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Sammanfattning 

 

Titel: Integrationspusslet 

Författare: Sofia Krigh & Linnéa Lindqvist 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i Gävleborgs län arbetar för att främja ensamkommande flyktingbarns 

integration. Fokus i studien låg på metoder och strategier samt svårigheter som 

verksamhetens företrädare upplever i sitt arbete. Metoden som användes var kvalitativ 

intervju och under arbetet hade författarna en hermeneutisk infallsvinkel och materialet 

analyserades utifrån systemteori. Resultatet visar metoder och strategier som berör 

trygghetsskapande, samhällsorientering och nätverksskapande. Svårigheterna berör till 

stor del balansen som de ensamkommande flyktingbarnen måste hitta mellan de 

erfarenheter de bär med sig och den situation de befinner sig i idag. Studiens viktigaste 

slutsats är att integration är en process som inbegriper många aktörer, system och 

subsystem, det är inte en process som ensamkommande flyktingbarn själva kan gå 

igenom utan samhället behöver också vara en del av processen för att det ska bli en 

lyckad integration. Integration är ett pussel där alla bitar bildar en fungerande helhet. 

 

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem, integration, systemteori, 

hermeneutik, Gävleborgstrappan. 

 

  



 

 

Abstract 

 
Titel: The Puzzle of Integration 

Authors: Sofia Krigh & Linnéa Lindqvist 

 

The aim of this study was to explore how a residential care home for unaccompanied 

refugees in Gävleborg works with the integration of these unaccompanied refugees. In 

focus of this study were the methods and strategies as well as the difficulties that the 

voices of the organization can see in there “every day-work”. The method that was used 

was qualitative interviews, the writers used a hermeneutic point of view and the material 

was analyzed with systematic theory. The result shows strategies and methods that 

contain of: creating a safe plays for the refugee there they can feel comfortable, give 

information about the new society and creating a social network. The difficulties 

contains of how hard it is for the refugees to find the balance between the new 

experiences and the ones that have from earlier parts of their life. The most important 

conclusion of the study was that integration is a process that concludes many different 

elements. The process of integration is not only a thing that the refugees should work 

with, it concludes the whole society. Integration is a puzzle where all different pieces 

create a whole working picture. 

 

Keywords:  unaccompanies refugees, residential care home, integration, systemic 

theory, hermeneutic, Gävleborgstrappan. 
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1. Inledande kapitel 

1.1. Inledning/problemformulering 

Genom åren har Sverige varit ett land rikt av migration, både i form av emigration 

(utvandring) och immigration (invandring). Lundström och Persson (2008) framför i en 

rapport från Statistiska centralbyrån att många svenskar emigrerade till (i huvudsak) 

Amerika under slutet av 1800- och början av 1900-talet till följd av bl.a. fattigdom. 

Samtidigt var de flesta immigranter under den här tiden återinvandrande svenskar. Först 

under andra världskriget började flyktingar ta sig till Sverige och något årtionde senare 

var Sverige i stort behov av arbetskraft i bl.a. industrier, vilket bidrog till att 

arbetskraftsinvandringen ökade i landet (Lundström & Persson 2008). Under 70-talet 

och fram till idag har arbetskraftsinvandringen minskat och flyktinginvandringen ökat. 

Krig och förtryck av olika slag är ofta anledningen till att flyktingar tar sig till Sverige. 

Vilka länder det gäller är varierande, då det beror på vad som sker i världen. Under åren 

har människor lämnat länder som exempelvis Iran, Chile, Libanon, Irak och Syrien. 

Invandrare i alla åldrar kommer till Sverige, några med och andra utan anhöriga vid sin 

sida (ibid). Flykt kan separera familjemedlemmar från varandra och barn kan själva fly 

till ett land vilket Migrationsverket m.fl. (2013) åskådliggör i sin rapport. 

 

”Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande 

förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka 

asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och 

bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig 

i en utsatt situation.” (Migrationsverket m.fl. 2013, s. 3) 

Antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn i Sverige har under de senaste 10 

åren haft en tydlig ökning. Under år 2004 kom totalt 388 asylsökningar in till 

Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn vilket är en stor skillnad mot 

de 3852 asylsökningar som lämnades in under år 2013 (Migrationsverket 2014). De 

ensamkommande flyktingbarnen har rätt till bl.a. boende enligt SoL kap 3 §2 

(Socialtjänstlagen) då dessa barn ska mötas på samma villkor som barn som är svenska 

medborgare i enlighet med de nationella integrationspolitiska målen. I de nationella 

integrationspolitiska målen tas det bl.a. upp att alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt att samtligas, 

oavsett bakgrund, integration främjas (Arbetsmarknadsdepartementet 2013). 
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Kommunen ska tillhandahålla de ensamkommande flyktingbarnen ett boende vilket 

vanligtvis innebär att de blir placerade på HVB-hem (hem för vård eller boende) för 

ensamkommande barn alternativt familjehem. 

 

Författarna till denna studie hade skiftande förförståelse och kunskap i ämnet men båda 

har intresse för integration och vetskapen om de integrationspolitiska målen bidrog till 

att intresset växte kring hur olika verksamheter arbetar för att nå dessa. I kommunen där 

denna studie har genomförts finns HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn där 

författarna sedan tidigare knutit kontakt vilket ledde till valet att fokusera på hur den 

aktuella kommunens HVB-hem arbetar med integration.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn i Gävleborgs län arbetar för att främja ensamkommande flyktingbarns 

integration. 

 

1.3. Forskningsfrågor 

o Vilka strategier och metoder använder verksamheten för att främja de 

ensamkommande flyktingbarnens integration? 

o Vad upplever verksamhetens företrädare vara de största svårigheterna i 

integrationsarbetet? 

1.4. Bakgrund 

När ett ensamkommande flyktingbarn ger sig tillkänna i en kommun (detta sker vid 

exempelvis Socialtjänst, Polismyndighet och Migrationsverket) ses denna kommun som 

en s.k. ankomstkommun. Denna kommun har ansvar för att barnets basala behov blir 

tillgodosedda genom exempelvis HVB-hem för målgruppen (Migrationsverket m.fl. 

2013). I nästa skede anvisar Migrationsverket det ensamkommande barnet till en annan 

kommun, denna kommun blir den s.k. anvisningskommunen. Anvisningskommunen är 

även den kommun som kommer att bli barnets vistelsekommun. Vistelsekommunen har 

ansvar för att de ensamkommande flyktingbarnen får det stöd och den hjälp de har rätt 

till i enlighet med Socialtjänstlagen. Kommunen ska då t.ex. utreda barnets behov samt 

ta beslut om boendeplacering. Barnet har även rätt till en god man som kommunen ska 

utse, kommunen ska se till så att barnet får skolundervisning i någon av de kommunala 

skolorna. Vistelsekommunen har även ansvar för möjliga insatser under barnets uppväxt 
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och om (och i sådana fall när) ett barn får uppehållstillstånd har kommunen ansvar för 

barnets integration. En av de vanligaste formerna av boende för de ensamkommande 

flyktingbarnen är att bo på kommunernas HVB-hem, men även familjehem förekommer 

(ibid). På ett HVB-hem bor ungdomar tillsammans med andra ungdomar som är i 

liknande situation och under dygnets 24 timmar finns det personal på plats för att bistå 

ungdomarna i deras vardag (Wimelius, M. m.fl. 2012).   

 

Verksamheten vi har valt att undersöka är ett HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn (hädanefter används omväxlande även beteckningen boendeenhet 

alternativt boende) i en kommun i Gävleborgs län. På den valda boendeenheten bor det 

7-8 ensamkommande flyktingbarn och det arbetar åtta integrationshandledare samt en 

enhetschef. Det valda boendet är planerat som ett gruppboende där samtliga barn har ett 

eget rum men delar badrum, kök, matplats, spelrum samt vardagsrum. Bland barnen, 

som är 15-18 år, finns både de som är asylsökande och de som har PUT (permanent 

uppehållstillstånd). När de ensamkommande flyktingbarnen kommer till HVB-hemmet 

är samtliga asylsökande och sedan är det några av dem som får bifall respektive avslag 

på asylansökan. I Gävleborgs län ser arbetet med ensamkommande flyktingbarn olika ut 

beroende på om de är asylsökande eller har PUT. För de asylsökande ligger fokus på 

introduktion och arbetet handlar om att få livet just nu att fungera och att hantera 

väntetiden utan att lida allt för mycket. De som har PUT arbetar istället med integration 

och tanken från verksamhetens sida är att barnen och integrationshandledarna på 

boendet tillsammans ska arbeta för att skapa förutsättningar för ett självständigt samt 

självförsörjande liv för barnen efter att de lämnat boendet. Verksamheten har även som 

målsättning att ge de ensamkommande flyktingbarnen så bra möjligheter som möjligt 

för att på jämlika villkor leva i det svenska samhället (Karsbo 2012). 

 

1.5. Begreppsförklaringar 

Begreppet ensamkommande flyktingbarn definieras enligt FN som en person under 18 

år som utan någon förälder eller annan vårdnadshavare (enligt lag eller sed) vid sin 

sida/tillgänglig söker asyl i ett land (Morelli 2011). I arbetet används begreppet 

regelbundet då vi beskriver/talar om de ensamkommande flyktingbarnen som bor i 

HVB-hemmet och vi kommer att använda oss av FN:s definiton i denna studie då den är 

tydlig och allmänt vedertagen. Ensamkommande flyktingbarn förkortas i arbetet EKB. 
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1.6. Disposition 

I arbetets inledande kapitel redovisas ämnesvalet, studiens syfte, forskningsfrågor, 

begreppsdefinitioner samt en övergripande sammanfattning av de olika kommunernas 

ansvar gentemot ensamkommande flyktingbarn. Det andra kapitlet redogör för tidigare 

forskning i ämnet. Den tidigare forskningen har tematiserats utifrån olika ämnesfokus vi 

funnit i de tidigare studierna: nätverk, boendeform och skola och utbildning. 

Systemteori har valts som teoretiskt perspektiv för arbetet och redovisas i det tredje 

kapitlet. Det fjärde kapitlet innehåller arbetets metodavsnitt. Resultatredovisning och 

analys presenteras i kapitel 5 utifrån två teman relaterade till arbetets forskningsfrågor - 

metoder och strategier respektive svårigheter i verksamhetens integrationsarbete. I 

arbetets sjätte kapitel förs en diskussion kring resultaten i studien och som bilagor 

återfinns missivbrev samt intervjuguide. 
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2. Tidigare forskning 

I tidigare forskning har vi valt att tematisera tidigare forskning utifrån studiernas 

ämnesfokus. De teman som valts är: Metoder, Skola och utbildning, Boendeform och 

Nätverk.  

 

2.1. Metoder 

Morelli (2011) behandlar i en rapport projektet Gävleborgsmodellen, som genomfördes 

i Gävleborgs län. Rapporten belyser hur arbetssätt och arbetsmodeller är uppbyggda i 

verksamheterna utifrån ungdomarnas egna processer. Den studie som vi själva har 

genomfört är även den geografiskt placerad i Gävleborgs län, vilket gör Morellis (2011) 

rapport extra intressant. Det är av vikt att relatera till Morellis (2011) rapport då den 

redogör för den metod som ligger till grund för den verksamhet som vi har fokuserat på. 

Något som skiljer Morellis (2011) rapport och studien vi genomfört är att Morelli har 

skrivit om det grundläggande arbetet, hur de ska lägga upp det i stora drag medan vår 

studie har fokus på hur arbetet praktiskt utförs då de ensamkommande flyktingbarnen 

befinner sig på ett specifikt trappsteg i den s.k. Gävleborgstrappan. Gävleborgstrappan 

är en del av Gävleborgsmodellen som Morelli (2011) skriver om. I figurerna nedan 

visas två olika former av Gävleborgstrappan. 

