiklar; att ungdomarna trots sitt många gånger dåliga psykiska tillstånd då de kommer 

till ett nytt land verkar trivas med sina liv och lyckas bra i sin integrationsprocess ur ett 

långtidsperspektiv (Hessle, 2009, Eide, 2007 Wallin & Ahlström, 2005). IP2 uttrycker detta: 

 

”Jag är väldigt nöjd men jag har förlorat hela min familj och det gör mig ledsen ibland men 

min framtid är livet som jag önskade mig”. IP2 

Både föregående citat och nästa kan tolkas som att ungdomarna efter traumat, som en flykt 

innebär, försöker finna en mening och förklaring till det som hänt. Enligt KASAM-teorin kan 

meningssökandet pågå i flera år men övergår som regel i accepterande. Livet blir meningsfullt 

och en utmaning att anta (Elmeroth& Häge, 2009). Detta uttrycker IP1 tydligt: 

 

”Jag är jättenöjd, när jag bodde i mitt hemland, då levde jag bara, jag visste inte vad det 

betyder att leva /…/ Livet betydde ingenting för mig i mitt hemland. Och sen när jag kom hit 

efter ett år, då förstod jag vad livet betyder” IP1 
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Oftast förknippas deras tillfredsställelse över tillvaron som den är nu med att de idag kan gå i 

skolan och inte behöver oroa sig för problem som att bli arresterade, att de måste jobba 

mycket och knappt ha råd med mat etc. Montgomerys m.fl.s artikel (2001) visar att ett ordnat 

boende eller skydd då ungdomarna kommer till Sverige är viktigt i ungdomarnas process av 

att hantera förlust, chock och trauman. Skolgången blir viktig först ur ett 

integrationsperspektiv. Att skolan blir en viktig komponent i integrationsprocessen menar 

även Melia (2004). Skolan och de kunskaper ungdomarna därigenom förvärvar i form av 

svenska och vetskap om hur samhället fungerar ger ungdomarna, ur en empowerment 

teoretisk synvinkel, redskap till att själv ta sig an nya utmaningar de stöter på i samhället på 

ett mer självständigt sätt (Askheim & Starrin, 2007). En viktig komponent till deras lyckade 

integration skulle kunna vara deras inställning till skolgång och vikten av att studera, som 

ungdomarna ofta beskriver som en stor del av deras liv. 

 

”Ja jag är jättenöjd, om vi tar mitt hemland som exempel, där har jag förlorat mina 

föräldrar och inte kunnat gå i skolan /…/ Jag hade aldrig gått i skolan” IP4 

 

Här uttrycker IP4 den längtan han haft att kunna gå i skolan innan han kom till Sverige och att 

möjligheten till skolgång är en del av hans tillfredsställelse. Ett av målen med empowerment 

är social rättvisa (Payne, 2008). Detta är något som kan uppnås genom skolgång vilket gör 

ungdomarnas intresse för skolan extra intressant ur ett empowerment perspektiv. 

 

” När jag var i mitt hemland jobbade jag bara, det var jättesvårt, men nu när jag är här har 

jag bara skolan.” IP5 

 

En viss oro för framtiden finns hos två av ungdomarna medan berättelserna från de andra, 

liksom IP2, uppvisar ett annat mönster där de inte ser anledning till att oroa sig: 

 

“Jag är inte orolig /…/ nej det är jag inte faktiskt för jag vet att om man vill ha nånting då 

kanske man kommer fram till det. Så är det, man måste alltid kämpa för det man vill ha, så 

jag är inte orolig för nånting just nu” IP2 
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IP2 menar att om vill man ha något och kämpar för det så kommer man att få det; detta i 

enlighet med empowerment som menar att människan har förmågan att ta sig dit hon vill 

komma vid rätta förhållanden. I ett svenskt samhälle där det mesta är ordnat i form av boende, 

mat och möjlighet till skolan blir det lättare att ta sig fram och använda sig av denna förmåga. 

