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Abstract 

 
”Challenges of integration regarding unaccompanied refugee minors living in 

residential care homes”  

Examined from a staff perspective.   

 

Written by: Hanna Johansson and Sara Sjöberg.  

 

This study aimed to examine what kind of challenges regarding integration the staff of 

residential care homes for unaccompanied refugee minors identify and what possibilities 

they have to handle these. Four qualitative interviews with staff in residential care 

homes for unaccompanied refugee minors were conducted. The result was analyzed by 

using the system theoretical perspective of Luhmann on the concepts of inclusion and 

exclusion in the context of social work. Another tool for analyzation was the different 

concepts of integration described by Esser and Elwert, called assimilation and intern 

integration. The respondents described that the residential care homes concepts of 

integration contributed to increase the chance of inclusion for the adolescents within the 

majority population and minority population. The daily routines of the residential care 

home were described to be the tools to include adolescents. This was according to the 

staff done by educating the adolescents about the Swedish society. The education that 

were described reflected the awareness of the transmigrant and their floating identity. 
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Sammanfattning  

 

”Integrationsutmaningar på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn”  

 En studie från personalens perspektiv. 

 

Av: Hanna Johansson och Sara Sjöberg.  

 

Syfte med denna studie var att undersöka vilka integrationsutmaningar personalen på 

HVB-hem identifierar med avseende på ensamkommande flyktingbarn och vilka 

möjligheter de anser sig ha att hantera dessa. Studien utgår ifrån fyra kvalitativa 

intervjuer som genomfördes med HVB-personal på tre olika boenden för 

ensamkommande flyktingbarn. Resultatet analyserades med hjälp av Luhmanns 

systemteoretiska perspektiv på begreppen inkludering och exkludering i kontexten för 

socialt arbete. Ett annat analysverktyg var Esser och Elwerts olika integrationskoncept, 

kallade assimilation och intern integration. Studiens resultat visar att HVB-hemmens 

integrationskoncept varierade vilket påverkade ungdomarnas chanser till inkludering 

inom majoritetsbefolkningen och minoritetsbefolkningen. HVB-hemspersonalens arbete 

med att inkludera ungdomarna tydliggjordes genom de dagliga rutinerna på 

arbetsplatsen. Inkluderingen skedde enligt intervjupersonerna genom att personalen 

informerade ungdomarna om det svenska samhället. Informationen som beskrevs 

reflekterade personalens medvetenhet om transmigrantens situation och dess flytande 

identitet. 

 

 

 Nyckelord: Integration, inkludering, exkludering, assimilering. 
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1. Inledning 

Under de första sex veckorna av år 2016 rapporterade United Nations High 

Commissioner for Refugees (Sverige för UNHCR-FN:s flyktingorgan, 2016) att 80 000 

personer flytt till Europa med båt från världens mest konfliktdrabbade länder som 

Afghanistan, Irak och Syrien. I dessa länder lever cirka 91 procent av befolkningen idag 

på flykt. År 2015 registrerade Migrationsverket 35 369 ensamkommande flyktingbarn 

som asylsökande i Sverige, fler än hälften av dessa kommer ifrån Afghanistan. Enligt 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA, 1994:137) 1 § definieras ett 

ensamkommande barn, som en omyndig individ som är skild från bägge föräldrar, eller 

från annan myndig person som tagit på sig föräldrarollen vid ankomsten till Sverige. 

Enligt denna lag gäller denna definition även om barnet efter ankomsten till Sverige 

skiljs från sina föräldrar eller annan person som tagit på sig föräldrarollen. 

Migrationsverket definierar asylsökande som en person som rest till Sverige för att söka 

skydd, men ännu inte fått ett slutligt besked på sin ansökan (www.migrationsverket.se). 

Vi har i dagsläget inte kunnat hitta några publicerade siffror för hur stor andel av de 

ensamkommande flyktingbarnen i Sverige som bor på hem för vård och boende (HVB). 

En studie genomförd av Länsstyrelsen i Stockholms Län (2013) visade att 51 procent av 

de ensamkommande pojkarna 2012 var placerade i HVB-hem. Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) definierar HVB-hem som en verksamhet som riktar in sig mot 

behandling, omvårdnad, fostran eller stöd (www.ivo.se). Verksamhetens innehåll ska 

enligt IVOs hemsida individanpassas så att den uppfyller individens behov och upplevs 

som meningsfull. Samma hemsida förklarar att HVB-hem för ensamkommande barn, 

antingen riktar sig till asylsökande barn, eller till barn som fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT).  När en individ får PUT innebär det enligt Migrationsverket 

att personen har rätt att leva på samma villkor som andra svenska medborgare 

(www.migrationsverket.se). Dessa villkor innefattar att personen exempelvis har rätt att 

arbeta, bosätta sig samt resa in och ut ur landet. 

 

1.1 Bakgrund 

Vår gemensamma upplevelse är att rapporteringen i massmedia under detta år fokuserat 

mycket på integrationsutmaningar för ensamkommande flyktingbarn. Vi har därför valt 

att undersöka hur väl HVB-hemspersonalens uppfattningar stämmer överens med vår 

förförståelse, samt tidigare forskning inom området. Genom att granska tidigare 
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forskning inom området och sätta det i relation till vår förförståelse har vi urskilt 

återkommande integrationsutmaningar som vi valt att fokusera på i studien. Ett problem 

som tydligt framkommer i tidigare forskning är psykisk ohälsa hos ensamkommande 

flyktingbarn. Vi har därför valt psykisk ohälsa som ett av de teman vi vill undersöka 

närmare. Sverige är ett land som på United Nations Development Programmes (UNDP, 

2015) lista rankades bland toppen av världens mest jämställda länder. Afghanistan 

däremot, som många ensamkommande flyktingbarn kommer ifrån, återfinns på denna 

lista bland de länder där kvinnor har sämst rättigheter. Vi undrar därför om och hur 

kulturskillnader gällande synen på sex/samlevnad och jämställdhet, yttrar sig på HVB-

hemmen och hur personalen samtalar med ungdomar kring dessa frågor. Detta upplever 

vi som särskilt intressant då ensamkommande flyktingbarn ofta utpekas som 

våldsförövare i massmedia och att sexualbrott får särskilt stort utrymme. Vår 

uppfattning gällande detta bekräftas av Lisinski i en artikel skriven av honom i Dagens 

Nyheter (2016, 19 februari). Lisinski skriver utöver detta att enligt polisens RAR-

register, är asylsökande och ensamkommande flyktingbarn endast inblandade i cirka en 

dryg procent av det totala antalet anmälningar under mätperioden och att de då även 

ingår som brottsoffer. Dessa utpekanden i massmedia kan ses som uttryck för 

främlingsfientlighet. Mediabilden är viktig då den kan påverka majoritetsbefolkningens 

uppfattning av ensamkommande flyktingbarn. Mels, Derluyn och Broekaert (2008) 

beskriver att lokalbefolkningens attityd gentemot ensamkommande flyktingbarn är 

viktig då ungdomarna som deltog i deras studie visade ökat självförtroende när de kände 

sig accepterade av lokalbefolkningen, samt fick vänner i lokalsamhället. Att lära sig 

förstå ett samhälles koder och normer är en viktig del för att bli accepterad av 

lokalbefolkningen. Vi undrar därför hur HVB-hemspersonalen arbetar för att informera 

ungdomarna exempelvis om lag och rättsväsende samt om de på något sätt arrangerar 

mötesplatser där ungdomarna och ortsborna kan lära känna varandra. Vi menar att 

studien är relevant att genomföra därför att det inte finns någon tidigare forskning som 

täcker detta område och vår förhoppning är att undersöka hur vi som framtida 

socialarbetare ska agera för att bidra till ensamkommande flyktingbarns inkludering i 

det svenska samhället. 