 

Figur 1: Trappan vid avslag på asylansökan (Morelli 2011, s. 47) 
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Figur 2: Trappan vid beviljad asylansökan (Morelli 2011, s. 47) 

 

Skillnaderna mellan dessa två former av trappan är att i figur 1 visas hur arbetet läggs 

upp från ankomst till avslag och i figur 2 hur arbetet läggs upp från ankomst till 

utflyttning efter 18års ålder då ungdomen har uppehållstillstånd. De ser likadana ut 

under hela asylsökningsprocessen och skiljer sig först vid beslut på asylansökan från 

Migrationsverket. Vid avslag på asylansökan stannar EKB på det tredje trappsteget och 

det fjärde steget (där integrationen påbörjas) blir aldrig aktuell. Vid beviljad 

asylansökan fortsätter EKB upp på integrationssteget och arbetar utifrån det fram tills 

utflyttning är aktuellt (Morelli 2011).  

 

2.2. Skola och utbildning 

Karsbo (2012) har i sin rapport syftet att belysa ensamkommande flyktingbarns 

uppfattning av mottagande och bemötande i Gävleborgs län i förhållande till de 

nationella integrationspolitiska målen. Denna rapport är av vikt för vårt arbete då den 

grundar sig på arbetet som utförs vid verksamheterna för EKB i Gävleborgs län vilket 

innebär att den verksamhet vi i detta arbete har studerat även är en del av det resultat 

som framförs i Karsbos (2012) rapport. Karsbo (2012) har gett oss kunskap inom många 

olika aspekter under arbetets gång, bl.a. genom att tydliggöra barnens/ungdomarnas 

egen syn på vikten av fritidsaktiviteter, boendeform och möjlighet att gå i skola. För att 

nå rapportens syfte intervjuades åtta ensamkommande flyktingbarn. De intervjuade 

beskrev att de känt en stor motivation till att lära sig svenska och att gå i skolan. Även 

om de ville lära sig svenska och andra kärnämnen för att kunna skapa sig ett 

självständigt vuxenliv ansåg de att skolan till stor del var en plats för att skapa ett 

nätverk (Karsbo 2012). 
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Schéele och Strandberg (2010) har författat en bok som har som syfte att vägleda de 

gode männen i deras arbete med ensamkommande flyktingbarn. Författarna har valt att 

göra detta genom att beskriva de rättigheter barnen/ungdomarna har utifrån exempelvis 

barnkonventionen och lagstiftning samt tydliggöra respektive aktörs uppdrag i 

barnet/ungdomens liv. Det är av vikt för oss att förstå de bakomliggande lagar och 

system som är aktuella för målgruppen för att kunna tillförskaffa relevant information 

och skapa en förståelse för bakgrunden till verksamhetens arbete. Schéele och 

Strandberg (2010) ger oss även specifik kunskap om skolans vikt i EKB:s 

integrationsprocess. I boken förespråkas skolan som en av de viktigaste platserna för 

nyanlända ensamkommande flyktingban, den skapar kontinuitet och struktur i de ungas 

vardag. Samtidigt tillhandahåller skolan vuxna att prata med och andra i ungdomarnas 

ålder att umgås med (Schéele & Strandberg 2010). I skollagen 29 kap §2 står det att alla 

barn och ungdomar har rätt till skolundervisning och att de ska ha samma 

förutsättningar, oavsett vad de har för bakgund. De ensamkommande flyktingbarnen 

erbjuds därför en språkintroduktion för att lära sig det svenska språket och när de 

uppfyller kriterierna för årskurs 6 i svenska som andraspråk kan de fortsätta vidare till 

den ordinarie skolundervisningen (Karsbo 2012). 

 

Eide (2000) har genomfört en uppföljningsstudie bland individer som kom till Norge på 

tidiga 1990-talet och deras utveckling in i vuxenålder i ett nytt land. Den är baserad på 

en registerundersökning och tjugofem kvalitativa intervjuer med individer som kom till 

landet som ensamkommande flyktingbarn där fokus har legat på social anknytning med 

koppling till bl.a. boendepersonal och skola. I studien (Eide 2000) framkommer att 

skola och utbildning är av stor vikt för deras framtida etablering. Resultatet i studien 

visar att de ensamkommande barnen var en utsatt grupp men att det flesta klarade sig 

relativt bra, med tanke på de förhållanden de flytt från. Eide (2000) redovisar även fem 

faser som är aktuella under integrationsprocessen för flyktingbarn, dessa har sin grund i 

intervjuerna med de tjugofem uppvuxna ensamkommande flyktingbarnen. Hessle 

(2009) har i sin doktorsavhandling som syfte att se hur ensamkommande flyktingbarns 

liv ter sig efter att ha fått uppehållstillstånd. Hon använde sig av en kvalitativ 

intervjumetod för att samla ihop empirin och i analysen användes kulturmötesbegreppet, 

socialisationsbegreppet samt trauma och stress som tolkningsramar. I sin avhandling 

redogör Hessle (2009)  för Eides fem faser, den första kallas osäkerhetsfasen och den 

börjar redan innan avresan från hemlandet och fortsätter under ovissheten i samband 
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med asylprocessen. Den kännetecknas av separationer, hopp om en bra framtid, 

förvirring och ovisshet. Trygghetsfasen infinner sig efter den ovan nämnda (om den 

unges asylansökan beviljas). Ungdomarna finner här en basal trygghet och relationer 

med omsorgspersonal blir viktiga, de formella systemen blir viktiga. Även en 

samhörighet till det kända i det okända landet, exempelvis kan personer av samma 

etniska bakgrund blir särskilt betydelsefulla. Efter en tid i, så som Hessle (2009) 

beskriver det, exillandet, börjar ungdomarna att utvecklas, utvecklingsfasen. I 

utvecklingsfasen ifrågasätter ungdomarna de erfarenheter som de hade med sig sedan 

tidigare vilket i Hessles (2009) avhandling beskrivs ha lett till en separation från den 

egna kulturen och etniska tillhörighet. De ensamkommande flyktingbarnen ska ha 

utvecklat en önskan om att integreras i det nya samhället och just integration och 

konflikter är i fokus i den här fasen. När ungdomarna har börjat studera eller arbeta har 

de nått etableringsfasen. De värdesätter då social självständighet och möjligheten att 

försörja sig själva. En önskan om att finna någon att leva med är även vanlig. En 

stolthet över den egna kulturen kan komma tillbaka under den här fasen. Den sista fasen 

är där ungdomarna finner sig till ro med sig själva, och accepterar sitt liv och väljer 

yrke, relationer och gör val angående sådant som varje enskilt EKB ser som viktigt för 

sin egen framtid. Denna fas kallas, framtidsfasen. Framtidsfasen präglas även av de 

beslut som tagits tidigare och av hur ungdomen har lärt sig att hantera konflikter (Eide 

2000). Dessa studier är av vikt för vårt arbete då de tydliggör de olika faser som de 

ensamkommande flyktingbarnen går igenom under sin ankomst, vistelse och etablering 

i samhället. I relation till vår egen studie är ovan redogjorda studier bra komplement till 

Gävleborgstrappans olika stadier då Eides (2000) faser kan förklara ungdomarnas egna 

processer i förhållande till Gävleborgstrappans stadier.    

 

2.3. Boendeform 

För ensamkommande flyktingbarn och ungdomar finns det två alternativa 

boendeformer, de flesta blir placerade på ett HVB-hem men en del blir tilldelade ett 

familjehem (Karsbo 2012). Den vanligaste formen som tas upp i forskningsstudier är 

HVB-hem. HVB-hemmen är kommunernas ansvar, på dessa hem bor mellan 7-8 

ensamkommans barn och ungdomar tillsammans och under dygnets alla timmar finns 

det personal på plats för att bistå ungdomarna i deras vardag (Wimelius m.fl. 2012). 

Under Karsbos (2012) intervjuer uttrycker ungdomarna för- och nackdelar med HVB-

hemmet och hur de tror att det har format dem som personer. Ungdomarna beskriver en 
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trygghet i att ha andra människor runt omkring sig, de beskriver att de känner sig 

ensamma om de inte har människor i sin närhet och att de är vana att bo i stora familjer. 

De beskriver att i början så var det jobbigt att komma in till ett nytt boende med 

ungdomar som de inte kände men efter ca en vecka beskriver de att de började trivas i 

sitt boende och uppskattar gemenskapen och att ha några att prata med. Ungdomarna 

har uttryckt att de inte tror sig ha klarat sig så bra som de gjort i dag om de fått en egen 

lägenhet utan det stödet de haft på HVB-hemmet (Karsbo 2012). 

 

Wimelius m.fl.(2012) presenterar i sin rapport hur mottagandet går till och vilken 

information det finns om flyktingar baserat på offentliga dokument. Den bygger på 

granskning av offentliga dokument som sedan sammanställts i rapporten. Att ha 

förståelse för hur mottagandet går till är viktigt för att förstå situationen runtomkring de 

ensamkommande flyktingbarnen. Denna forskning är därmed viktig för oss att relatera 

till i vårt arbete. Wimelius m.fl. (2012) tar upp olika formella systems betydelse för de 

unga flyktingarna i deras utveckling, de belyser även vad de unga kan utsättas för och 

de känslor som kan förekomma i situationen de befinner sig i i det nya samhället. I 

rapporten nämns vikten av HVB-hemmens struktur, Wimelius m.fl. (2012) belyser 

vikten av att ungdomarna får ett eget rum, gärna en egen toalett och 

internetuppkoppling. För ungdomarnas skull bör inte asylsökande och de som har fått 

permanent uppehållstillstånd (PUT) bo på samma boende, då skuldkänslor och psykisk 

stress kan uppkomma hos ungdomarna samt att ett barn med PUT behöver bli integrerat 

i samhället på ett annorlunda sätt än ungdomar som inte har fått PUT (Wimelius m.fl. 

2012). När ungdomarna har fått ett ja på sin asylansökan startar integrationsprocessen 

(Morelli 2011). 

 

2.4. Nätverk 

Wimelius m.fl. (2012) visar att nätverk är av betydelse för ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar, många av de ensamkommande fann en trygghet i de 

formella nätverk som de skapade i skolan med lärare och annan skolpersonal. Det 

formella nätverket gav stöd och lärde ungdomarna om samhällets regler när de inte var 

säkra på hur normer och värderingar fungerade i det nya samhället. Genom att lära sig 

av “formella” personer som inte dömer om de gör fel kände ungdomarna att de hade en 

bättre chans att möta samhället och andra jämnåriga. Detta har bekräftats genom 
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internationella studier (Stanley 2001) där ungdomarna beskriver att vissa lärare blivit 

nyckelpersoner i deras liv och antagit en roll som extra förälder. Lärarna hjälpte 

ungdomarna på flera olika plan och bidrog till en tryggare miljö för ungdomarna enligt 

ungdomarnas egna utsagor. Stanleys (2001) studie hade som syfte att låta 

ensamkommande flyktingbarn göra sin röst hörd och som underlag intervjuades 125 

vuxna som arbetar med barnen samt 125 ensamkommande asylsökande-/flyktingbarn i 

en kvalitativ intervjustudie. I studien behandlades många olika teman. En av dessa 

tematiseringar är skolans roll i EKB:s liv, där det framkommer att skolan har en stor roll 

i vardagen och är en plats för nätverk. Stanleys studie används i vårt arbete då vi ansåg 

det intressant att Stanley i sin rapport lägger mycket vikt vid skolans värde och vi ville 

jämföra resultaten i rapporten men den empiri vi själva samlade in. 

 

Höijer och Magnussons (2008) rapport redovisar hur det har gått för de 

ensamkommande flyktingbarnen ett år efter att det har kommit till Östersunds kommun. 