Oron för framtiden blir då mindre påtaglig. Oron hos de två ungdomarna som berättat att de 

känner sig oroliga grundar sig i ovetskapen om huruvida det kommer att finnas tillräckligt 

med arbeten och om de kommer att klara sin utbildning: 

 

“Nej jag tror alla är lite oroliga inför framtiden, att få se om hur man kommer klara det 

eller inte. Ja utbildning eller om jag kommer få ett jobb där eller inte, tiden förändras, dom 

har sagt att t.ex. nästa år, det förändras det kanske inte behövs (arbetare). Man kan säga 

det, ja det är svårt att hitta något jobb.” IP4 

 

“Ja. Det känner jag mig ibland (orolig). Ibland tänker jag på framtiden ja hur ska det bli /.../ 

Jag är mest orolig över jobb.” IP5 

 

Utifrån ungdomarnas tankar både när det gäller sin nuvarande situation men också tankarna 

om framtiden kan man säga något om begreppet meningsfullhet i Antonovskys KASAM-

teori. Meningsfullhet syftar på i vilken omfattning man känner att livet har en känslomässig 

innebörd, att åtminstone vissa problem och krav som man möter kan ses som utmaningar 

istället för tunga bördor (Antonovsky, 1987). Elmeroth och Häge (2009) menar att 

meningsfullhet skapar delaktighet i att utforma den egna framtiden och det dagliga livet. Den 

här attityden tycker vi oss se hos alla de ungdomar vi intervjuat i form av livslust och 

framtidstro. 

 

5.6 Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa de viktigaste slutsatserna i vår analys. Vi kommer att 

redovisa våra slutsatser i relation till de olika teman vi har använt i vår studie. 

 

Tema: Boendet och dess roll 

Boendet och dess personal med stöd från gode män har spelat en stor roll i var och en av 

ungdomarnas liv. Ungdomarna har gett exempel på saker de lärt sig; allt från att vakna själv 

på morgnarna till att förstå vikten av att komma i tid och hur man betalar räkningar. Boendet 

har gett dem viktiga redskap för att tillgodose sina egna behov i det svenska samhället. 
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Boendet har även haft en viktig nyckelroll i ungdomarnas process att hitta aktiviteter på 

fritiden, något som senare lett till att ungdomarna träffat svenska ungdomar. Personalen har 

dock inte bara varit viktiga som förmedlare av kunskap om det svenska samhället och i 

byggandet av det sociala nätverket; de har även fått rollen som familj för ungdomarna. Ur ett 

KASAMperspektiv har boendet bidragit med hanterbarhet i form av att personalen hjälpte 

ungdomarna att inneha resurser. Dessa resurser kan sedan tänkas användas för att möta de 

krav ungdomarna ställs inför i det svenska samhället. Enligt empowermentteorin kan man 

genom att få igång olika processer och aktiviteter hjälpa människan till ökade kunskaper och 

färdigheter. Detta är något personalen bidragit till, exempelvis genom av att få ungdomarna 

till skolan samt hjälpt dem att hitta fritidsaktiviteter. 

 

Tema: Bemötandet av det svenska samhället 

Ungdomarna känner sig, mer eller mindre, som en del av samhället. Att integrationsprocessen 

tar lång tid är de medvetna om och menar att de i huvudsak känner sig som en del av 

samhället då de förstår hur samhället fungerar och försöker att leva efter samhällets normer. 

Detta tyder på att ungdomarna har en hög grad av begriplighet då de förstår hur samhället 

fungerar, hög grad av hanterbarhet då de kan anpassa sig till samhället samt en hög grad av 

meningsfullhet då de vill vara en del av samhället och ser mening med det. Detta är något 

man enligt empowerment kan se som maktredskap, vilket ger makt till individen att klara av 

olika situationer självständigt. De känner sig välkomna i Sverige och menar att svenskar är 

trevliga. Samtidigt visar de på en medvetenhet om att rasism existerar i samhället. 

 

Tema: Vänner och sociala relationer 

Ungdomarna vi intervjuat har en nära vänskap med sina landsmän, särskilt de som kom 

ungefär samtidigt till boendet. Denna vänskap ger dem bland annat möjlighet att fylla fritiden 

med meningsfulla aktiviteter, umgänge samt någon att prata med som förstår dem. Att de är 

flera som är i samma situation bidrar till deras KASAM och deras empowerment främjas 

också i denna gemenskap med tillit samt goda och trygga relationer. Ungdomarna upplever att 

det är svårare att få kontakt med svenska vänner och att kontakten är mer sporadisk. Den 

huvudsakliga kontakten med andra svenska vänner sker framförallt i skola och vid utförande 

av fritidsaktiviteter. Som vi ser det har de lärt sig hantera detta och gör det bästa av tillvaron. 