1.1.1 Problemformulering 

Eftersom HVB-hem är en av de vanligaste boendeformerna för ensamkommande 

flyktingbarn framstår det som ett lämpligt ställe att inhämta information till denna 
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studie. Då dessa barn och ungdomar saknar vårdnadshavare i Sverige är det troligt att 

det många gånger är personalen på HVB-hemmen, som står dem närmast. Den aktuella 

forskningen som vi använt oss av täcker endast omkringliggande områden och inte 

exakt det område som vi vill studera.  Med denna studie vill vi ta reda på vad vi som 

framtida socialarbetare kan göra för att underlätta inkluderingen i det svenska samhället 

för ensamkommande flyktingbarn. Vi är därför intresserade av att veta vilka de största 

integrationsutmaningarna personalen på HVB-hemmen möter i sin vardag och hur de 

arbetar med sociala problem knutna till integration på arbetsplatsen. 

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Vår studie är relevant för socialt arbete eftersom socionomer är de som är ytterst 

ansvariga (LMA 1994:137, § 3) för ensamkommande flyktingbarns mottagande, omsorg 

och boende via socialtjänsten i den kommun som Migrationsverket anvisat barnet till. 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 2 kapitlet 1 § så är det den kommun där 

personen vistas, som är ansvarig för att personen får det stöd och hjälp som denne 

behöver. Detta innebär att socialtjänsten där det ensamkommande barnet bor, har det 

yttersta ansvaret för barnets välmående. Studien är även relevant då detta är ett relativt 

outforskat område som är väldigt aktuellt just nu. Det finns mycket forskning inom 

området för integration, så mycket material kan sammanställas, dock finns det en 

kunskapslucka gällande just vår valda målgrupps integrationsutmaningar i en svensk 

kontext. Detta innebär att undersökningen är explorativ till sin karaktär.  

 

1.3  Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka integrationsutmaningar personalen vid fem 

olika HVB-hem identifierar med avseende på ensamkommande flyktingbarn och vilka 

möjligheter de anser sig ha att hantera dessa.  

 
1.4  Frågeställningar 

 Vilka integrationsutmaningar beskriver de intervjuade anställda vid HVB-hem i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 Hur definierar informanterna begreppet integration? 

 Vilka rutiner beskriver informanterna finns vid HVB-hemmen för att hantera 

integrationsutmaningar? 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats består av sex kapitel där rubriker och underrubriker är numrerade. Det 

första kapitlet innehåller en inledning, bakgrund, problemformulering, syftet med 

studien samt frågeställningar. I detta kapitel presenteras definitionen av några centrala 

termer. I kapitel två presenteras sökprocessen som lett fram till den tidigare forskningen 

som tematiserats i fyra teman. I det tredje kapitlet redovisas de teoretiska 

utgångspunkter som återfunnits i det insamlade materialet. I detta kapitel ges en 

förklaring till de teoretiska perspektiv och begrepp vi använt oss av i analysdelen. I 

kapitel fyra förklarar vi tillvägagångssättet vid vald metod samt för en diskussion 

gällande hur studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden beaktats. I kapitel fem 

har intervjupersonernas svar, efter intervjuerna sammanställts och analyserats med hjälp 

av en teoretisk referensram som består av Luhmanns systemteoretiska syn på begreppen 

inkludering och exkludering samt Esser och Elwerts olika integrationskoncept. 

Resultaten har tematiserats för att svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Studien 

avslutas med en sammanfattande diskussion av resultatet där vi även ger våra förslag till 

fortsatt forskning. I kapitel sex tolkar vi och reflekterar över studiens resultat, analys 

och metod utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer sökprocessen som lett fram till att identifiera och selektera 

material för redogörelsen av tidigare forskning inom området att beskrivas. Forskningen 

som valts är relevant för vår studie eftersom den tar upp olika sorters problem och 

utmaningar som ensamkommande flyktingbarn möter i ett nytt land. Den forskning som 

vi tagit del av har indelats i fyra olika teman som vi kallar: Psykisk ohälsa, Inkludering, 

Barnperspektivet och Transmigranter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

huvudresultat som tidigare forskning lyft fram.  

 

2.1 Sökprocessen 

Det har varit lätt att hitta artiklar eftersom det finns mycket skrivet inom ämnet för 

integration. Det finns dock inte mycket forskning på exakt det område vi planerat att 

studera. Vi har däremot funnit flera examensarbeten, som ligger mycket nära vårt eget 

forskningsområde. Eftersom examensarbeten inte anses vara forskning har vi valt att 
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inte ta med dem i detta avsnitt, även om deras resultat hade kunnat vara intressanta för 

vår studie. Genom att granska andra examensarbeten inom området, har vi funnit 

intressanta artiklar som kunnat användas i vårt arbete. I sökprocessen har databaser som 

Högskolan i Gävle har till sitt förfogande använts. De fyra databaser där forskningen 

hittades var Discovery, SwePub, Google Scholar och SocIndex. Sökorden som 

användes var ensamkommande*, integration OR assimilation, refugee minor, 

unaccompanied minor*, unacomm*, HVB-hem AND staff. Trunkeringstecken (*) har 

använts för att hitta eventuella artiklar där böjningar av sökorden finns med. Vårt krav 

har varit att artiklarna som valts ut ska vara ”peer rewieved”, alltså att de ska vara 

vetenskapligt granskade samt i full text. Resultaten i databaserna har i det stora hela 

liknat varandra. Genom att söka på ensamkommande* i databaserna har vi fått 0-10 

träffar, mestadels konferensbidrag och artiklar skrivna på svenska eller översatta från 

svenska. Sökningen på ensamkommande* and integration or assimilation i databaserna 

gav högst antal träffar, mellan 4000- 140 000 stycken. Dessa sökningar fick avgränsas 

genom att endast söka efter forskning från 2000-talet, skrivna på engelska eller svenska, 

med ämnena migration, immigration eller sociologi. Efter denna avgränsning återstod 

ett trettiotal artiklar, som inte passade vårt forskningsområde. Det vi däremot fann 

genom att söka på ensamkommande* var flera artiklar skrivna på engelska där 

ensamkommande flyktingbarn omnämns som ”refugee minor” eller ”unaccompanied 

minor” jämfört med de mer sällsynta benämningarna ”underage refugee” och 

”unaccompanied underage”. Vi valde därför att avgränsa oss till ”refugee minor” och 

unaccompanied minor”. ”Refugee minor” gav mellan 9 000 - 100 000 träffar.  Här 

avgränsade vi oss till forskning från 2000-talet, vilket gav 917- 33 000 träffar beroende 

på vilken databas som användes. Två namn som ofta återkom bland dessa träffar var 