De beskriver hela processen från att verksamheten startade till studien slutade ett år 

senare. Denna rapport är av vikt för oss då den ger kunskap om hur verksamheter i en 

annan kommun och län arbetar med målgruppen. Höijer och Magnusson (2008) skriver 

om de formella nätverken som barnen och ungdomarna kommer i kontakt med. De 

nämner även att barn och ungdomar som bor på ett HVB-hem till stor del har ett 

informellt nätverk som till största del består av andra ensamkommande barn och 

ungdomar av annan härkomst än Sverige. För att skapa nätverk med ungdomar som är 

födda i Sverige är Karsbo (2012) och de individer som medverkade i hennes studie 

överens om att fritidsaktiviteter är av stor vikt men några av de intervjuade har uttryckt 

att en detta är svårt då det finns personer som inte vill umgås med flyktingar utanför de 

gemensamma fritidsaktiviteterna. Den största delen av de intervjuade har dock haft bra 

erfarenheter av fritidsaktiviteterna och fick möjligheten att skapa ett nätverk med andra 

medborgare i samma ålder. De uttrycker även att fritidsaktiviteterna bidragit till en 

större förståelse för samhället och att deras integration har fortsatt i positiv riktning efter 

att aktiviteterna påbörjats (Karsbo 2012). 

 

Höijer och Magnusson (2008) kommer i sin rapport fram till att kontaktpersonerna på 

grupphemmen, god man, särskild förordnad vårdnadshavare samt andra 

ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar är signifikanta personer för ungdomarna. De 

är centrala och betydelsefulla i ungdomarnas nätverk, som i övrigt innehåller sparsamt 
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med svenska kamrater. Liknande resultat har även rapporterats i internationella studier, 

d.v.s. att många ungdomar ibland finner formella kontakter såsom lärare och annan 

skolpersonal som hjälpfulla på flera olika nivåer. I Stanleys (2001) undersökning 

identifierades t.ex. lärare som nyckelpersoner för, varav ett flertal av dem förklarade hur 

lärarna, i deras tycke, hade antagit rollen som surrogatföräldrar (Wimelius m.fl. 2012). 

 

I Karsbos (2012) studie var fritidsaktiviteterna enligt ungdomarna själva av yttersta vikt 

för att skapa nätverk med andra ungdomar och de har själva sett att genom fritidssysslor 

har de fått ett större sammanhang och den egna integrationen främjas. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Systemteoretiker betonar enligt Payne (2008) att allt i livet är olika processer vilket 

även gäller alla de system vi är del av. Utveckling och förändring av system kommer 

från processer som pågår hela tiden. Då systemteorin har fokus på processer i och 

mellan olika system och integration handlar om en lång process där olika delsystem 

påverkar processen ser vi att dessa vävs ihop.   

 

Ensamkommande flyktingbarn har i enlighet med FN:s definition anlänt till ett för dem 

nytt land utan någon vårdnadshavare (Morelli 2011) och de kan utifrån denna definition 

ses som ensamma. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt så är dock aldrig en människa 

helt ensam, ingen människa är en ö (Payne 2008). Systemteori bygger på teorin om att 

allt är sammanlänkat, varje individ påverkas och påverkar andra individer på olika plan 

och nivåer. System skapas genom olika parter som på något sätt är relaterade till 

varandra, ett system skulle kunna vara skola, familj respektive umgängeskrets som 

tillsammans skapar ett större system runt en individ (ibid). Systemteoretiker ser i likhet 

med förespråkare för det hermeneutiska synsättet  att systemets helhet är större och 

innehåller mer än summan av de olika delarna (Parrish 2010). Med andra ord är 

systemet icke summativt (Payne 2008). 

 

Figur 3. Ett diagram över system och subsystem (återgivning av Parrish 2010, s. 207) 

 

Ett system består av olika delar som samspelar med varandra, s.k. subsystem. Ingen del 

i systemet kan agera utan att en annan del blir påverkad (Parrish 2010).  Ett system kan 

vara självförsörjande genom att de skapar sin egen energi. Att systemet skapar sin egen 

energi innebär att det upprätthålls genom synergi. Vilket innebär att systemen skapar 

sina egna inflöden och utflöden inom gruppen och kan på så sätt fortsätta att existera 
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(Payne 2008). Det finns även något som betecknas reciprocitet, vilket avser processen 

när ett delsystem ändras och påverkar de andra delsystemen vilket innebär att hela 

systemets struktur förändras genom att en del ändras (ibid). Det finns olika sorters 

system, t.ex. öppna och stängda. Det som bestämmer om ett system är öppet eller stängt 

är graden av interaktion mellan och med andra system. Interaktion med andra system 

bidrar till utveckling och upprätthållande av system, men kan också bidra till att ett 

system blir föråldrat och slutar att existera (ibid). System kan även indelas i informella, 

formella samt samhälleliga system. Informella system kan t.ex. vara familj och vänner, 

formella system kan vara lärare på skolan och socialtjänsten och riksdagen är ett 

exempel på ett samhälleligt system (ibid).  

 

Inom systemteorin används begreppet differentiering, vars innebörd åskådliggörs 

genom följande citat:  

“en uppfattning att system blir mer komplext i o m att fler komponenter 

tillkommer över tid”. (Payne 2008, s. 214) 

Att använda sig av systemanalys innebär att se helheten i systemet och inte endast 

beståndsdelarna, att alla delar behövs för att skapa en helhet samt som ovan berörts, att 

summan av delarna är större än delarna i sig själva (Churchman 1968).  

 

Systemteori är relevant och tillämpbar för att studera verksamheter som jobbar kring ett 

ensamsökande flyktingbarn/ungdom, såsom Socialtjänsten, Migrationsverket, HVB-

hemmet och gode män. Var för sig kan dessa olika delar göra mycket, de kan bestämma 

över de ensamkommande flyktingbarnen (exempelvis var de ska bo). Ett problem är 

dock att dessa olika aktörer inte alltid har samma plan och mål för den unge vilket för 

EKB kan innebära otydlighet och otrygghet. Om de istället skulle samarbeta och bilda 

en helhet så skulle de olika aktörernas krafter kunna läggas på att nå samma 

gemensamma mål. Resultatet av att samarbeta med olika system och subsystem skapar 

ofta nya funktioner som inte kunnat fungera om delarna varit separerade från varandra. 

Allt är ett resultat av olika system som samverkar eller som inte har samverkat 

(Churchman 1968). Genom samverkan skapas förutsättningarna för en helhetssyn. 

 

Ensamkommande flyktingbarn kan enligt våra intervjupersoner i studien känna och ha 

bilden av att de har ett litet eller obefintligt system vilket gör att ett systemperspektiv är 

relevant även i det konkreta arbetet med denna målgrupp. Genom detta perspektiv kan 



 

14 

 

nätverkskartor utformas och användas tillsammans med EKB för att på så sätt 

uppmärksamma dem på att de är en del av ett större sammanhang och att visa att de inte 

är ensamma. Det kan även vara ett sätt för barnen och ungdomarna att förstå sin 

integrationsprocess utifrån ett större perspektiv. 

 

Det kan även vara svårt att ta till sig alla subsystem som finns runt omkring sig om 

individen inte mår bra i sig. Systemteorin är en teori som kan tillämpas på personer som 

har förmågan att ta till sig informationen och kan vara öppna för det som uppkommer, 

det är ofta ett sätt att synliggöra för personer i en utsatt situation att de inte är så 

”ensamma” som de kanske tror. Systemteorin är ibland kritiserad för att vara en 

övergripande teori som kan appliceras på alla de sociala problem och situationer som 

uppstår. Teorin finner i stort sett bara sina begränsningar i användarens tankeförmåga 

att vända och vrida på innebörden (Payne 2008). 
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4. Metod 

4.1. Forskningsfilosofi 

Vi har utgått från en hermeneutisk filosofi i arbetet med denna studie. En viktig del i 

hermeneutiken är samspelet mellan del-och helhetsperspektiv. Tolkningar av text i sin 

helhet och att tolka vissa stycken eller meningar görs växelvis, en ständig process med 

växelspel mellan del och helhetsperspektiv (Wallén 1996). Det är även viktigt utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv att tolka innebörden av det som är skrivet. Att utgå från en 

hermeneutisk filosofi i vår studie anser vi även är av betydelse i relation till att man 

måste förstå de olika delarna av systemen i ett ensamkommande flyktingbarns liv. Det 

finns inte bara ett system som är isolerat från alla andra utan alla samspelar, men det gör 

ändå inte att det som händer i delsystemet inte är viktigt för det stora systemet utan även 

det minsta delsystemet påverkar de övriga (Wallén 1996). Genom att ha en 

hermeneutisk filosofi som grund i arbetet har fokus legat på att all information som 

finns betyder mer än bara det som står eller berättas. Detta har speglats i arbetet genom 

att vi redogör för olika delar av integrationen i relation till integrationens helhet utifrån 

den empiri som samlades in under intervjuerna samt utifrån tidigare forskning. 

Hermeneutiken har med andra ord bidragit till en förståelse för integrationens bredd och 

mångsidighet. 

 

4.2. Sökprocess 

Innan sökprocessen började fastställde vi vissa krav på den tidigare forskningen, dessa 

var att det skulle ta upp ensamkommande flyktingbarns situation på ett HVB-hem, eller 

hur arbetsprocessen runt denna målgrupp är utformad eller denna gruppens 

integrationsprocess och svårigheter. Eftersom ensamkommande flyktingbarn är ett 

relativt nytt fenomen ansåg vi inte att det var av vikt att avgränsa sökresultaten till 

årtalssökning vid granskandet. Vi fastställde även vilka sökord vi ansåg skulle ge flest 

relevanta träffar i databaserna. En redovisning av sökorden och de sökresultat vardera 

sökord gav följer nedan. 

 

Ensamkommande flyktingbarn var ett av de sökord som användes. Databasen Discovery 

gav 31 träffar och databasen Swepub gav 6 träffar på sökordet. Då antalet träffar inte 

var allt för stort i antalet granskades rubrikerna samt abstraktet för att identifiera om de 

uppfyllde kraven. För att få fler resultat valde vi att använda engelska sökord. 
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Unaccompanied refugee användes som sökord på PubMed och gav 61 träffar. Vi 

använde även unaccompanied refugee children AND integration på databasen 

Discovery vilket resulterade i 32 träffar och vid en avgränsning till att bara gälla Sverige 

blev det 17 träffar. Kombinationen Ensamkommande flyktingbarn AND integration gav 

3 träffar på Discovery. För att undersöka om någon av dessa var aktuella granskades 

abstrakten på dessa. 

 

En sökning på SwePub gav 42 med sökordet integration flykt*. Anledningen till att 

dessa användes i en kombination var att försöka få fram vetenskapliga artiklar som 

behandlar både ämnet flyktingar och deras integrationsprocess. I de artiklar som 

granskats framkom olika nya förslag på sökord, men ingen av dessa sökord gav 

relevanta resultat för vårt syfte och frågeställningar. Vid sökningar på databasen 

Artikelsök framkom inga relevanta artiklar, de artiklar som framkom var ofta från 

Aftonbladet och Expressen och innehöll ingen vetenskapligt förankrad information. 

Libris användes för att hitta relevant referenslitteratur i första hand i bokform och där 

fick vi fram förslag på böcker inom ämnet ensamkommande flyktingbarn. Här användes 

många olika varianter och kombinationer av integration och ensamkommande 

flyktingbarn. Den kurslitteratur som varit aktuell under Socionomprogrammets gång har 

granskats och relevant litteratur för arbetets syfte har valts ut. 

 

4.3. Vald forskningsmetod 

Då vi planerade att undersöka hur en bestämd verksamhet arbetar med integration var 

det för oss av vikt att ta del av intervjupersonernas egna tankar och bilder av det egna 

arbetet. Därför har vi valt att utföra en kvalitativ forskningsstudie i form av 

samtalsintervjuer. Genom att använda kvalitativa metoder öppnas möjligheten för att i 

detalj beskriva och analysera den insamlade kvalitativa data (Larsson 2005). 