 

Tema: Jag och framtiden 
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Ungdomarna upplever alla att de är nöjda med sina liv idag, vilket är kopplat till en lugn och 

trygg tillvaro samt möjlighet att studera. De ser ljust på framtiden även om några känner viss 

oro för om det kommer att finnas arbete i framtiden. De har framtidsdrömmar som innefattar 

skola, arbete och familj vilket gör att vi ser en hög meningsfullhet hos dem vilken är den 

viktigaste komponenten i KASAM och nödvändig för att hög hanterbarhet och hög 

begriplighet ska kunna vara bestående. Ur ett empowermentperspektiv kan man se det som att 

ungdomarna utifrån rätt förhållande vill och vet sitt eget bästa och att de genom den 

empowerment de besitter har kraft att själva ändra de premisser som gör att de som 

marginaliserad invandrargrupp befinner sig i en svag och maktlös position. Detta gör de alltså 

genom att de planerar för utbildning och arbete i framtiden. 

6. Diskussion 
Vi kommer i diskussionsdelen att presentera de resultat vi fått i relation till vårt syfte samt 

våra frågeställningar. En diskussion av studiens resultat kommer att föras i relation till 

tidigare forskning och vi kommer att ge förslag på fortsatt forskning. 

Syftet med vår studie var att undersöka ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av 

integration samt på vilket sätt HVB- boendet bidragit till att ge dem förutsättningar att 

integreras i samhället. Detta är något vi menar har uppnåtts och vi kommer i det följande att 

redovisa de frågeställningar vi haft samt resultaten som är kopplade till dessa. 

 

6.1 Hur ser ungdomarna på sin egen integration i det svenska 

samhället? 
Ungdomarna upplever att de är välkomna i det svenska samhället och att de är eller är på god 

väg att integreras i samhället. Vikten av att känna sig välkommen till ett samhälle ur ett 

integrationsperspektiv var något Melia (2004) berörde som den viktigaste faktorn till 

integration.  Något ungdomarna tagit upp som viktiga aspekter kring integration har varit 

tiden i Sverige, kunskap om och viljan att leva efter det nya samhällets värderingar, vänner 

som fyller fritiden med mening, andra vuxna personer som kan förklara och visa hur 

samhället fungerar samt skolgången. Detta kan kopplas till vikten av att ha en hög 

begriplighet; att man förstår sin omgivning, i detta fall det svenska samhället, en hög 

hanterbarhet; där resurserna är vänner, tillgång till andra vuxna och skolgång samt en hög 

meningsfullhet; ungdomarna upplever att det är värt att försöka bli en del av samhället och att 

det är uppnåeligt. Att vänner intar en viktig roll i ungdomarnas liv är något även Eide (2007), 
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Hessle (2009), Melia (2004), Montgomery m.fl., (2001) samt Wallin och Ahlström (2005) 

kommit fram till i sina artiklar. Ungdomarna upplever att kontakten med svenska vänner i 

huvudsak sker via skola eller idrottsaktivitet. Mels m.fl. konstaterade, i motsats till de 

ungdomar vi intervjuat, att fritidsaktiviteter inte var fördelaktigt i processen att hitta vänner 

bland majoritetsbefolkningen. Samtliga av ungdomarna i vår studie påbörjade 

fritidsaktiviteter under tiden på boendet och många av dem är fortfarande aktiva. Till skillnad 

från Mels m.fl (2008) som menar att nya kontakter med majoritetsbefolkningen i huvudsak 

sker via kamrater med liknande etnisk bakgrund så menar ungdomarna i vår studie att lättaste 

sättet att få nya svenska vänner är genom att man känner en svensk person som sedan kan 

presentera ungdomarna för andra vänner.  Mels m.fl. utförde sin studie i Belgien. Skillnaderna 

som vi ser mellan vår och Mels m.fl. studie skulle kunna bero bland annat på kulturella 

skillnader Sverige och Belgien emellan. De kan även vara beroende av hur ungdomarna 

uppfattar frågorna, hur frågorna är ställda samt innebörden av ordet “vänner”. Vi kan inte 

säga att någon studie är mer rätt en den andra utan bara påpeka att det finns en skillnad. 