Derluyn och Broekaert som skrivit flera artiklar som handlar om vårt ämne. Med 

sökordet unaccompanied minor* gav databaserna mellan fyra och 70 stycken träffar av 

god kvalitet för vår studie. Här hittades både svenska och internationella artiklar 

översatta till engelska. Majoriteten av forskningen som vi använt oss av, hittades här.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Psykisk ohälsa 

Derluyn och Broekaert (2007) har undersökt förekomsten av känslomässiga och 

beteendemässiga problem hos ensamkommande flyktingungdomar. Studien jämförde 

ungdomarnas perspektiv med socialarbetarnas perspektiv genom att göra en enkätstudie 
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där 142 ensamkommande flyktingungdomar och 124 socialarbetare knutna till olika 

typer av boenden för ensamkommande flyktingungdomar i Belgien deltog. För att 

analysera resultaten av enkäterna har analysmetoden MANCOVA använts och 

forskarna har beaktat flera olika perspektiv. Forskarna förklarar att många 

ensamkommande flyktingbarn är ungdomar som upplever någon form av identitetskris, 

vilket de flesta människor i den åldern gör. Detta kan orsakas av att den sexuella 

identiteten utvecklas, olika sociala färdigheter tränas och personligheten utvecklas. 

Studien visade att ensamkommande flyktingungdomar utöver att handskas med typiska 

identitetskriser, även måste lära sig att hantera dessa kriser i ett främmande land utan 

sina föräldrar. Ett resultat av dessa omständigheter är enligt Derluyn och Broekaert att 

många ungdomar tvingas växa upp i förtid genom att axla ansvar som tillfaller vuxna. 

Deras huvudresultat visar att det är en stor riskfaktor att vara ett ensamkommande 

flyktingbarn. Mellan 37 och 47 procent av de ensamkommande flyktingbarnen visade 

upp allvarliga eller väldigt allvarliga symptom på oro, depression och posttraumatisk 

stressyndrom. Socialarbetarna i studien svarade att de upplevde en hög förekomst av 

olika typer av problem inom denna population. För att den känslomässiga hälsan inte 

ska riskeras, är det viktigt att dessa barn erbjuds lämplig vård så fort som möjligt. 

Hessle (2009) har skrivit en avhandling gällande unga vuxna ensamkommande 

flyktingbarn. Avhandlingen följer en grupp ungdomar i Sverige under en tioårsperiod. 

Tre olika metoder har använts i studien; i första stadiet har Hessle kort efter ankomsten, 

intervjuat 100 ensamkommande flyktingbarn, genom ett hälsoformulär. I det andra 

stadiet har forskaren tio år senare genomfört en kvantitativ registerstudie via aktmaterial 

från Migrationsverkets arkiv. Av de ursprungliga 100 barnen som i första stadiet 

intervjuades, hade undersökningsgruppen sjunkit till 68 ungdomar som stannat i Sverige 

efter att ha fått permanent uppehållstillstånd.  I studiens tredje stadie har 20 informanter 

av de 68 tidigare nämnda ungdomarna valts ut för intervju. 

 

Hessle har använt sig av olika teorier för stress och trauma respektive resilience det vill 

säga, förmågan att återhämta sig snabbt från svårigheter, kulturmötesbegrepp och olika 

socialisationskategorier för att analysera sitt resultat. Forskarens huvudresultat visar att 

boendet har stor betydelse för de ensamkommande barnens psykiska hälsa. Barn som 

bodde hos släktingar mådde bättre i större utsträckning än barn som var 

institutionsplacerade på exempelvis HVB-hem.  
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2.2.2 Inkludering 

I denna undersökning visar Mels et al. (2008) hur olika typer av socialt stöd kan minska 

risken för psykisk ohälsa. Tolv ensamkommande flyktingbarn deltog i undersökningen, 

där de fick fylla i en enkät om socialt stöd och blev sedan intervjuade gällande deras 

upplevelse av socialt stöd. Intervjuerna transkriberades och kodades efter teman. 

Forskarna förde sedan in detta i ett dataprogram som möjliggör bearbetning av 

kvalitativa data, WinMAX98. Resultatet av studien visar att socialt stöd kan förbättra de 

ensamkommande barnens psykiska hälsa genom att ge dem distraherande 

copingstrategier. Forskarna beskriver att den huvudsakliga effekten var att 

studiedeltagarnas självförtroende ökade när de kände sig accepterade av 

lokalbefolkningen och när de fick vänner i lokalsamhället.  

 

Wernesjö (2015) har skrivit en artikel som utforskar ensamkommande flyktingbarns 

känsla av inkludering i ett landsbygdssamhälle i Sverige. Då ensamkommande 

flyktingbarns eget perspektiv tidigare saknats inom forskningen har Wernesjö intervjuat 

nio ungdomar i de övre tonåren från Afghanistan och Somalia, boendes på ett HVB-

hem i landsbygdsmiljö. Informanternas svar har analyserats av forskaren med hjälp av 

ett poststrukturalistiskt perspektiv. Wernesjö förklarar poststrukturalismen som en teori 

som kan utmana och dekonstruera betydelsen av begrepp som ”hem” och ”tillhörighet” 

genom att ifrågasätta om detta bestäms utifrån etnicitet, ras, nationell tillhörighet eller 

hemland. Med denna teori kan begreppen ”hem” och ”tillhörighet” anses vara pågående 

processer som skapas genom interaktion med andra människor. Resultatet av studien 

visar att ungdomarna som bodde på HVB-hem i ett landsbygdssamhälle vilket 

stereotypiskt kännetecknas av att ”alla känner alla”, bidrog till att ungdomarna kände 

sig som avvikare. Både på grund av att de inte bodde i en familj som andra ungdomar i 

samhället, utan även på grund av att de identifierade sig själva som ”immigranter” samt 

hade mycket svårt att få vänner bland lokalbefolkningen. Ungdomarna i studien 

konstruerade dock en känsla av tillhörighet och hem som handlade om de sociala 

kontakter de hade på boendet och de ställen i samhället de hade tillgång till.  

2.2.3 Barnperspektivet 

Wernesjö (2012) har genomfört en innehållsanalys med kodord som unaccompanied, 

separated och asylum-seeking för att jämföra vad som finns skrivet inom flera olika 

vetenskapliga fält som barnpsykologi, pedagogik, juridik, omvårdnad och socialt arbete. 
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Wernesjö beskriver ensamkommande flyktingbarn som barn som befinner sig utanför 

samhällets gränser, då de flytt från sitt hemland och blivit separerade från sina föräldrar. 