Förutsättningen för att utföra kvalitativa studier är att intervjupersonen och forskaren 

genom antingen det skriftliga eller verbala språket kan ta del av den andres inre värld 

och att forskaren längre fram i studien kan tolka och beskriva den data som har skapats i 

mötet med intervjupersonen (Olsson & Sörensen 2011). De kvalitativa 

forskningsmetoderna handlar med andra ord om att få beskrivande och djupgående 

information genom exempelvis observationer och samtalsintervjuer där forskaren har 

som syfte att förstå och beskriva en annan persons upplevelser genom dennes inre värld 

i ett visst studerat avseende (Larsson 2005). Genom kvalitativa metoder studeras ofta ett 
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specifikt fenomen eller individ ur ett helhetsperspektiv, alla delar kan på grund av olika 

skäl inte tas med i studien istället avgränsas det studerade fenomenet i olika teman som 

sedan analyseras i sin helhet – d.v.s. hur olika valda teman hänger samman (Larsson 

2005). I vår egen studie innebär detta att t.ex. se de olika metoder och strategier 

verksamheten använder sig av respektive de olika svårigheter som förekommer i de 

ensamkommande flyktingbarnens integration som varsina teman, och växla mellan att 

analysera varje tema för sig och se alla delarna som en helhet. Att ha detta i åtanke vid 

insamling av empiri är viktigt inom kvalitativ forskningsmetod (ibid) och genom att låta 

denna tanke genomsyra arbetsprocessen har vi arbetat med utgångspunkt i hermeneutisk 

filosofi (Wallén 1996). 

 

Samtalsintervjuer används när forskaren vill veta hur intervjupersonen uppfattar sina 

egna vardagserfarenheter. Individuella samtal hålls med intervjupersonerna för att på så 

sätt ta del av varje persons inre värld och den mening varje person ger till det studerade 

fenomenet (Esaiasson m.fl. 2012). Det svåra med denna typ av forskningsmetod är att 

resultatet av studien i många fall kan vara svårt att generalisera till en större population 

då forskningen ofta fokuserar på ett mycket litet antal individers tankar och känslor. Att 

använda sig av samtalsintervjuer istället för exempelvis enkätstudier ger oss 

möjligheten att få svar som annars hade kunnat passera obemärkta och ger oss en 

möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonens svar för att på så sätt få en 

fördjupad förståelse för personens tankar och känslor (ibid). Samtalsintervjun kan 

planeras på olika sätt genom hur strukturerad den utformade intervjuguiden är. Vi har 

valt att använda oss av en allmän halvstrukturerad intervjuguide. Den allmänna 

intervjuguiden byggs upp från ett antal frågeområden som under intervjun kommer att 

behöva detaljeras tydligare och som på ett tydligt sätt är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar (Larsson 2005). Då intervjuguiden är halvstrukturerad har ett antal 

ämnen skapats och ett antal öppna frågor formulerats under respektive ämne, dessa 

frågor behöver dock inte ställas i en bestämd ordning och ingen exakt formulering av 

frågorna behöver användas (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuguiden kan ses som en 

checklista, där de bestämda frågeområdena skall beröras så att information av relevans 

för syftet med studien täcks in av intervjun (Larsson 2005). Användandet av den 

allmänna intervjuguiden är lämpligt i vår  studie då vi önskar ha fokus på 

intervjupersonernas syn och tankar kring integrationsarbetet och genom att låta 

personerna svara på öppna frågor kan en individuell röd tråd skapas i samtalet och 
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respektive individ kan ge sin egen bild av fenomenet. En nackdel med att använda sig 

av en allmän intervjuguide med relativt öppna frågor är att det finns en risk, om inte den 

som håller i intervjuerna är uppmärksam, att samtalet kan glida iväg och hitta en 

sidoväg och på så sätt tappa den röda tråden och syftet med intervjun. 

 

4.4. Urval 

4.4.1. Vald verksamhet 

Denna studie fokuserar på en specifik verksamhet och dess ena HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn i den aktuella kommunen. Valet av HVB-hem gjordes 

bl.a. utifrån dess geografiska placering. Faktumet att en av författarna till denna studie 

hade sin verksamhetsförlagda utbildning vid verksamheten spelade även det in i valet. 

4.4.2. Valda intervjupersoner 

Vid urvalet av intervjupersoner användes en strategisk urvalsstrategi. I kvalitativa 

studier är syftet att samla in ett fåtal men djupa berättelser kring ett visst fenomen 

(Patton 2002). Därför valdes i denna studie endast tre personer för att medverka i 

intervjuer för studien och dessa personer har alla tre en stark koppling till verksamheten 

vi undersöker och kan på så sätt ge oss värdefull information och kunskap om 

densamma. Detta är en viktig fördel med strategiskt urval – att vi har möjlighet att välja 

ut intervjupersoner som kan ge informationsrik och relevant information på djupet för 

det aktuella syftet i studien (Patton 2002). 

 

Vi har valt att intervjua en integrationshandledare, enhetschef samt verksamhetschef för 

den aktuella verksamheten. Dessa individer valdes utifrån att vi ansåg att dessa hade 

möjlighet att delge kunskap och information med koppling till studiens syfte. 

Integrationshandledaren valdes utifrån dennes vilja och intresse av att samtala, berätta 

samt diskutera integration samt det arbete integrationshandledarna utför på 

verksamhetens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Denna person har även 

tidigare erfarenhet av integration på ett personligt plan, då denne flyttade till Sverige 

från ett annat land strax innan densamme påbörjade sitt arbete i verksamheten, vilket vi 

anser kan berika intervjun. Enhetschefen valdes utifrån att att denne kan ge oss kunskap 

kring det arbete som utförs vid HVB-boendet för ensamkommande barn då 

enhetschefen har en närhet till det dagliga arbetet som integrationshandledarna gör samt 
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utifrån enhetschefens egen roll i verksamheten och det arbetet denne gör för att främja 

integration. Den ena författaren hade sedan tidigare kontakt med enhetschefen vilket 

underlättade kontakten under studiens gång. Verksamhetschefen valdes ut då denne 

utifrån sin arbetsroll har ett övergripande ansvar för verksamheten, verksamhetschefen 

är även mycket drivande i olika projekt kring integration. Tanken var även att 

verksamhetschefen kan se på arbetet och svårigheter från ett annat plan och då 

verksamhetschefen i sitt arbete arbetar mot andra olika verksamheter och möter 

kommunpolitiker och kommuninvånare i andra situationer än vad både enhetschef och 

integrationshandledaren gör i sitt arbete. 

 

4.5. Förförståelse 

Författarna till denna studie har olika förförståelse i ämnet sedan tidigare. Den ena 

författaren har fått sätta sig in i fenomenet under en tidig fas av studien då denna inte 

sedan tidigare har varit i kontakt med målgruppen ensamkommande flyktingbarn. Den 

andra författaren hade delar av sin verksamhetsförlagda utbildning på verksamheten, 

vilket gjorde att dennas kunskap i och erfarenhet av ämnet och målgruppen är något 

bredare. Att vi har olika grad av förförståelse har visat sig ha både positiva och mindre 

positiva sidor under studiens gång. Nackdelen med stora skillnader i förförståelse i 

denna studie har varit att det var svårare respektive lättare för de två respektive 

författarna att förstå och kunna se olika kopplingar i den insamlade empirin. Det kan 

även innebära att den med en bredare förförståelse tidigt i studien har bestämt sig för 

vad som ska visas i resultatet i studien och på så sätt vinklade empirin åt det hållet. 

Fördelen med att ha olika bred och omfattande förförståelse har för författarna i denna 

studie inneburit att fenomenet kunde ses utifrån olika vinklar - med andra ord kan 

författaren med en mindre omfattande förförståelse ställa sig mer objektiv till 

verksamheten, intervjupersonerna samt den insamlade empirin samtidigt som författaren 

med en mer omfattande förförståelse kan bidra med sina erfarenheter. Den ena 

författarens tidigare kontakt med verksamheten har även underlättat kontakttagandet 

med intervjupersonerna inför intervjuerna, vid urvalet samt under intervjuerna då en 

avslappnad stämning och ett naturligt samtal har skapats (jmf Bjereld, Demker & 

Hinnfors 2009). 
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4.6. Tillvägagångssätt 

Under intervjuerna gjordes valet att endast den ena författaren av denna studie ställde 

frågor och höll i samtalet medan den andra lyssnade, ställde följdfrågor samt antecknade 

viktiga begrepp. Fördelen med detta sätt att arbeta anser vi har varit att det för 

intervjupersonerna har skapats en tydlighet och att personen som höll i intervjun kunde 

sätta sig in i samtalet utan att känna behov av att bl.a. bryta ögonkontakt för att föra 

anteckningar. Inspelning av intervjuerna användes efter samtycke men anteckningar 

fördes dock ändå för att på så sätt underlätta framtida tematisering och bearbetning av 

materialet. Efter intervjuerna transkriberades materialet, författarna valde att göra detta 

enskilt genom att dela upp intervjuerna mellan varandra. Transkribering är en 

tidskrävande metod i bearbetningen av materialet men då det underlättar att ha 

materialet nedskrivet vid analysen samt av respekt av intervjupersonerna (då materialet 

ska förstås i sin helhet) valdes ändå denna metod (Olsson & Sörensen 2011). . 

 

Under bearbetningen samt utförandet av denna rapport har författarna tillsammans 

deltagit i varje avsnitt. Att två personer tillsammans genomför ett forskningsprojekt är 

en form av triangulering. 

 

Triangulering innebär att forskarna ser på ett valt fenomen från olika vinklar för att på 

så sätt skapa en mer tillförlitlig kunskap genom att fenomenet blir upplyst från vinklar 

som i annat fall hade kunnat missas (Kjaer Jensen 1995). Patton (2002) tar upp fyra 

olika former av triangulering: triangulering av datakällor, undersökartriangulering, 

teoritriangulering och metodtriangulering.  Undersökartriangulering är en form av 

triangulering som är aktuell i denna studie då två undersökare genomför arbetet 

tillsammans. I detta arbete har undersökartriangulering praktiskt använts vid 

bearbetning och analys av den insamlade empirin (Larsson 2005). Att vara två som 

tillsammans genomför en studie ger i detta arbete fördelar i analysprocessen eftersom 

analysavsnittet där med i slutändan har större chans att bli objektiv och risken att viktiga 

aspekter missas minskar. 

 

4.7. Analysprocess 

Då tre intervjuer genomförts har vi valt att benämna intervjupersonerna med deras 

arbetsroll: verksamhetschef, enhetschef och integrationshandledare. Detta för att läsaren 

ska förstå vem som har sagt vad samt ge en förståelse för att de olika 
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intervjupersonernas roller kan ge dem ett specifikt synsätt på verksamhetens 

integrationsarbete. Talande citat varvat med löpande text kommer att användas vilket 

innebär att intervjupersonernas svar kommer fram på ett tydligt och effektivt sätt. 

 

Resultatredovisning och analys har valts att sammanföras i ett och samma avsnitt vilket 

författarna till detta arbete tror medför att en röd tråd kan skapas och följas då 

systemteori och tidigare forskning appliceras på den insamlade empirin direkt efter att 

empirin redovisats. 

 

I analysavsnittet kommer vi att utgå från två stora huvudteman, metoder och strategier 

samt svårigheter. Dessa valdes utifrån studiens forskningsfrågor för att göra en 

återkoppling till frågeställningarna och arbetets syfte samt för att skapa en struktur som 

är lätt att följa för läsaren. I första delen kommer vi att belysa det intervjupersonerna 

ansåg vara viktiga metoder och strategier i arbetet med ensamkommande flyktingbarn 

och ungdomarnas integration i det svenska samhället. Efter metod och strategiavsnittet 

kommer ett avsnitt angående svårigheter som intervjupersonerna ansåg förekomma. Vi 

är medvetna om att vissa strategier och metoder motverkar eller föder svårigheter och 

att det kan bli en missvisande indelning i vissa fall.  Dessa huvudteman har vi valt att 

tematisera i flera delteman utifrån vad som framkommit i intervjuerna samt för att få 

avsnittet mer överskådligt och lättnavigerat för läsaren. Den första delen, Metoder och 

strategier, har vi valt att tematisera i följande delteman: Introduktion och information, 

Trygghet och relationer samt Samverkan och delaktighet. Den andra delen av avsnittet, 

Svårigheter, har utmynnat i dessa delteman: Tidsaspekten, Brist på tillit samt Avsaknad 

av nätverk. De delteman som har valts har återkommande vidrörts under intervjuerna 

med samtliga intervjupersoner och är centrala aspekter i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn. De teman respektive delteman som har beskrivits ovan gör det möjligt att 

analysera empirin i ett delperspektiv. Hermeneutiker förespråkar analyser utifrån både 

delperspektiv och helhetsperspektiv för att öka kunskapen i ämnet (Wallén 1996). 