 

6.2 På vilket sätt har HVB-boendet enligt ungdomarna bidragit till att 

ge dem förutsättningarna att integreras i samhället? 
Vår analys visar att HVB-boendet har hjälpt ungdomarna i deras integrationsprocess på flera 

sätt. Det har bidragit med kunskap om hur det svenska samhället fungerar, lärt ungdomarna 

att anpassa sig till vad som i Sverige anses vara viktigt; exempelvis komma i tid, hjälpt dem 

att hitta aktiviteter som sedan bidragit till kontakt med svenska ungdomar, förberett dem för 

framtiden genom att lära dem laga mat samt hjälpt dem med flera praktiska kunskaper. HVB-

boendet och dess personal har inte bara varit en tillgång rent praktiskt. De har även intagit 

platsen av en familj för ungdomarna. En trygghet ungdomarna alltid kan komma tillbaka till 

trots att de inte längre bor där. Boendet och personalen har inte bara varit en hjälp till 

integration då ungdomarna bodde där utan spelar fortfarande en viktig roll i denna process. 

Personalen har arbetat för att ungdomarna ska få förståelse för den situation de befinner sig i 

och har därmed bidragit till att skapa begriplighet. De har även hjälpt dem att hitta verktyg till 

att hantera den situation de är i och själva varit ett verktyg i denna process. Personalen har 

också visat att det finns mening med att fortsätta kämpa, gå till skolan varje dag och göra 

läxor etc. Boendet har ur ett empowerment perspektiv gett ungdomarna verktyg till att leva 

självständigt och ha makt över sin egen situation. Att boendet spelar en stor roll är inte något 

som är unikt för de ungdomar vi intervjuat utan är något som även stöds av tidigare forskning. 
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Newbigging och Thomas (2011) kom fram till att ett fungerande boende var viktigare än 

andra faktorer som exempelvis invandrarpolitiken. Mels m.fl. (2008) kom fram till att 

personalen utgjorde det viktigaste stödet för ensamkommande flyktingbarn. Eide och Hjern 

(2013) menar att omsorgen ungdomarna får de första åren är nyckeln till god integration. 

Montgomery m.fl. (2001) visar att boendet blir det primära stödet för ungdomarna, att de tar 

platsen som en familj. 

 

Att samtliga ungdomar menar att HVB-boendet idag inte har samma gemenskap och 

sammanhållning som de själva upplevde på HVB-boendet tror vi har naturliga orsaker. De var 

den första gruppen som kom dit och har skapat ett väldigt speciellt band till personalen. Detta 

band är dock omöjligt för alla ungdomar att skapa, det räcker inte personalen till för. Vi 

reflekterade över vad som kan krävas av personalen. De kanske varken orkar eller vill finnas 

till hands på fritiden på det sätt som ungdomarna kanske förväntar sig vilket kan leda till 

besvikelser. Här blir en skillnad tydlig; ungdomarna ser personalen som sin familj medan 

personalen redan har ett socialt sammanhang som kräver tid och engagemang. En nära 

gemenskap behöver dock  inte vara avgörande för en god integration vilket Hessle (2009) 

belyser i sin avhandling.  

6.3 Upplever ungdomarna att de lever, eller är på väg att leva, det liv 

de vill leva? 
Denna fråga var intressant ur flera aspekter då HVB-boendet har som vision att ungdomarna 

ska få redskap till att leva det liv de vill leva samt då flera studier visar att det för det mesta 

går bra för de som kommer hit som ensamkommande flyktingbarn och att de är nöjda med 

sina liv. Vår analys visar att ungdomarna är nöjda med sina liv som de ser ut idag. De har 

flera mål de vill uppnå i framtiden men upplever i nuläget att de är nöjda med var de idag 

befinner sig. I berättelserna framträder en positiv bild på framtiden, samtidigt som det också 

framträder en viss oro för möjligheterna att finna arbete. Hessle (2009), Eide och Hjern 

(2013) samt Montgomery m.fl. (2001) menar att det för de flesta ensamkommande 

flyktingbarn går bra, att de känner sig nöjda med sina liv och känner att de kunnat anpassa sig 

till sitt nya hem. Ungdomarnas inställning tyder på att de i en hög grad känner att det finns en 

mening med tillvaron och i att fortsätta kämpa för sina mål. Den tyder även på att de har makt 

att förändra sin situation. 