Detta innebär att deras barndom oftast inte kan definieras som normal. Vidare skriver 

Wernesjö att de flesta studier som gjorts, när det gäller ensamkommande flyktingbarn 

riktar in sig mot känslomässiga problem som trauman och andra svårigheter de upplevt i 

sitt hemland. Det finns även studier som fokuserar på att undersöka om de har psykiska 

åkommor, exempelvis depression eller posttraumatisk stress syndrom. Wernesjös studie 

visar på vikten av att beakta barnets eget perspektiv, samt ta hänsyn till 

intersektionalitetsperspektivet för att verkligen kunna förstå barnets unika situation.  

 

Piuva och Karlsson (2012) beskriver det intersektionella perspektivet som ett perspektiv 

som visar hur fler maktfaktorer utöver kön kan forma en persons sociala villkor och 

möjlighet till makt över sitt liv. Andra maktfaktorer som kan påverka maktfördelningen 

är etnicitet, kön, ålder, klass, funktionshinder och sexualitet. Piuva och Karlsson 

beskriver ett exempel på detta med en arbetsplatsundersökning, där svarta kvinnors 

situation inte kunde förstås utan att analysera att kvinnorna blev förtryckta både utifrån 

kön och ras. Wernesjös (2012) slutsats är att oavsett teorins kvalitet och hur teorier 

kombineras så säger de inget om barnets egen upplevelse, om ingen lyssnar på barnet.  

 

Kohli (2006) har utfört en studie som handlar om att ensamkommande flyktingbarn i 

möte med auktoriteter som exempelvis socialarbetare, inte vill berätta om sin situation 

eller bakgrund. Studien har utförts genom att forskaren granskat tidigare forskning inom 

området och tolkat detta. Forskarens fokus har legat på hur barnets val att tala eller inte 

tala kan påverka deras integration. Kohli har sedan intervjuat 29 socialarbetare som 

ansvarar för 34 ensamkommande flyktingbarn i sitt arbete, gällande ungdomarnas 

bakgrund, tystnad och misstro. Studiens huvudresultat visade att socialarbetarna 

uppfattade barnens tystnad på olika sätt och att oavsett hur mycket socialarbetarna visste 

om barnets situation och bakgrund, kunde de ändå hjälpa barnen praktiskt, terapeutiskt 

samt vara ett pålitligt stöd i integrationsprocessen.  

2.2.4 Transmigranter 

Söderqvist (2014) har intervjuat 11 män som kommit till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarn och bott på samma asylboende, för att som myndiga flytta till eget boende. 

Hennes syfte var att ta reda på vilka integrationsutmaningar ensamkommande 
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flyktingbarn möter när de flyttar ”hemifrån”. Materialet har analyserats genom kodning 

av intervjumaterialet som delats upp i fyra teman som hon kallar transnationalism, 

etnicitet, kultur och det transnationella rummet. Transnationalism, förklaras i 

Söderqvists studie som ett nytt perspektiv som återspeglar hur kultur uppfattas. Hon 

skriver vidare att, synen på kultur tidigare varit nära förknippad med själva landet och 

som något som delas av en grupp människor som tillhör det specifika området. Idag 

håller den uppfattningen på att lösas upp. Forskaren beskriver begreppet, transmigrant, 

som ett ord som kan användas för att förklara personer vars identitet är flytande, då den 

både påverkas av det gamla- och nya hemlandets kultur, det vill säga relaterar till både 

identitet och plats. Det transnationella rummet förklaras av Söderqvist som själva 

tillståndet där transmigrantens identitet befinner sig, någonstans mellan olika kulturer. 

Enligt forskaren så har transnationalism även att göra med de ökade möjligheter till 

kommunikation som uppstått till följd av teknologiska framsteg. Denna utveckling gör 

att människor idag kan påverkas i högre grad av andra kulturer än den som råder på 

platsen där individen befinner sig fysiskt. Söderqvist huvudresultat visar att det 

generellt är ett stort steg att flytta hemifrån och en kritisk period för alla unga vuxna, 

men i synnerhet för ensamkommande flyktingbarn. Anledningen till detta är att dessa 

unga personer måste handskas med flera olika sorters utmaningar i det svenska 

samhället. De största utmaningarna som framkom var att de unga männen upplevde 

kulturskillnader, isolering och ensamhet.  

 

Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015) har studerat hur ensamkommande flyktingbarns 

bakgrund påverkar deras flytt från asylboendet. Studien har utförts genom 

fokusgruppsintervjuer med personalen på två olika asylboenden för ensamkommande 

flyktingbarn. För att analysera materialet har forskarna intagit ett transnationellt 

perspektiv, för att öka antalet sätt att tolka och förstå vad det innebär för denna grupp 

människor att flytta hemifrån.  Studiens huvudresultat visar att personalens fokus är att 

göra ungdomarna tillräckligt självständiga för att kunna frigöra sig från personalens 

omvårdnad och klara sig själva i det svenska samhället. Genom att främst fokusera på 

integration, saknade forskarna det transnationella perspektivet i verksamheten. 

Forskarna menar att ur ett transnationellt perspektiv är personalens målsättning svår att 

förstå, då en flytt från ett asylboende för ensamkommande flyktingbarn till egen 

lägenhet inte innebär samma sak som när andra ungdomar lämnar familjehemmet för ett 

eget boende. Söderqvist et al. (2015) menar att dessa ungdomar bör betraktas som 
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transmigranter som främst behöver stärka sina transnationella kontakter, för att kunna 

skapa sig sina egna identiteter och bli självständiga. Detta kan enligt forskarna ske 

genom att ungdomen själv får avgöra när det är dags att lämna asylboendet.  

 

2.3 Sammanfattning 

Den forskning vi tagit del av har tematiserats under fyra rubriker. Under rubriken 

”Psykisk ohälsa” visar forskningen att ensamkommande flyktingbarn löper stor risk att 

drabbas av psykisk ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn går igenom samma typer av 

identitetskriser som andra jämnåriga ungdomar, men måste utöver detta hantera dessa 

kriser utan sina föräldrar i ett främmande land. Forskningen visar även att boendet har 

stor påverkan på de ensamkommande barnens psykiska hälsa. Barn som bodde hos 

släktingar mådde exempelvis bättre än barn som var institutionsplacerade på exempelvis 

HVB-hem. Under temat ”Inkludering” visar den tidigare forskningen att socialt stöd är 

viktigt för att minska förekomsten av psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. 