Resultatredovisnings och analys-avsnittet kommer utifrån det hermeneutiska tankesättet 

att avslutas med en övergripande analys för att på ett tydligt sätt binda ihop de olika 

delperspektiven och se på fenomenet utifrån ett helhetsperspektiv. 
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4.8. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Valet att intervjua personer med arbetsroller på olika nivåer i verksamheten är en form 

av triangulering. Så som tas upp i avsnitt 4.6. innebär användning av triangulering att 

det valda fenomenet ses utifrån flera vinklar (Kjaer Jensen 1995). Triangulering kan på 

så sätt bidra till ökad reliabilitet och tillförlitlighet i studien (Larsson 2005). 

Triangulering av datakällor är en form av triangulering. Användning av triangulering 

av datakällor kan i likhet med vår studie innebära att flera personer intervjuas om ett 

specifikt fenomen utifrån deras olika rollpositioner för att på så sätt se likheter och 

skillnader i respektive persons uppfattning av det aktuella fenomenet (ibid). Att 

genomföra flera intervjuer med olika intervjupersoner kan innebära att reliabiliteten 

ökar, både om intervjusvaren stämmer överens med varandra eller inte. Reliabiliteten 

ökar när intervjupersonernas svar inte överensstämmer då vi som forskare genom våra 

intervjuer skapar en bild av fenomenet från olika vinklar och kan därmed se helheten 

som hade riskerats att missas om endast en intervjuperson deltog. När 

intervjupersonerna ger samma bild av fenomenet ökar också reliabilitet då det visar att 

det inte är någon skillnad på vem som deltar i intervjun i och med att samma 

intervjusvar ges (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). 

 

Ämnet ensamkommande flyktingbarn avgränsades till att fokusera på teman som 

metoder och strategier i integrationsarbete samt svårigheter i integrationsarbete i 

enlighet med syfte och forskningsfrågorna i studien. En sådan avgränsning innebär att 

validiteten kan stärkas då vi försäkrar oss om att relevanta svar kommer fram under de 

intervjuer som gjorts och ur den forskning som använts. För att säkra validiteten 

ytterligare, granskades intervjuguiden av en utomstående part. Genom att låta en 

utomstående granska intervjuguiden kan en objektiv bild ges vilket kan säkra att de 

frågor vi ställer till intervjupersonerna syftar till det vi vill veta. Genom att 

operationalisera begreppen stärks validiteten ytterligare då begreppen blir förklarade 

och kriterierna blir tydliga (Bejereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Vår undersökning bygger på ett litet geografiskt område och handlar till stor del om hur 

de arbetar på det valda HVB-hemmet, därför kan vi inte generalisera detta på den större 

massan. Dels för att det är en sådan specifik plats och ett så begränsat urval och dels för 

att HVB-hem över Sverige kan vara olika uppbyggda (Olsson & Sörensen, 2011). 
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4.9. Etiska överväganden 

Författarna har under arbetet med denna studie informerat intervjupersonerna om 

undersökningen de ombetts att delta i genom att skicka ett dokument till respektive 

intervjuperson som de haft möjlighet att läsa i lugn och ro. Informationen som har 

delgivits har berört exempelvis studiens syfte, att det för intervjupersonerna är frivilligt 

att medverka och att den information som lämnas av intervjupersonen endast kommer 

att användas för ändamålet med denna undersökning (se bilaga 8.2.). Informationen som 

har delgivits intervjupersonerna har bearbetats så att den är så förståelig som möjligt för 

att intervjupersonerna självständigt skulle ha möjligheten att ta ställning till sitt eget 

medverkande. De personer som har ombetts samt som har deltagit i undersökningen är 

alla myndiga och har förmåga att själva inhämta och tillgodose sig informationen för 

undersökningen och har därmed kunnat ge sitt samtycke. Samtycke ges av 

intervjupersoner för att visa att de vill delta och förstår vad det egna deltagandet 

innebär. Därmed måste forskare under planeringen av sin forskning ha i åtanke att 

endast personer som är över 18 år och som självständigt kan ta emot och förstå vad 

studien och medverkan innebär kan själva ge sitt samtycke(Olsson & Sörensen, 2011). 

Intervjupersonernas samtycke har inhämtats skriftligt och muntligt. 

 

Under undersökningens genomförande har vi varit mycket noga med att all information 

som lämnas av intervjupersonerna ska behandlas så respektfullt och konfidentiellt som 

möjligt. Den genomförda undersökningen vill visa på hur arbetet ser ut i en specifik 

kommun, på grund av etiska skäl har ändå valet gjorts att inte benämna kommunens 

namn. Informanterna i undersökningen har avidentifierats så långt som möjligt och 

kommer endast att benämnas utifrån respektive arbetsroll - integrationshandledare, 

enhetschef samt verksamhetschef (jmf. Olsson & Sörensen, 2011).  
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5. Resultatredovisning och analys 

I det här kapitlet presenteras resultat och analys av undersökningen i två huvudteman 

med respektive delteman. Det första huvudtemat är Strategier och metoder som har 

utmynnat i tre delteman, Information och introduktion, Trygghet och relationer samt 

Samverkan och delaktighet. Det andra huvudtemat är Svårigheter och innehåller 

följande delteman: Tidsaspekten, Brist på tillit och Avsaknad av nätverk.  Avsnittet 

avslutas sedan med en övergripande analys. Tanken med upplägget är att på ett 

strukturerat sätt tolka och analysera empirin i både ett del- och helhetsperspektiv i 

enlighet med den hermeneutiska synsättet (Wallén 1996). 

 

5.1. Strategier och metoder  

5.1.1. Introduktion och information 

Arbetet med målgruppen ensamkommande flyktingbarn styrs inte av några specifikt 

bestämda metoder, vilket verksamhetschefen för verksamheten förklarar genom att 

berätta att när de påbörjade mottagandet i kommunen fick de längs vägen komma på 

och hitta en gemensam tanke bakom arbetet utifrån de ensamkommande flyktingbarnens 

behov. Flera kommuner i Gävleborgslän påbörjade ett mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn under samma tidsperiod, för att skapa ett fungerande arbetssätt med 

målgruppen satte kommunerna igång ett samarbete vilket resulterade i ett projekt som 

gick under namnet Gävleborgsmodellen. Projektet inkluderar ett arbetsredskap som 

kallas Gävleborgstrappan (Morelli 2011). Enhetschefen vid boendeenheten förklarar 

Gävleborgstrappan som en modell som visar 

 

“...våran tanke med hur vi ska jobba. Vad är det vi vill och vad tror vi 

är viktigt när ungdomarna flyttar in och när de flyttar ut [...] vem gör 

vad och när ska vi göra saker tillsammans. Hur länkas vi samman, 

hur ska vi kommunicera” 

 

Trappan har på så sätt en viktig roll i det arbete integrationshandledarna utför 

dagligen. På HVB-hemmet bor asylsökande och de som har fått PUT 

tillsammans med varandra men deras vardag skiljer sig åt utifrån trappans 

uppbyggnad. Wimelius m.fl. (2012) framför i sin rapport att de anser att EKB 
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som är i olika stadier i asylsökandet inte ska bo tillsammans medan den 

undersökta verksamheten anser att det är positivt att de bor tillsammans. 

Analyserar vi detta utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan vi se att det finns 

både positiva och negativa sidor. Varje enskild individ är ett system och den 

enskilda individen är en del av ett större system som inbegriper alla 

ensamkommande flyktingbarn vid den aktuella boendeenheten. De bor i ett 

gruppboende med flera andra vilket medför att de påverkar varandra på olika 

sätt. Även om de är enskilda individer i det enskilda systemet så är de 

sammanlänkade i det större systemet. I ett sådant läge beror det på om de 

delsystemen är öppna eller stängda. För att delsystemen ska kunna arbeta 

tillsammans och bilda det stora systemet krävs att delsystemen är öppna. Att 

alltid vara ett öppet system kan dock i dessa förhållanden även vara negativt. 

Vanligtvis är inte heller ett system antingen eller utan de skiftar form efter 

situation. Klarar de ensamkommande flyktingbarnen själv av att både låta sig 

påverkas och påverka andra samtidigt som de inte ska låta sig påverkas i allt 

för hög grad så menar vi att ett gemensamt boende inte alls behöver vara 

negativt. Ett gemensamt boende skulle även kunna innebära att de 

ensamkommande flyktingbarnen känner en viss trygghet då de ser och hör vad 

andra som har kommit längre i asylprocessen går igenom, om systemen är 

öppna och interagerar vill säga. Det negativa som vi kan se med att bo 

gemensamt är att de enskilda EKB kan påverkas av övriga så pass att de inte 

hittar en trygghet och ett lugn i den situation de själva befinner sig i.  

 

Den integrationshandledare vi möter i intervjun berättar om hur olika arbetet 

ser ut för de barn som är asylsökande respektive har fått PUT vilket även 

tydliggörs i den framarbetade trappan i figur 2 respektive 3. 

 



 

26 

 

 

Figur 1: Trappan vid avslag på asylansökan (Morelli 2011, s. 47) 

 

 

Figur 2: Trappan vid beviljad asylansökan (Morelli 2011, s. 47) 

 

Ett ensamkommande flyktingbarn som är asylsökande, förklarar 

integrationshandledaren, är i behov av att förstå, klara av och känna sig trygg i nuet och 

arbetet med dessa barn handlar därmed om introduktion. Integrationshandledaren 

berättar att arbetet handlar om att informera om hur boendet fungerar, den mest 

grundläggande samhällsinformationen så de klarar av sin vardag och att vara stödjande 

för de ensamkommande flyktingbarnen då det är en mycket påfrestande process de 

befinner sig i. Den första fasen i integrationsprocessen förklarar Eide (2000) 

kännetecknas av bl.a. osäkerhet och förvirring vilket även kan förstås om vi 

kompletterar Eides (2000) faser med Gävleborgstrappans olika trappsteg. De olika 

trappstegen ska tillgodose EKBs behov som tas upp i Eides (2000) respektive 

integrationsfas. 
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Integrationshandledaren förklarar vidare att det är först när barnen får PUT (om de får 

det) som det egentliga integrationsarbetet påbörjas. Verksamhetschefen tydliggör i sin 

intervju att integrationsarbetet får sin grund utifrån trappan men att respektive EKB:s 

integrationsarbete ser olika ut beroende på var de vill komma i livet, vilka erfarenheter 

barnen bär med sig samt hur barnen klarar av att handskas med dessa. Med andra ord 

ser aldrig varje ensamkommande flyktingbarns integrationsarbete tillsammans med 

integrationshandledarna lika ut, det anpassas utifrån barnets behov. 

 

Integrationsarbetet påbörjas, som integrationshandledaren tog upp, efter det att ett 

ensamkommande flyktingbarn har fått uppehållstillstånd vilket även tydligt visas i 

trappan. Integrationsarbetet ser olika ut i utformning för varje barn men grundtanken 

och strategierna är i stort sett lika. Verksamheten arbetar på olika plan med de enligt 

dem viktiga faktorerna för de ensamkommande flyktingbarnens integration. De faktorer 

som har tagits upp under intervjuerna är exempelvis trygghet, skola och utbildning, 

fritidsaktiviteter, nätverk, tydlighet och samhällsinformation. I likhet med detta kan vi 

se att Karsbo (2012), Schéele och Strandberg (2010) och Eide (2000) genom sina 

rapporter kommit fram till att det är bl.a. skola, fritidsaktiviteter och nätverk som har 

främjat etablering och integration i det nya samhället. 