Ungdomarna visar alla en hög grad av tillfredsställelse. Under intervjun framkom väldigt lite 

missnöje. Våra tankar gick då till att de möjligtvis utelämnade vissa delar de var missnöjda 
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med just för att vi som två svenskar representerar Sverige, det land vi ber dem berätta om. 

Svaren skulle eventuellt ha sett annorlunda ut om vi haft en annan härkomst. Det kan vi 

egentligen inte veta men förhålla oss kritiska till.   

6.4 Metoddiskussion 
Genom att välja en kvalitativ intervju där bara fem personer intervjuades, som dessutom 

visade sig ingå i samma umgängeskrets, kan resultatet tendera att bli ensidigt. Vi kunde ha 

valt att även intervjua personal från boendet för att få en mer allsidig bild av situationen men 

då vi hade för avsikt att belysa ungdomarnas upplevelser valde vi bort detta. De ungdomar vi 

intervjuat kommer från samma land och har haft ett stort stöd i varandra. Frågan är om 

resultatet hade sett annorlunda ut om vi även intervjuat ungdomar med en nationalitet som var 

i minoritet på HVB-boendet och som inte har samma stöd från vänner med samma 

nationalitet. Ungdomarnas språkkunskaper är relativt goda, dock kan missförstånd ha uppstått 

som vi inte är medvetna om. Vi försökte under intervjun förtydliga vad vi menade samt 

försäkra oss om att vi förstått dem men detta innebär inte att vi kan vara helt säkra på att vi 

lyckades. De teorier vi valde att använda var relativt individfokuserade. Valet av teorierna 

tillsammans med det empiriska urvalet gör att studien är väldigt individfokuserad. Det hade 

gått att göra studien mer samhällsorienterad genom att välja andra teorier, exempelvis mera 

strukturellt inriktad systemteori, och därigenom belyst andra faktorer. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Något som varit centralt i varje ungdoms berättelse är boendets personal och dess roll i 

ungdomarnas liv även efter tiden på boendet. Ofta fick vi berättat för oss om en väldigt nära 

kontakt med personalen, inte bara på arbetstid utan också på fritiden. Vi funderade på hur 

personalen ser på denna typ av kontakt och hur de hanterar att vara både personal och 

privatperson med ungdomarna? Hur blir det när personal faktiskt inte vill eller orkar engagera 

sig mer än under arbetstid? En annan fråga som framkom var hur vanligt det är generellt i 

Sverige att boendepersonalen har sådan typ av kontakt med ungdomarna. Detta är något vi 

gärna ser vidare forskning på. 

 

Som vi tidigare nämnt finns en överrepresentation bland ensamkommande flyktingpojkar. De 

studier som gjorts är alltså baserade i huvudsak på ett manligt perspektiv. Flickornas 

perspektiv är inte något som framkommit ännu i tidigare forskning. Vi ser därför ett behov av 

att lyfta de ensamkommande flyktingflickornas integrationsproess i vidare studier. 
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Ungdomarna har berättat om hur de får kontakt med andra, svenska, ungdomar. Dels genom 

aktiviteter men också genom att den person man lärt känna i sin tur presenterar ungdomen för 

sin egen umgängeskrets. Detta i motsats till vad Mels m.fl. (2008) kom fram till, där de 

menade att ungdomar mestadels skapar kontakter genom sina landsmän samt att idrott inte är 

kontaktskapande. Det skulle vara intressant att läsa en studie där man fokuserar just på hur 

ensamkommande flyktingbarn skapar kontakter med svenska ungdomar. 

 

Något vi både kunde se i vår studie samt i tidigare forskning var att det är en viktig del i 

integrationsprocessen att ha kontakt med den svenska befolkningen. Men hur viktigt är det 

med nära svenska vänner? Den mer ytliga kontakten ungdomarna beskriver som handlar om 

att heja på bekanta på stan och växla några ord verkar vara betydelsefull men är den 

tillräcklig? Vilken skillnad kan påvisas mellan de som har nära svenska vänner och de som 

bara har en mer ytlig kontakt? Även detta är exempel på frågor som öppnar för vidare 

forskning. 
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8. Bilagor 

8.1 Missiv/Samtycke 
                                                                                 Högskolan i Gävle 2013-10-26 

Hej! 