Studien visade även att känslan av att bli inkluderad i lokalsamhället spelar roll för 

barnets självförtroende. En studie utförd på den svenska landsbygden visade att 

ungdomarna på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn kände sig socialt 

exkluderade. Exkluderingen uppstod då deras boendeform avvek från lokalsamhällets 

norm och de hade svårt att skapa vänner bland lokalbefolkningen. Under rubriken 

”Barnperspektivet” visar den tidigare forskningen att det är viktigt att personer som 

möter ensamkommande flyktingbarn i sin profession, undersöker barnets egen 

uppfattning och inställning. Forskningen visar att eftersom varje barn är unikt och 

påverkas av olika maktprocesser, så är det som yrkesperson viktigt att ta hänsyn till det 

intersektionella perspektivet som betraktar individen i sin kontext, utan att blunda för 

komplexiteten. Brittisk forskning visar dock att ensamkommande flyktingbarn i möte 

med auktoriteter som socialarbetare ofta blir tysta och inte vill berätta om sin bakgrund 

eller situation. Samma studie visar dock att även om socialarbetaren inte vet mycket om 

barnet så kan socialarbetaren ändå vara ett viktigt stöd i barnets integrationsprocess 

genom att stödja barnet praktiskt och terapeutiskt. Det sista temat kallas 

”Transmigranter” och handlar om vägen till att bli en självständig vuxen person, från att 

vara ett ensamkommande flyktingbarn. Studien visar att ensamkommande flyktingbarn 

är särskilt sårbara för psykisk ohälsa när de flyttar från gemensamma asylboenden 

exempelvis HVB-hem till egna lägenheter. Grunderna till psykisk ohälsa visade sig i 

studien vara att de upplevde kulturskillnader och kände sig ensamma. Tidigare 
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forskning visar att ett transnationellt perspektiv saknas bland HVB-personal och att en 

ökad medvetenhet om detta skulle kunna minska förekomsten av psykisk ohälsa, hos 

dessa ungdomar. Forskningen föreslår exempelvis att dessa ungdomar själva skulle få 

bestämma när de väljer att ”flytta hemifrån” då deras identitetssökande är mer komplexa 

jämfört med andra ungdomar. Vår studie förhåller sig till den redan existerande 

kunskapen genom att den gett oss en god överblick över vilka återkommande problem 

ensamkommande flyktingbarn möter i sin vardag, både i en svensk och i internationell 

kontext.  Den kunskapslucka vi har identifierat och som vi vill fylla med vår studie är 

att lyfta fram HVB-personalens perspektiv på de integrationsutmaningar 

ensamkommande flyktingbarn möter i Sverige idag. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

Som teoretiska perspektiv i studien har vi valt att rikta in oss på Niklas Luhmanns 

systemteoretiska syn på inkludering och exkludering samt Matthias Kortmanns 

beskrivning av Georg Elwerts och Hartmut Essers olika integrationskoncept. 

 

3.1 Luhmann                                                                                            

Niklas Luhmann var en tysk sociolog som levde och verkade under 1900-talet. Han var 

en av grundarna till den sociologiska systemteorin (Schirmer & Michailakis, 2013). 

Systemteorin utgår från att alla fenomen är relaterade kring ett system och varje system 

har ett antal komponenter där alla komponenter påverkar varandra och är av stor 

betydelse för hur hela systemet fungerar (Payne, 2008). I den sociologiska systemteorin 

definierar Luhmann kommunikation som den viktigaste delen av sociala processer och 

han förstår samhället som ett övergripande socialt system som omfattar all 

kommunikation. Allt som inte är kommunikation hamnar utanför samhället, som till 

exempel människor med sina kroppar och sinnen. Allt som inte är kommunikation 

tillhör samhällets omvärld. Detta innebär inte att omvärlden är mindre viktig eller att 

system kan existera utan en omvärld. Samhället är till exempel otänkbart utan en 

ekologisk omvärld. Luhmanns syfte var att skapa en generell systemteori som kunde 

appliceras på alla delar i samhället och förklara det som sker i samhället. Hans teori fick 

utstå mycket kritik då de ansågs avhumanisera samhället och inte gav plats åt individen 

(Schirmer & Michailakis, 2013).  
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3.1.1 Inkludering 

Luhmanns systemteoretiska syn på inkludering och exkludering förklaras av Schirmer 

och Michailakis (2013) i en artikel som just behandlar temat inklusion och exklusion 

utifrån systemteorin och dess relevans för socialt arbete. Luhmann kategoriserade 

samhället genom att dela upp det i den sociala sfären och i den icke-sociala sfären, 

istället för att exempelvis kategorisera människor utifrån samhällsklass. Denna modell 

innebär, som vi redan nämnt, att allt som inte kan kommuniceras, ligger utanför 

samhällets gränser och blir därmed exkluderat. Luhmann menade att olika typer av 

kommunikation råder i olika sociala system i samhället som är tydligt avgränsade mot 

varandra. Interaktionssystemen kan till exempel utgöras av området för ekonomi, 

medicin, religion m.fl. Dessa olika funktionsområden har ett eget språk och kallas av 

Luhmann för sociala system. Inkludering är inom det sociala systemet mycket viktigt, 

då inkludering indikerar om en person anses vara relevant eller inte, något Luhmann 

kallar för att inneha en social plattform. Det som avgör om en person har en social 

plattform eller inte är huruvida det sociala systemet t.ex. en organisation som skolan 

eller en interaktion mellan elever på skolgården betraktas som relevant eller inte. 

Genom att hänvisa till Luhmann menar författarna att inkludering inte ska misstas för 

jämställdhet, utan snarare ses som en konstruktion i ett socialt system där motsatsen, 

exkludering även existerar. Att bli inkluderad i det sociala systemet som vi kallar socialt 

arbete (t.ex. socialtjänsten), kan enligt Schirmer och Michailakis, vara bättre jämfört 

med att leva i total exkludering. Total exkludering kan i detta sociala system exempelvis 

innebära en risk att svälta till döds. Att bli inkluderad i det sociala systemet, socialt 

arbete ska dock inte blandas ihop med att bli inkluderad i andra sociala system än just 

det sociala arbetet. Socialt arbete kan samordna och bygga upp den sociala plattformen 

hos sina klienter genom att erbjuda exempelvis utbildning, vård och terapi. På detta sätt 

kan klienterna återfå sin attraktionsförmåga och kommunikativa relevans inför andra 

sociala system, genom att öka chansen till inkludering. Socialt arbete kan dock inte 

inkludera klienter i andra system (t.ex. i arbetsmarknaden), detta bestäms av de 

respektive systemen själva. Men socialt arbete kan genom olika insatser bidra till att 

göra individen i fråga anställningsbar (inkluderbar) i just arbetsmarknaden. Inkludering 

är för ensamkommande flyktingbarn boendes på HVB-hem därför inte möjlig, annat än 

i kontexten för socialt arbete och själva HVB-hemmet.   
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3.1.2 Exkludering 

Schirmer och Michailakis (2013) beskriver exkludering enligt Luhmanns 

systemteoretiska modell, som motsatsen till att vissa människor anses vara relevanta för 

ett samhälle, men även i andra sociala system som exempelvis organisationer. 

Exkludering innebär enligt Luhmanns synsätt, att vissa människor inte anses vara 

relevanta deltagare i kommunikationen och därför inte får en social plattform att 

kommunicera från.  Att vara exkluderad innebär att löpa högre risk att bemötas av 

ojämställdhet, vilket kan innebära avsaknad av exempelvis rätten till utbildning, rättsligt 

skydd eller medicinsk vård. Exkluderingssamordning innefattar att arbeta med de 

sociala plattformar individerna har med syftet att öka deras attraktionsförmåga inför 

andra sociala system, exempelvis lära en analfabet att läsa och skriva, erbjuda terapi 

eller konsultation. Författarna menar att idag innebär en modern exkludering sällan en 

total exkludering från samhället. De flesta exkluderingar förvandlas till inkluderingar. 