 

5.1.2. Trygghet och relationer 

På boendeenheten arbetar integrationshandledarna dagligen med integration 

tillsammans med de ensamkommande flyktingbarnen. Integrationshandledaren 

framförde under intervjun att trygghet är det viktigaste för EKB att känna och HVB-

hemmets struktur ligger som grund för att kunna arbeta med att skapa trygghet för de 

ensamkommande flyktingbarnen. Integrationshandledaren förklarade hur trygghet 

skapas med denna förklaring: 

 

“grunden är att de vet varför de bor på ett HVB-hem, att det finns 

vuxna i närheten, att få ha kvar kontakten med deras egna familjer, att 

de har en struktur i vardagen, skola, umgås med kompisar, sömn… 

väldigt basala grejer [...] det handlar om att förstå sin omgivning” 

Trygghet kan även handla om att ha en person på boendet som en kan öppna sig lite 

extra för vilket tas upp i rapporten av Höijer och Magnusson (2008) vilket även är 
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aktuellt vid den verksamhet vi har studerat då varje EKB har en egen kontaktperson. 

Integrationshandledaren berättar under intervjun att kontaktpersonen tidigt under EKB:s 

vistelse på boendet börjar arbeta med att skapa en god relation dem i mellan så barnet 

känner en trygghet i att det finns en person att vända sig till. Tryggheten skapas genom 

att de olika delsystemen (EKB och kontaktperson/integrationshandledare) är öppna, 

d.v.s. att de påverkar/påverkas av varandra och att systemen med andra ord interagerar 

med varandra (Payne 2008). 

 

Att förstå sin omgivning och det sammanhang de befinner sig i har genom den här 

studiens intervjuer visats vara av vikt. Enhetschefen för verksamheten tar bl.a. upp att 

de under de ensamkommande flyktingbarnens integrationsprocess arbetar med 

nätverkskartor för att skapa förståelse för hur det svenska samhället fungerar samt 

förståelse för hur personer som idag inte finns i barnets närhet fortfarande kan påverka 

barnet i dess nya sammanhang. Nätverkskartorna används utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv för att barnet/ungdomen ska förstå hur en individ kan finnas i flera 

subsystem som på olika sätt påverkar varandra och som tillsammans skapar ett stort 

system (jmf Parrish 2010). 

 

I samtliga intervjuer som ingår i denna studie har informanterna betonat vikten av skola 

och utbildning i integrationsprocessen de ensamkommande flyktingbarnen befinner sig 

i. Både integrationshandledaren och verksamhetschefen för fram att de 

ensamkommande flyktingbarnen ofta är mycket studiemotiverade och vill börja i skolan 

så fort som möjligt och integrationshandledaren framför att denne tror att skola och 

utbildning är A och O för framtiden. Många av de flyktingbarn som kommer till 

verksamheten har höga ambitioner i livet, flertalet har drömmar om att bli läkare och 

ingenjörer, därav menar integrationshandledaren att skolan är mycket viktig. Det 

handlar inte bara om ett här och nu utan också om att hålla i sina ambitioner för 

framtiden. Enhetschefen för verksamheten pratade också om skolans roll och funktion 

för EKB och förklarade det så här:  

 

“Skolan har en jätteviktig roll i  det här med integration [...] 

kunskapsmässigt är det en plats för både faktakunskapen  och det här 

med  att prata och samtal. Skolan ger också en möjlighet att möta 
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människor som tänker både lika och annorlunda än ungdomarna 

själva” 

Wimelius m.fl. (2012) och Stanley (2001) har genom sina rapporter visat att skolan och 

de formella nätverk/system med skolpersonal som skapas är av stor vikt för att sedan 

klara av att skapa nya nätverk och subsystem med jämnåriga, s.k. informella system. I 

den verksamhet som studeras i detta arbete förs det även fram att skolan är viktig, i 

likhet med det Wimelius m.fl. (2012) och Stanley (2001) tagit upp, då skolan är ett 

första steg i att skapa ett nätverk utanför det redan befintliga nätverket som inbegriper 

boendet.  

 

5.1.3. Samverkan och delaktighet 

Vikten av att förstå demokrati är något som intervjupersonerna återkommer till flera 

gånger under respektive intervju. Enhetschefen förklarar även att demokrati är något 

som genomsyrar det mesta de gör i vardagen tillsammans med de ensamkommande 

flyktingbarnen. Enhetschefen menar vidare att 

 

“det är viktigt att veta sina rättigheter - som demokrati och sådana saker, 

men även vilka skyldigheter jag har. Det tror jag är jätteviktigt i 

integrationsprocessen. Vad förväntas av mig, om jag vet hur jag ska agera 

då kan jag fungera som en individ och inte riskera att gå ut och göra fel och 

bli stämplad. Det försöker vi prata om på boendet, med de normer och 

regler vi har här är boendet som ett minisamhälle, det som inte fungerar här 

fungerar inte heller i samhället”   

Den förklaringen enhetschefen ger till behovet av att förstå bl.a. demokrati genom att se 

boendet som ett minisamhälle kan kopplas till det Wimelius m.fl. (2012) kommer fram 

till om behovet ungdomarna har av formella nätverk då de får lära sig och utvecklas 

tillsammans med personer som inte dömer utifrån deras agerande. Att se boendet som 

ett minisamhälle innebär att boendet kan bli som en “prova-på” plats där det är tillåtet 

att göra fel utan att oroa sig för att bli behandlad annorlunda. Detta påminner om det 

Wimelius m.fl. (2012) tar upp i sin forskning om att för att skapa trygghet och för att ha 

möjlighet att komma vidare i integrationsprocessen är det viktigt att EKB har möjlighet 

till att lära sig t.ex. samhällets normer i en icke dömande miljö. Att lära sig nya saker 

och utvecklas är en process i livet som påverkar delsystemen respektive systemet runt 
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individen. Detta kan förklaras genom begreppet reciprocitet vilket innebär att ett 

delsystems förändring även kommer att påverka och förändra resterande delar av 

systemet (Payne 2008). För att de ensamkommande flyktingbarnen ska ha möjligheten 

att utvecklas måste delsystemen och systemet vara av den öppna typen, d.v.s. tillåta 

utbyte och interagerande mellan olika delsystem. Om delsystem inte låter ett annat 

delsystem utvecklas kan inte heller de ensamkommande barnen lära sig nya saker och 

integrera sig i samhället. Om exempelvis personer i det ensamkommande barnets närhet 

bestämt håller kvar bilden av det ensamkommande flyktingbarnet som just flykting och 

inte en medborgare så kommer inte EKB:s resa och process mot att bli integrerad att 

fortgå (jmf Churchman 1968). 

 

Fritidsaktiviteter är en faktor som verksamhetens företrädare tror starkt på när det gäller 

främjande av de ensamkommande flyktingbarnens integration då det är ett sammanhang 

där de själv får interagera med andra kommunmedborgare och ännu en möjlighet till att 

utveckla språk- och samhällskunskaper i form av normer och demokrati. 

Verksamhetschefen är delaktig i ett projekt som riktar sig till bl.a. fotbollsföreningar i 

den aktuella kommunen. Tanken är att unga invandrare som är intresserade av att spela 

fotboll ska få hjälp och stöttning i att komma in i föreningslivet, en önskan finns även 

om att bygga en anläggning som möjliggör spontanidrott. Detta projekt handlar bl.a. om 

att aktivera övriga samhället i integrationsarbetet. Det här är ett sätt för 

verksamhetschefen att tydliggöra hur viktig resterande samhället och delsystem i de 

ensamkommande flyktingbarnens system är samt hur olika delsystem påverkar varandra 

(Parrish 2010) 

 

De strategier som verksamheten använder sig av i integrationsarbetet tillsammans med 

de ensamkommande flyktingbarnen präglas av vad integration kan innebära. Samtliga 

intervjupersoner vill förklara integration som en process som präglas av ett givande och 

tagande mellan människor från olika kulturer. Enhetschefen vid verksamheten vill 

understryka att 

 

“det handlar inte bara om en individ som ska integreras i samhället utan 

man gör det tillsammans med samhället, det handlar om en ömsesidighet, 

[...] en ömsesidig process där man ger och tar. Jag tänker att delaktighet är 
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jätte viktigt, att man blir delaktig i ett samhälle - delaktighet och 

samhörighet” 

Det enhetschefen tar upp om ett ömsesidigt engagemang visar på ett 

systemteoretiskt tänkande. Systemteoretiker tar bl.a. upp att ett delsystems 

agerande påverkar andra delsystem (Parrish 2010). Inget delsystem är ensamt 

och opåverkat av andra, utan det handlar om öppna delsystem som interagerar 

med varandra. 

Integrationshandledaren vill även föra fram att integration inte endast handlar om 

flyktingar och invandrare utan att vi alla någon gång befinner oss i en 

integrationsprocess, exempelvis jämförs det med när någon går från att vara student till 

att vara arbetstagare. Integrationshandledaren menar att erfarenheterna av att vara 

student alltid kommer att finnas kvar även när en börjar arbeta - då anpassas 

erfarenheterna till den nya situationen och sammanhanget. När vi går igenom olika faser 

i livet förändras systemen vi befinner oss i utefter våra erfarenheter, det system vi var 

del av under tiden vi var studenter kommer att förändras och utvecklas när vi börjar 

arbeta. Likaså för de ensamkommande flyktingbarnen. Innan de kom till Sverige såg 

deras system ut på ett sätt, när de kom till Sverige hade det utvecklats ett nytt system 

som under tiden de utvecklas kommer att förändras utifrån de processer de går igenom 

(ibid). 

 

Samverkan av olika slag är en del av det övergripande arbete som enhetschefen utför för 

att kunna ge integrationshandledarna goda förutsättningar för att klara av sitt arbete. 

Samverkan är av yttersta vikt mellan olika berörda parter runt de ensamkommande 

flyktingbarnen, samverkan med socialtjänst och god man/särskilt förordnad 

vårdnadshavare är några exempel. Enhetschefen förklarar att samverkan är av vikt för 

att samtliga ska hålla samma riktning i integrationsarbetet vilket även medför en 

tydlighet gentemot de ensamkommande flyktingbarnen. Som nämnts tidigare är 

tydlighet viktigt för dem (Hessle 2009). Samverkan och samarbete mellan olika 

verksamheter och organ innebär att en helhetsbild lättare skapas för det 

ensamkommande flyktingbarnet. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan vi se att 

den samverkan som enhetschefen nämner är mycket viktigt för att förstå hela systemet 

runt EKB, varje delsystem kan arbeta med och mot målgruppen men det är först när de 

olika delsystemen arbetar tillsammans som integrationen för EKB främjas (jmf Payne 
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2008 och Höijer och Magnusson 2008). Samverkan mellan olika verksamheter är ett sätt 

att praktiskt använda sig av ett systemteoretiskt tänkande, helheten ger mer än summan 

av delarna (Parrish 2010). 

 

5.2. Svårigheter 

 

Vi ska nu övergå till att behandla det som verksamhetens företrädare benämnde som de 

största svårigheterna i integrationsarbetet. 

 

Här nedan följer ett citat från intervjun med enhetschefen för verksamheten 

“integration är inget som bara kommer till en utan det är något man måste 

arbeta med. Ibland så är det inte så lätt” 

Citatet berör integration på ett övergripande plan och belyser integration som en lång 

process som kan kantas av svårigheter. 

 

5.2.1 Tidsaspekten 

 

En av de svårigheter som framkom tydligt under intervjuerna var tidsaspekten. 

Enhetschefen uttyckte det i dessa ordalag och förtydligar tidens betydelse för arbete 

med integration. 

”tiden är bland det svåraste med integration” 

Boendet har inte så lång tid på sig tillsammans med de ensamkommande 

flyktingbarnen/ungdomarna. Ofta kommer de till HVB-hemmet vid femton års ålder 

och lämnar hemmet när de fyllt arton. Det ger integrationshandledarna och annan 

personal som högst tre år med barnen/ungdomarna och det förutsatt att de är femton när 

de kommer, en del kan vara sexton eller sjutton år vid in flytten till boendet. Att 

integreras kräver en förståelse för samhället och att skapa en förståelse för samhället 

med dess lagar och sociala koder är inget som görs i en handvändning (Wimelius m.fl. 