Vi, Jenny och Carolina, är två studenter vid avdelningen för socialt arbete och psykologi på 

Högskolan i Gävle som studerar sista terminen på socionomprogrammet. Under den här 

terminen ska vi skriva ett examensarbete. Vi är intresserade av att skriva om integrering och 

om ensamkommande flyktingungdomars upplevelse av huruvida HVB-boendet gav dem 

förutsättningar att integreras i det svenska samhället.” 

 

Vi skulle vilja intervjua dig eftersom Du har erfarenhet av boende på HVB-hem. Om du vill 

medverka kommer vi att intervjua dig under cirka en timme. När vi intervjuar Dig kommer vi 

att använda oss av en bandspelare. Ingen annan än vi kommer att lyssna på inspelningen. 

 

Om du under intervjutillfället vill avbryta intervjun har du rätt till det. Om vi ställer en fråga 

Du inte vill svara på så behöver du naturligtvis inte det. Om du efter intervjun kommer på 

något viktigt du missat att säga kan du kontakta oss. Allt du säger kommer att avidentifieras, 

det innebär bland annat att vi inte kommer att använda ditt eller boendets riktiga namn i själva 

examensarbetet. 

 

Samtycke 

Jag har informerats om varför ni vill intervjua mig och om hur intervjun kommer att gå till. 

Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien. Jag har också informerats om att jag inte behöver svara på de frågor jag 

inte vill svara på, utan att behöva ange orsak. Jag samtycker till att vara med i denna intervju. 

Ort/datum 

________________________________________________________________ 

Underskrift 

________________________________________________________________ 

Tack! 

Carolina Larsson                                                    Jenny Omoregie 

Mail: sornavde@bredband.net                                   Mail: jenny.omoregie2@gmail.com 

Tel: 070-324 11 93                                                   Tel: 076-288 99 57 
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Handledare: 

Universitetslektor Stefan Sjöberg, stnsjg@hig.se, 026-64 81 90 

8.2 Intervjuguide 
– Är det något du vill fråga oss innan vi börjar? 

Boendet och dess roll 

– Kan/vill du berätta om när du kom till HVB-hemmet och hur länge du bodde där? 

– Fick du information om vad syftet och målet med tiden på HVB-hemmet, var och varför? 

– Hur har vistelsen på HVB-hemmet hjälpt dig att komma in i det svenska samhället? 

– Hur har boendet stöttat dig när det gäller språket, skolan, fritidsintressen och eget 

ansvarstagande? 

– Tycker du att personalen har hjälpt dig till att leva ett självständigt liv i det svenska 

samhället och i så fall hur har de hjälpt dig? 

– Finns det något du skulle vilja att HVB hemmet ändrade på i sitt arbete med er ungdomar? 

Vad skulle det vara? 

 

Bemötande av det svenska samhället 

– Vad brukar du göra en vanlig dag och kväll? 

– Utifrån vad du gör idag, arbetar/går i skolan, hur upplever du bemötandet av 

arbetskamrater/studenter/lärare etc. 

– Hur hjälper dessa dig att förstå den ”svenska kulturen”, -koder, traditioner, 

värderingar etc.? 

– Kan du berätta om hur du blir bemött som invandrare här i Sverige? Har det förändrats med 

tiden? 

– När anser du att man är integrerad? 

– Upplever du att du är accepterad och integrerad i det svenska samhället? varför/varför inte? 

 

Fritid/umgänge 

– Vad har du för fritidsaktiviteter? 

– Hur ser ditt umgänge ut? Vilka personer är viktigast för dig? (inte namnen som är viktiga 

utan vilka dessa människor är) 

– Vem/vilka har hjälpt dig här i Sverige när du har stött på problem, motgångar 

och stöttat dig i framgångar? 

– Vad är skillnaden mellan att ha vänner från Sverige och från andra länder? 
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– Hur gör man för att komma i kontakt med svenskar? Har du fått information/ stöd kring det 

och sådant fall på vilket sätt? 

 

Jag och framtiden 

– Om du tänker på ditt liv idag, är du nöjd med din livssituation? 

– Hur ser du på framtiden? Hur ser du på framtiden gällande val av partner, framtida familj 

och sysselsättning? 

– Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? 

– Känner du dig orolig inför framtiden? om ja, över vad? 

– Hur tycker du att du som person har förändrats sedan du kom till Sverige? 

 

Övrigt: 

– Vill du tillägga något eller har du några frågor? 
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