Exempelvis kriminella exkluderas från de flesta delar av samhället men blir samtidigt 

inkluderade i fängelser. Denna inkludering innebär inte bara en tydligt avgränsad 

plattform, utan även en tydlig roll. Det sociala arbetet förvandlar individers problem 

inom området för inkludering och exkludering till fall och hjälpbehov. Enligt författarna 

ger socialt arbete individer som saknar sociala plattformar i andra kontexter, en 

kommunikativ röst genom att ge dem egna sociala plattformar.  

 

3.2 Integration enligt Esser och Elwert 

Kortmann (2014) beskriver integration som ett vanligt förekommande, men 

kontroversiellt begrepp som har delat upp den politiska debatten i många år. Enligt 

Kortmann (2014) finns två dominerande uppfattningar av integrationsbegreppets 

innebörd, intern integration och assimilering. Georg Elwert argumenterade för en 

multikulturell förståelse av integration. Han menade att minoritetsgrupper först och 

främst skulle integreras inom den egna etniska gruppen. Han kallade detta för, intern 

integration. Elwert ansåg att intern integration var en förutsättning för en lyckad 

integration i det nya hemlandet. Inom Elwerts integrationskoncept är det nya 

hemlandets kultur och integrationen, separerade. Detta innebär att faktorer som att lära 

sig det nya hemlandets språk eller lära sig landets kulturella traditioner inte ansågs vara 

nödvändiga delar av integrationsprocessen. Elwert ansåg istället att intern integration 

var ett viktigare steg, då nyanländas självförtroende och kunskap om livet i det nya 

hemlandet bäst stöttas av medlemmar från den egna etniska gruppen. Hans syfte var 
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dock inte segregation, vilket innebär att de nyanlända drar sig undan samhället i det nya 

hemlandet. Han ansåg istället att de nyanlända skulle uppmuntras till kontakt med 

majoritetsbefolkningen samt respektera och lyda det nya hemlandets lagar. Hartmut 

Esser är Elwerts motståndare i debatten och ställer sig mindre optimistisk inför nyttan 

av intern integration. Han förespråkade istället integration mot det nya hemlandet. Esser 

menade att intern integration leder till segregation, och att han av denna anledning ansåg 

att integration inom majoritetsbefolkningen var bättre. Han kallade denna typ av 

integration, assimilering. Utöver den socioekonomiska aspekten, inkluderade Esser även 

de kulturella, sociala och känslomässiga delarna av assimilering. Han ansåg att kulturell 

anpassning var nödvändig för att uppnå en lyckad integration och den sociala kontakten 

mellan etniska minoriteter och medlemmar av majoritetssamhället därför bör 

uppmuntras. Slutligen ska integration enligt Esser syfta till att de nyanlända identifierar 

sig och är lojala mot det nya hemlandet. Enligt Kortmann är debatten mellan Esser och 

Elwert, en debatt mellan liberaler och socialister. Liberalerna fokuserar mer på 

individen medan socialisterna fokuserar på kollektivet. Kortmann, skriver vidare att om 

integration inte bara betraktas som ett önskvärt mål, utan även som en process som leder 

fram till målet blir de olika synsätten mer lika varandra. Enligt Kortmann, anser de 

flesta forskare idag att lyckad integration är uppnådd, när nyanlända deltar i samhället 

exempelvis i det nya hemlandets utbildningssystem eller arbetsliv. Denna åsikt är 

oberoende av de olika uppfattningar som råder gällande hur detta deltagande ska 

uppnås. Författaren menar att kärnan i denna debatt i grund och botten handlar om vem 

som ska förändras mest för att uppnå jämlikhet, de nyanlända eller det nya hemlandets 

befolkning? 

 

3.3 Teoriernas relevans för studien 

Med inkludering i denna uppsats syftar vi på det sociala arbete personalen på HVB-

hemmet gör för att samordna och bygga upp ungdomarnas sociala plattformar med syfte 

att öka deras attraktionsförmåga och kommunikativa relevans i andra sociala system. 

Med begreppet exkludering syftar vi dels på HVB-hemmet som en 

exkluderingssamordning skapad genom det sociala systemet, socialt arbete. Vi avser 

även de individer exkluderingssamordningen inkluderar i egenskap av att vara 

ensamkommande flyktingbarn. Luhmann förklarar att utan exkludering, skulle 

inkludering inte existera (Schirmer & Michailakis, 2013). Definitionen av integration i 

denna uppsats är en blandning av Elwerts och Essers synsätt, då den dagliga 
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verksamheten på HVB-hemmen både syftar till intern integration och kulturell 

anpassning. Vi avser med begreppet integrationsutmaningar i denna uppsats, att ta fasta 

på de svårigheter personalen möter i det dagliga arbetet med att förena ungdomarna på 

boendet i det svenska samhället. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka 

vilka integrationsutmaningar HVB-hemspersonalen identifierar med avseende på 

ensamkommande flyktingbarn och vilka möjligheter de har att hantera dessa, menar vi 

att Luhmanns systemteoretiska syn på inkludering och exkludering samt Esser och 

Elwerts integrationskoncept är passande analysverktyg för vår studie. Dessa begrepp 

belyser olika metoder för att uppnå lyckad integration där det gemensamma syftet är att 

inkludera de exkluderade. 

4. Metod 
 

4.1 Induktivt förhållningssätt 

Vi har i uppsatsen använt oss av ett induktivt förhållningssätt. Induktion beskrivs av 

Sohlberg och Sohlberg (2013) som en systematisk erfarenhet som bygger på 

observationer. Samtliga undersökta fenomen leder till en generalisering. Sohlberg och 

Sohlberg exemplifierar detta genom att beskriva att eftersom solen gått upp varje dag, 

dras slutsatsen att det kommer ske morgon också. Denna generalisering innebär dock 

inte en hundraprocentig säkerhet. Att inta ett induktivt förhållningssätt vid 

genomförande av intervjuer innebär enligt författarna att material som kan bli viktiga 

för studien, inte går till spillo genom att rikta in sig på en eller flera i förväg valda 

teorier. I vissa fall kan det vara bra att ha en teoretisk och historisk grund att stå på vid 

genomförande av intervjuer men i många fall är intervjuer induktiva.  Först efter att vi 

genomfört våra intervjuer bestämde vi oss för vilken teori som lämpade sig bäst för att 

analysera resultatet.  