2012). Integrationshandledaren anser att de har allt för begränsad tid för att arbeta 

tillsammans med EKB mot integration under tiden barnen/ungdomarna bor på HVB-

hemmet. Integrationshadledaren utrycker sig på följande sätt angående tidsaspekten i 

integrationsarbetet med ungdomarna: 

”…det behövs mer tid än vi tror och hoppas. jag tror att de behövs minst fem 

år, för att gynna dem, några går det snabbare för och andra långsammare” 



 

33 

 

 

Att en del behöver mer och andra mindre tid och att det är individuellt är 

integrationshandledaren noga med att understryka, det måste få ta den tid det tar. Det 

kräver mycket an EKB de måste vara öppna och mottagliga för integrationsprocessen 

och den kommande förändringen. 

 

Ur Eides(2000) faser kan man förstå att integration är en lång process, i faserna går 

EKB från unga till vuxna (22-26 år), en annan sak som barnen måste behärska är 

språket och det kan ta tid, beroende på individuella aspekter så som tidigare skolgång 

och intresse. När det tar tid att skapa sig ett språk och de andra aspekterna tar det tid för 

ungdomarna att bygga upp system i relation till både integrationshandledarna och 

omgivande individer/system. EKB tillhör redan många olika system, men för att kunna 

ha ett fungerande utbyte med dessa måste den unga förstå och interagera med systemen 

i sin omgivning. Genom att interagera med systemen skapas ett genomflöde och ett 

utbyte som leder till uppehållelse, förnyelse eller upplösande av systemet (Payne 2008) 

och kan leda till att den unga går vidare i sin integrationsprocess. 

 

Eide (2000) presenterar fem faser som EKB går igenom under integrationsprocessen. 

Hon är av uppfattningen att när ett ensamkommande flyktingbarn kommer till ett nytt 

land så måste det få känna trygghet, därför tyr de sig till det som de känner till, ofta till 

andra som har samma bakgrund som dem själva. De har i det här stadiet, 

osäkerhetsfasen, svårt att ta till sig det okända landets funktioner och system (Eide 

2000). Både enhetschefen och integrationshandledaren framhåller att de 

ensamkommande flyktingbarnen går igenom den här fasen, vissa i högre grad än andra. 

Barnens processer ser olika ut och behöver därmed även olika stöttning för att komma 

vidare från trygghetsfasen. Att ta sig igenom Eides(2000) fyra första stadier, 

osäkerhetsfasen, trygghetsfasen, utvecklingsfasen och etableringsfasen, tar i hennes 

studie de ensamkommande flyktingbarnen ända upp till arbetsför ålder, 

intervjupersonerna var i 23-26 års ålder när studien genomfördes. Även efter att ha tagit 

sig igenom dessa stadier är inte integrationsprocessen klar utan den fortsätter hela livet 

och är något som de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna måste jobba med, 

samtidigt ska de hitta sig själva menar integrationshandledaren vilket överensstämmer 

med Eides (2000) resultat. 
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5.2.2 Brist på tillit 

Enhetschefen pratar om att integrationen är en ömsesidig process. Churchman (1968) 

menar att allt är samspel mellan subsystem och att individer påverkar och påverkas av 

andra, ett genomflöde av energi i system tillåter dem att interagera med varandra. Innan 

de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna är redo att prata är de stängda system 

och tillåter inte att andra kommer in och påverkar. Deras system är stängda för inflöde 

från vissa andra system, EKB har ännu inte skapat sig ett utflöde av känslor och tankar 

till de formella systemen. EKB kan endera skapa synergi i systemet och på så sätt 

stanna av och inte interagera med andra system i samma grad eller så inser EKB att 

reciprocitet är nödvändigt för att kunna gå vidare i sin integrationsprocess (Payne 2008). 

Genom att låta barnen/ungdomarna förstå att de är trygga, när de har kommit in i 

trygghetsfasen (Eide 2000) tror integrationshandledaren att barnen/ungdomarna kan 

börja öppna sig. Genom att samtala med integrationshandledarna får de 

ensamkommande flyktingbarnen hjälp att förstå det som de tycker är svårt samtidigt 

som integrationshandledarna kan få en förståelse för hur barnen känner i sin situation. 

Här skapas det en reciprocitet då båda parter får ut något av varandra vilket leder till en 

förändring av en del av systemet vilket i ett fortsatt skede förändrar hela systemet(Payne 

2008). På det här sättet överkommer de svårigheten med att barnen/ungdomarna inte 

vågar öppna sig och lita på sin omgivning. Men riktigt så enkelt är det inte menar 

enhetschefen 

 

“...det här med myndigheter kan vara svårt, de kan komma från länder som 

har svår korruption, det är inte alltid så lätt för ungdomarna att ha den här 

tilliten att kunna berätta om sig själva” 

 

Många av de ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna kommer från länder där 

myndigheter och många vuxna är korrumperade och de kan bidra till att 

barnen/ungdomarna i början har svårt att lita på myndighetspersoner och anställda i 

verksamheten. Därför anser enhetschef och integrationshandledare det vara av vikt att 

jobba för att skapa ett bra förhållande till barnen/ungdomarna. Wimelius m.fl. (2012) 

visar också på vikten av att ha nätverk bestående av vuxna som barnen/ungdomarna kan 

lita på. Det finns inga givna mallar för hur man ska jobba med barnen/ungdomarna utan 

det är genom samtal och samarbete de kan komma vidare i integrationsprocessen, de 

kommer fram till en reciprocitet (Payne 2008). Det är av största vikt att de 
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ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna får en trygg bas att landa i anser 

intervjupersonerna. Detta överensstämmer med resultat som framkommit i tidigare 

studier av Karsbo (2012), Eide (2000) och Hessle (2009).  

 

Integrationshandledaren säger att trygghet är A och O i integrationsarbete, trygghet kan 

barnen/ungdomarna få genom att ty sig till det som är bekant och känns som hemma 

men då kan inte en integrationsprocess inledas, integration kan aldrig ske om 

barnet/ungdomen inte är öppen att ta in vissa delar av det nya landets normer och 

system, då kan inte en reciprocitet infinna sig (Payne 2008). De ensamkommande 

flyktingbarnen/ungdomarna behöver finna en trygghet i sig själv för att kunna utvecklas 

menar integrationshandledaren. 

Verksamhetschefen berättar om svårigheter med att få in samhället i 

integrationsprocessen. Samhället tar enligt verksamhetschefen inte sitt fulla ansvar, det 

är inte bara flyktingmottagande organisationer som ska hjälpa ensamkommande 

flyktingbarn/ungdomar, samhället har också ett ansvar. Utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv blir resultatet större om alla delsystem samarbetar än vad det blir om 

respektive delsystem arbetar var för sig (Churchman, 1968). Enhetschefen vill 

tydliggöra att: 

”det här med den ömsesidiga processen i integrationen, det handlar 

om att ge och ta mellan samhälle och individ, en öppenhet från båda 

hållen, det är en öppenhet som behövs.” 

För att nå framgång med integration för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar 

behöver alla delar i samhället samarbeta. Varje organisation och subsystem bör 

samarbeta för att underlätta integration. System samverkar med varandra hela tiden, 

men vissa subsystem är mer avskärmade gentemot andra och det kan bidra till skevheter 

i systemen och då bildar det inte den helhet som det skulle kunna vara. Sådana 

skevheter bildas då system som i vanliga fall är öppna och har ett utbyte med systemen 

runt omkring väljer att stänga sig för vissa system. Det kan handla om 

främlingsfientlighet hos de som ingår i systemet. Moraliska åsikter komplicerar 

samarbetet och delarna kan inte bilda ”en helhet som är värd mer än delarna”. Parrish 

(2010) framhåller att ingen del i ett system kan handla utan att det påverkar andra i 

systemet, detta för att utflödet som systemet då sänder ut blir inflöde i de andra 
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systemen och bearbetas vilket kan leda till förändring eller bara leda till vissa känslor 

inom systemet. 

När ett EKB har skapat en stor tillit till integrationsarbetarna kan det bli omvänt, 

ungdomen kan då bli för beroende och tro mer på integrationshandledarens förmåga än 

sin egen. Detta kan resultera i att integrationshandledarna ibland blir för ”hjälpande”. 

Ofta kan de göra för mycket för EKB och det blir till det sämre i längden. 

Verksamhetschefen jobbar för att personalen på boendet ska bli mindre involverade i 

bestämmandet av vad de ensamkommande flyktingbarnen vid boendeenheten gör utan 

bara motivera och stötta. Ett citat som verksamhetschefen använde beskriver hur 

integrationshandledarna ska tänka när de arbetar.  

“Gå inte framför mig, för då ser jag inte vägen. Gå inte bakom mig, då känner 

jag mig otrygg. Gå bredvid mig så känner jag mig trygg att själv hitta vägen” 

De behöver ha is i magen och ska helst ha händerna i fickorna och bara stötta 

barnen/ungdomarna. Integrationshandledaren som intervjuades är också medveten om 

att de ibland hjälper för mycket och curlar barnen/ungdomarna.  

 

5.2.3 Avsaknad av nätverk 

Att finna sig själv i ett land där man inte vet något om normer och värderingar kan vara 

svårt och extra svårt blir det när man börjar få en inblick i det nya samhället, menar 

enhetschefen - vad tycker jag om de värderingar som finns i Sverige? De är inte säkra 

på om de har samma åsikter om saker som när de kom till Sverige, de har kommit in i 

utvecklingsfasen (Eide 2000) som är synonymt med en del i integreringsprocessen. I det 

här stadiet är skolan viktig menar Wimelius m.fl. (2012). Skolan är en trygg plats som 

kan motverka svårigheterna med att förstå de sociala koderna och normerna i det 

svenska samhället och därmed även motverka dålig självkänsla och dåligt 

självförtroende. På så sätt blir de säkrare i sig själva och kan ge sig in i 

utvecklingsfasen/integrationsprocessen (Hessle 2009). Genom förståelsen för svenska 

normer och värderingar har ett utbyte mellan systemen skapats vilket leder till en 

utveckling och skapandet av ett förnyat system (Payne 2008). Då skolan är en bra plats 

att träffa andra i samma ålder är det ändå svårt för de ensamkommande 

flyktingbarnen/ungdomarna då det finns personer som inte tycker om att de har kommit 
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till Sverige, dessa personer är en liten grupp men ändå har de en stor inverkan på 

barnet/ungdomen om de blir utsatta för dessa individer menar verksamhetschefen. Det 

är av vikt att prata om detta tillsammans med barnen/ungdomarna så att det är beredda 

på olika system i samhället och vad dessa kan innehålla så de är beredda på vad de kan 

möta ute i samhället anser integrationshandledaren. 

De ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna har inte så många vänner av svensk 

etnicitet berättar enhetschefen. Höjer och Magnusson (2008) beskriver att det är vanligt 

för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som bor på HVB-hem att de inte har så 

stort nätverk av jämnåriga, men det tar inte bort fördelarna som HVB-hemmet ger, så 

som trygghet och stabilitet. De tre intervjuade parterna skulle gärna önska att de 

ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna hade fler vänner av annan etnicitet än de 

har i dagens läge. Det skulle hjälpa integrationsprocessen genom att samhället skulle bli 

tydligare genom närmare kontakter med normer och värderingar som barn och unga i 

deras ålder har här i Sverige. De ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna har svårt 

att förstå den svenska ”mentaliteten”, alla värderingar och normer tar tid att lära sig och 

det är en process som måste få ta tid berättar integrationshandledaren. Enhetschefen 

bekräftar detta och berättar att en del kroppsspråk kan vara svårt att förstå samt att 

tonlägen kan vara svårt att ha förståelse för, exempelvis kopplar vi i Sverige ofta ihop 

en hög röst med ilska. Här är Wimelius m.fl. (2012) tankar om formella nätverkens 

stöttande viktiga för att underlätta integrationen för barnen/ungdomarna. Det är viktigt 

att ha förståelse för hur ens agerande påverkar andra människor de för att kunna 

kommunicera på sättet som fungerar i olika system i omgivningen, agerandet speglas i 

bemötandet från systemen runtomkring. Runt de ensamkommande 

flyktingbarnen/ungdomarna finns det många system och varje system influerar 

barnet/ungdomen på olika vis och ungdomen kan lämna ett avtryck på systemen (jmf 

Churchman 1968). 