 

4.2 Forskningsdesign 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att jämfört med andra metoder, ger intervjuer mest 

information på kort tid. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver intervjuer som 

ett sätt att samla kunskap om människors sociala förhållanden, deras känslor och 

upplevelser. Av denna anledning är det vår uppfattning att intervjuer är den metod som 

bäst lämpar sig för att få svar på våra frågeställningar. För att få så nyanserade svar som 

möjligt är kvalitativa intervjuer att föredra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Författarna menar att en halvstrukturerad intervju innebär att frågorna kommer att vara 
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uppdelade under olika teman. Detta kommer ge oss en ram att hålla oss till och frågorna 

kan fortfarande anpassas efter samtalet. Författarna skriver vidare att nackdelen med 

intervjuer är att intervjupersonen kan undanhålla information, vinkla sina svar eller 

uppge att de arbetar på ett sätt som de egentligen inte gör. Eftersom miljön enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne, är viktig för studiens resultat är vår strävan att hitta en 

så avslappnad och trivsam miljö som möjligt för intervjupersonerna. För att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga och avslappnade kommer intervjuerna att 

genomföras på deras arbetsplatser. Skulle de av någon anledning se det som en olämplig 

plats, kommer vi be dem att ge egna förslag på var intervjun kan ske. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att säkerställa att ingen information glöms och möjliggöra 

transkribering. Vår forskningsdesign har avgränsats genom att endast undersöka 

personalens perspektiv. Denna avgränsning har gjorts med anledning av att ett 

undersökande av ungdomarnas perspektiv skulle medföra etiska dilemman som vi under 

denna tidsram inte skulle ha möjlighet att lösa. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Intervjuguide 

Vi har till denna studie utformat en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med 

teman som utgått från vår förförståelse, tidigare forskning, syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden har delvis utformats med utgångspunkt i syfte och problemformulering, 

men även utifrån en sammanställning av vår gemensamma förförståelse samt den 

tidigare forskningen. För att undersöka varje tema har vi formulerat ett antal frågor och 

följdfrågor, med avseende att besvara studiens frågeställningar.  

4.3.2 Urval av intervjupersoner 

En kvalitativ studie har genomförts där fyra personal som arbetar på tre olika HVB-hem 

för ensamkommande flyktingbarn, intervjuats. Då HVB-hemmen huserar många 

ensamkommande flyktingbarn anser vi att det är en lämplig plats att söka information 

på. Då dessa flyktingungdomar är ensamkommande tror vi att personalen på HVB-

hemmen är de personer som står dem närmast och därför har kunskapen för att kunna 

uttala sig om deras situation.  Nås med detta antal intervjuer inte mättnad kommer 

ytterligare två personer från tidigare valda HVB-hem att intervjuas. Vi har använt oss av 

ett tvåstegsurval och valt tre HVB-hem utifrån vår privata kännedom. Tvåstegsurval är 

en vanlig urvalsmetod vid samhällsvetenskapliga frågeställningar, då det oftare är 
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enklare att få information om en organisation jämfört med att få information om 

enskilda personer (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). HVB-hemmen är samtliga 

kommunala och ligger på landsbygden i två olika kommuner i mellersta Sverige. 

Enhetscheferna på HVB-hemmen har kontaktats av oss, som sedan informerat sin 

personal. Vårt krav på informanterna har varit att:  

* Minst sex månaders anställning för att säkerställa att de har god insikt i verksamheten. 

* De ska själva vilja delta i studien.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att de som intervjuas själva vill 

ställa upp på intervjuerna och inte känner sig tvingade då detta kan färga deras svar. De 

individer bland personalen som var intresserade att delta i studien anmälde sitt intresse 

till enhetscheferna som sedan slumpvis lottade ut intervjupersoner. Risken med denna 

metod är att enhetscheferna kan ha manipulerat vilka personer som valts ut till studien, 

för att ge en god bild av verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vårt 

syfte inte är att granska personalens åsikter om verksamheten utan snarare 

verksamhetens rutiner, bedömer vi att svaren inte påverkas av vem i personalen som 

intervjuas och därmed inte utgör en risk för vårt resultat.  

4.3.3 Datainsamling 

För att samla data till vår studie genomförde vi fyra halvstrukturerade intervjuer med 

personal från tre HVB-hem i två olika kommuner. Tre av intervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplats och den fjärde intervjun ägde rum på en neutral plats som 

intervjupersonen själv föreslagit. Innan intervjuerna ägde rum utformades en 

intervjuguide (se bilaga 1) med både öppna och slutna frågor. Öppna frågor användes 

för att ge intervjupersonerna möjlighet att med egna ord berätta utan att bli begränsade. 

Slutna frågor användes i mindre utsträckning med syfte att tydliggöra oklarheter. 

Beroende på vilka svar som erhölls, ställdes även följdfrågor. Svaren summerades efter 

varje tema för att säkerställa att vi förstått intervjupersonen rätt. Båda författarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer och turades om att inta de olika rollerna. En av oss 

ansvarade för att leda intervjun och den andra lyssnade, antecknade samt ställde 

följdfrågor. Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) så lämpar detta sätt sig bäst 

att göra när man är två personer som genomför en intervju. Intervjuerna spelades in med 

bandspelare eller mobiltelefon för att försäkra oss om att vi fick med all information. 

Intervjuerna pågick mellan 45 - 60 minuter vardera och därefter fick intervjupersonerna 
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utrymme om de ville lämna ytterligare kommentarer. Intervjupersonerna hade i god tid 

innan intervjutillfället fått möjlighet att ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) där 

de informerades om syfte och forskningsetiska riktlinjer. Vi försäkrade oss om att 

intervjupersonerna var införstådda med detta innan intervjuerna inleddes. För att ha 

intervjuerna färska i minnet påbörjades transkriberingen av dem så snart intervjuerna 

var klara. 

4.3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Vår dataanalys inleddes med att de transkriberade intervjuerna lästes igenom. Därefter 

kodades de relevanta delarna i utskrifterna för att finna teman som besvarade syfte och 

frågeställningar.  Då vi hade ett induktivt förhållningssätt bestämde vi oss först vid detta 

skede för vilken teori som lämpade sig bäst för att analysera resultatet. Genom att 

granska svaren började vi urskilja tre begrepp som passade att användas som 

analysverktyg. Svaren kodades utifrån våra frågeställningar. Svaren jämfördes sedan 

med tidigare forskning för att undersöka liknelser och motsägelser. Under analysarbetet 

kontrollerade vi ständigt att svaren återkopplades till studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.4 Trovärdighet 

4.4.1 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten handlar om forskningsresultatets giltighet, att man ser till så att man 

verkligen mäter det man tänkt mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). För att försäkra oss 

om validiteten i vår studie har en intervjuguide skapats med relevanta teman och frågor 

som kan ge svar på forskningsfrågorna.  Reliabiliteten handlar om forskningsresultatets 

tillförlitlighet, oberoende av vem som utför intervjun samt när och var intervjun äger 

rum (Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka reliabiliteten i en intervjustudie kommer 

materialet transkriberas både tillsammans, och var för sig. Uppfattats materialet på 

samma sätt ökar reliabiliteten, uppfattas materialet på olika sätt innebär det att 

intervjuen kommer övervägas att göras om. 