En svårighet som integrationshandledaren påpekar är problemet att ta till sig 

information om man inte förstår språket som det delges på, att tillförskaffa sig kunskap 

är av yttersta vikt för att kunna integreras. Karsbo (2012) pratar om skolundervisning 

och språkkunskap, de är viktigt att lära sig språket och att gå i skolan. Alla 

barnen/ungdomarna har olika skolbakgrund, en del är analfabeter medan andra har 

erfarenheter av skolväsendet. Att inte ha stor erfarenhet av egen skolgång kan 
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komplicera inlärningsprocessen för en del av barnen/ungdomarna och det är då viktigt 

att individualisera hjälpen till dem (Karsbo 2012). 

Svårigheter kommer alltid att finnas i integrationsarbetet, men finns förståelse för och 

kunskap om detta går det att på olika sätt hantera dessa svårigheter. 

 

5.3. Helhetsanalys 

Om vi utgår från intervjupersonernas bild av integration så skapas möjligheter till 

integration inte endast från ett håll. Enhetschefen tar upp detta i följande citat: 

 

”integration tar tid, det är ingen föreläsning som vi har för ungdomarna utan det är en 

ömsesidig process” 

 

Enhetschefen vill här belysa att integration inte handlar om vad personalen på HVB-

hemmet lär de ensamkommande flyktingbarnen utan det är ett givande och tagande på 

ett större plan. Därav menar vi att det är av vikt att se de ensamkommande 

flyktingbarnens integration utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.  

 

Det vi anser är det viktigaste när det handlar om integration är att det inte bara handlar 

om vad flyktingarna gör för att anpassa sig till ett nytt samhälle - anpassningen ska ske 

ömsesidigt. I intervjuerna togs de ensamkommande flyktingbarnens behov av tydlighet 

upp och vi anser att detta även innebär att de ska ha möjlighet till att förstå att 

integration och dess känsla av gemenskap inte endast handlar om vad de själva gör. Vi 

anser att en förståelse för att det är flera faktorer som ska samarbeta och hitta en 

gemensam väg som kan leda till integration är mycket viktig, d.v.s. att det är av vikt att 

barnen/ungdomarna får förståelse för integrationens helhet. Det är även av största vikt 

att samhället och samhällsinvånarna förstår sin del i integrationen och att det inte endast 

handlar om vad flyktingen gör för att “passa in” i det svenska samhället. 

 

Integrationsarbetet handlar om ett samarbete mellan olika subsystem i det 

ensamkommande flyktingbarnets liv. De olika subsystemen har alla en egen del i 

integrationen, ingen del är viktigare än den andra. Vikten ligger i att hitta ett sätt att få 

dessa att anpassa sig till varandra. Det handlar först och främst om de ensamkommande 

flyktingbarnens bästa. De ska ges en möjlighet till att hitta trygghet för att utifrån denna 

ha en möjlighet att hitta sig själva och utveckla sin identitet. Den egna identiteten 
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innehåller tidigare erfarenheter samtidigt som den hela tiden byggs på och utvecklas av 

de nya erfarenheter vi införskaffar oss under hela livet utifrån det sammanhang och 

situation vi befinner oss i. De ensamkommande flyktingbarnen lämnar sitt hem och sitt 

sammanhang för att “kastas” in i ett nytt sammanhang. Svårigheten för dem blir då att 

kunna fläta ihop tidigare och nya erfarenheter utan att de konkurrerar ut varandra. I de 

olika faser Eide (2000) lyfter fram har de ensamkommande flyktingbarnen olika behov. 

Behoven styrs av var i processen och integrationsarbetet de befinner sig. När de 

ensamkommande flyktingbarnen utvecklas och deras subsystem förändras sker en s.k. 

reciprocitet. När ett subsystem i EKBs liv förändras utvecklas även de andra 

subsystemen.  

 

Eide (2000) ger en bild av att olika komponenter tillkommer i takt med att de 

ensamkommande flyktingbarnen går vidare i integrationsprocessens faser. När fler och 

fler komponenter tillkommer blir systemet mer invecklat och komplext, denna syn på 

systemets utveckling kallas för differentiering. Detta anser vi ger en bild av 

svårigheterna som de ensamkommande flyktingbarnen ställs inför i sin integration. 

 

Integrationsprocessen kan jämföras med processen att lägga ett pussel. Ambitionen är 

att se det klart, med alla bitar liggande på plats. För att klara det måste det byggas bit för 

bit, processen måste komma fram genom att se på bitarna i sig själva och sedan passa in 

dem i helheten. 
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6. Diskussion  

 

I detta kapitel kommer vi börja med att sammanfatta resultaten av vår studie, föra en 

metoddiskussion samt ge förslag på fortsatt forskning. 

 

För att främja ensamkommande flyktingbarns integration arbetar den undersökta 

verksamheten utifrån en modell kallad Gävleborgstrappan som visar vad varje enskilt 

EKB är i behov av beroende på vilket ”trappsteg” de befinner sig på. Utifrån denna 

modell och dess trappsteg arbetar verksamheten dagligen med att stödja de 

ensamkommande flyktingbarnen i skapandet av trygghet och nätverk, både formella och 

informella, för att på så sätt ge EKB en trygg bas att stå på i sin etablering och 

integration. I verksamhetens integrationsarbete stöter de enligt verksamhetens 

företrädare på svårigheter så som att de ensamkommande flyktingbarnen idag ofta får 

kort tid på sig för att hitta en trygghet och tillit till landet Sverige. EKB kan ha flytt från 

korrumperade länder vilket medför att EKB heller inte har något/har dåligt förtroende 

för svenska myndigheter och personalen vid HVB-hemmet. EKB saknar även ofta 

nätverk där ungdomar med annan etnicitet än den egna är medverkande vilket medför 

att de får svårt att lära sig de normer och värdering som är aktuella i det svenska 

samhället.  

 

Studiens viktigaste slutsats är att integration är en process som inbegriper många 

aktörer, system och subsystem. Integration handlar inte om vad en person gör, det är en 

process som hela samhället måste vara delaktig i. Integration är ett pussel där alla bitar 

bildar en fullständig helhet. 

 

När vi skulle hitta intervjupersoner för studien använde vi oss av personliga kontakter. 

Detta anser vi kan innebära både fördelar och begränsningar. De fördelar vi har sett i 

efterhand är först och främst att det är lättare att inleda samtal då vi inte känner att vi har 

behov av att överdrivet strikt hålla de formella rollerna - intervjuare, intervjuperson. Det 

ledde till möjligheten att ha ett öppet och avslappnat samtal men fortfarande med 

intervjuns syfte i fokus. Eftersom kontakt redan fanns med bl.a. enhetschefen kunde vi 

tillsammans med enhetschefen finna samarbetsvilliga intervjupersoner som har lång 

erfarenhet av arbetet i verksamheten. I samråd kom vi fram till de valda 
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intervjupersonerna utifrån att de kan prata om verksamheten på ett rättvist och öppet sätt 

utan att glorifiera densamma.  

 

Den största begränsningen vi kan se med att vara bekant med intervjupersonerna är att 

det kan vara svårt att hålla den röda tråden under intervjuns gång. Det kan bli många 

intressanta sidospår som man inte vill missa trots att de inte är helt relevanta för syftet 

med studien. Detta blev aktuellt under en av intervjuerna då vi hade en närmare relation 

till denne. Vid det tillfälle då ett sidospår uppstod fann vi vägen tillbaka till studiens 

syfte genom att ta fasta vid små, korta uttalanden som kunde associeras med det för 

studien relevanta ämnet.  

 

I denna studie har personal och chefer på två nivåer intervjuats angående verksamhetens 

arbete vilket medför att endast en sida av fenomenet har belysts. Vi ser att det för 

framtida forskning skulle vara intressant att göra en studie där kommunens politiker får 

göra sina röster hörda i frågan om vad samhället kan göra för att främja 

ensamkommande flyktingbarns integration i samhället, vad samhället, genom 

politikerna, kan tillföra. Att belysa de ensamkommande flyktingbarnens möjlighet till 

integration utifrån en politisk vinkel tror vi skulle kunna inbringa större förståelse och 

kunskap kring det komplexa system de befinner sig i. I den studien anser vi att det 

skulle vara viktigt att belysa att integration är ett system med många komponenter.  
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8. Bilagor 

8.1. Missivbrev 

 

Hej.  

 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Högskolan i Gävle som ska skriva ett 

examensarbete denna termin. Anledningen till att vi kontaktar Dig är att vi vill göra en 

undersökning om hur verksamheten XXX arbetar för att inkludera ensamkommande 

flyktingbarn i samhället och för att det ska vara möjligt att göra detta så vill vi få en 

större inblick i hur ni arbetar genom en intervju med Dig personligen. Vi är intresserade 

av att bland annat veta mer om vilka strategier och metoder ni använder för att främja de 

ensamkommande flyktingbarnens integration, samt möjliga svårigheter i detta arbete. Vi 

ber därför Dig att medverka i vår studie där Du får möjligheten att berätta om XXX 

arbete. 

 

Om Du väljer att delta i en intervju som en del av vårt arbete vill vi informera om vilka 

rättigheter som Du som deltar har, samt hur vi kommer att använda oss av materialet 

som Du delger oss. Som intervjuperson har Du alltid rätt att avbryta Din medverkan 

under hela processen utan att meddela orsak, då kommer inga ytterligare uppgifter tas 

från dig. Du kan även välja att de svar Du lämnat helt tas bort från undersökningen. Du 

har även rätten att välja att inte svara på någon fråga, utan att ange någon orsak. De 

uppgifter som samlas in kommer inte att användas för andra ändamål än forskning och 

intervjusvaren i sin “rena” form kommer inte att spridas vidare. Uppgifter om Dig som 

person kommer inte att framgå i forskningen och kommer att refereras till din 

nuvarande yrkestitel, men kan avidentifieras ytterligare om så önskas. 

 

Om Du medverkar i studien vill vi gärna spela in intervjun för att på så sätt kunna 

bearbeta det insamlade materialet på ett respektfullt sätt, om Du inte vill bli inspelad så 

är det bara att meddela detta så löser vi det på annat sätt. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Linnéa Lindqvist 

Sofia Krigh 
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8.2. Intervjuguide 

Bakgrund 

·         Hur länge har du jobbat här och har du jobbat med målgruppen tidigare? 

·         Varför jobbar du här/med den här målgruppen? 

·         Hur skulle du beskriva ditt uppdrag på boendet? 

·         Vad innebär integration för dig? 

Integrationsarbetet 

Grundläggande 

·         Arbetar ni mot specifika mål när det gäller integration? Isf hur arbetar ni 

konkret på boendet för att nå dessa? 

·         Vilka metoder och strategier använder ni i integrationsarbetet? 

·         Vad gör ni till vardags som bidrar till ungdomarnas integration? 

·         Finns det några skillnader på arbetet med de som är asylsökande respektive 

fått PUT? 

·         Vilka saker är enligt dig viktigast när det handlar om vad som bidrar till 

respektive motverkar integration? 

·         Tror du att det är några och isf vilka personer tror du är viktiga för 

ungdomarna i integrationsprocessen i samhället? 

Svårigheter 

·         Vilka är de huvudsakliga svårigheterna i integrationsarbetet? 

·         Har Du stött på problem i integrationsarbetet? Ge gärna exempel på några 

situationer. 

·         Kan och isf Hur kan ungdomarnas attityd påverka den egna integrationen? 

·         Kan det ses som en fördel/nackdel att bo i ett hvb-hem för 

integrationsprocessen? 

·         Kan du berätta om någon ungdom som det gått “sämre” för? Vad tror du har 

bidragit till det? 

·         Kan du berätta om någon ungdom som det gått “bra” för? Vad tror du har 

bidragit till det? 

Avslut 

·         Finns det något i boendets arbete för att främja ungdomarnas integration 

som du skulle vilja utveckla? 

·         Har du något att tillägga?   

 