4.4.2 Generaliserbarhet och Etik 

Generaliserbarhet handlar om forskningsresultatet kan appliceras på en större 

population än de intervjuade informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är i 

överlag svårt att generalisera ett resultat som bygger på intervjuer (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Generaliserbarhetsgraden i vår studie är osäker då endast tre HVB-
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hem kommer att undersökas, de resultat studien ger kan därför endast knytas till de 

specifika HVB-hemmen. Personalen på boendena har samma arbetsuppgifter, vilket 

innebär att det inte kommer vara möjligt för oss att efterfråga specifika positioner som 

personalen har i organisationerna, något Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver som användbart vid generalisering. Det sätt vi kan generalisera utifrån är om 

informanterna ger liknande svar vilket ökar generaliserbarhetsgraden. Detta ökar 

chansen för att situationen ser ut på samma sätt på fler platser (Kvale & Brinkmann, 

2009). När fyra informanter tackat ja till studien kommer ett mail att skickas till dem 

där de informeras om de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna måste innan intervjun börjar, informeras om att det är frivilligt att delta. 

De kommer även att informeras om vad intervjun ska handla om och vad den ska 

användas till. Alla uppgifter som erhålls från informanterna kommer att förvaras på ett 

sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifterna vi samlat in kommer endast att 

användas till denna studie. I vårt slutgiltiga examensarbete kommer inga namn att 

nämnas, varken på personer, HVB-hem eller kommuner.  

 

 

5. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjuer. Resultatet har delats upp i tre 

teman utefter våra frågeställningar; Vilka integrationsutmaningar beskriver de 

intervjuade anställda vid HVB-hem i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? Hur 

definierar informanterna begreppet integration? Vilka rutiner beskriver informanterna 

finns vid HVB-hemmen för att hantera integrationsutmaningar? Dessa teman har sedan 

delats upp i underrubriker som vi anser ger materialet en överskådlig struktur. Under 

varje tema presenteras innehållet ytterligare. Resultat och analys presenteras 

genomgående tillsammans i kapitlet, för att förstärka helhetsbilden hos läsaren. För att 

analysera resultatet har vi använt oss av Luhmanns systemteoretiska syn på inkludering 

och exkludering och dess relevans för socialt arbete samt Esser och Elwerts olika syn på 

integration. Teorierna diskuteras sedan i förhållande till tidigare forskning. De begrepp 

vi inriktat oss mot är relevanta för studiens resultat då de kan användas för att belysa 

integrationsutmaningar. Under intervjun utgick vi från de teman vi formulerat i 

intervjuguiden för att få personalens perspektiv på integrationsutmaningar för 

ensamkommande flyktingbarn och vilka möjligheter de har att hantera dessa på HVB-

hemmen. Dessa teman valdes utifrån vår förförståelse och tidigare forskning. Detta är 
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relevant för studien, då de inte bara säger något om personalens möjligheter att hantera 

integrationsutmaningar, utan även något om det samhälle ensamkommande flyktingbarn 

ska integreras i.  

 

5.1 Presentation av informanter 

I detta kapitel har vi gett våra fyra intervjupersoner fingerade namn; Kristina, Petra, 

Magnus och Marcel. De fyra intervjupersonerna har olika lång arbetslivserfarenhet 

inom detta område, allt ifrån nio månader till åtta års erfarenhet. Intervjupersonerna 

arbetar på tre olika HVB-hem i två kommuner i Sverige. En av kommunerna är en 

landsbygdskommun och den andra är en småstadskommun. Två av intervjupersonerna 

utbildar sig till integrationshandledare och två saknar yrkesutbildning. Samtliga 

deltagare har dock tidigare erfarenhet av att arbeta med människor på olika sätt. 

 

5.2 Vilka integrationsutmaningar beskriver de intervjuade anställda vid 

HVB-hem i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

Här presenteras de integrationsutmaningar vi urskilt att HVB-hemspersonalen 

identifierar med avseende på ensamkommande flyktingbarn. Integrationsutmaningarna 

har tematiserats i två underrubriker som vi kallar; informationsbrist och det 

transnationella perspektivet. 

5.2.1 Informationsbrist 

Olika typer av informationsbrist framstår i intervjupersonernas beskrivningar som en 

integrationsutmaning för HVB-hemspersonalen då det kan medföra svårigheter att 

utforma den hjälp och det stöd ungdomarna behöver. 

Magnus säger: 

 

Men jag tror att många har väldigt höga förväntningar när man kommer hit och sen så, och som 

inte infrias. Eller att de här förväntningarna kommer till exempel med att man bor på ett HVB-

hem och att man har uppgett att man är under arton, då får man ju också saker som att man måste 

vara inne i tid, blir behandlad som ett barn och allt det där (....) Men också när det kommer andra 

än personalen som polisen kommer upp och informerar, socialtjänsten kanske kommer upp och 

informerar eller om sjukhuset skulle komma och informera om hur läget är i Sverige att man 

kanske får vänta en vecka, två veckor, ibland en månad, två månader för att få hjälp med 

operationer och då tror man inte riktigt på personalen, såklart. Så det känns som att det behövs 

stöd utifrån (....) 
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Petra förklarar att hon tror att det är vanligt att vissa ungdomar stänger av svåra känslor 

och väljer bort stödsamtal. Marcel berättar att de inte kan tvinga någon att gå på samtal 

om de inte vill själva. Kohli (2006) har forskat i detta och fokuserat på hur barnens val 

av att berätta eller inte berätta om sin bakgrund för socialarbetarna, påverkar barnets 

integrationsprocess. Hans huvudresultat indikerar att socialarbetarnas kunskap gällande 

ungdomarnas bakgrund inte alltid har stor påverkan på barnets integrationsprocess, då 

de genom att hjälpa barnen praktiskt och terapeutiskt ändå kunde utgöra ett pålitligt 

stöd. Socialarbetarna i studien uppgav dock en stor variation i sina svar gällande hur de 

uppfattade barnens tystnad. Intervjupersonernas upplevelser kan på grund av detta anses 

vara ett lika viktigt bidrag i synen på hur barnens tystnad upplevs som de socialarbetare 

som deltog i Kohlis forskning.  

 

Magnus tror att sättet att ta till sig information kan vara kulturellt betingat då många av 

ungdomarna kommer från kulturer med tydliga, auktoritära regler, såväl i samhället som 

i familjen. Han förklarar att i Sverige är samhället annorlunda med andra regler och här 

har de heller ingen familj att rådfråga eller som kan kontrollera deras uppförande. 

Magnus tror att detta är en förklaring till att många testar sig fram för att förstå vilka 

slags konsekvenser deras handlande får: ”Ja, också kan man uppfatta ehh att i Sverige 

får man göra hur man vill så att det får väldigt lite konsekvenser här va [sic].” Har man 

lämnat sin familj, genomgår en asylprocess och blir flyttad av myndigheter som man 

själv inte kan påverka, är det enkelt att förstå ungdomarnas utsatthet och att 

missförstånd uppstår, menar Magnus. Han nämner även att det inte är omöjligt att vissa 

individer på boendet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket också skulle 

kunna förklara varför en individ har svårt att ta in information. Då informationen om 

ensamkommande flyktingbarns bakgrund ofta är bristfällig är det enligt Magnus, svårt 

för personalen att veta hur de bäst ska bete sig för att uppfostra ungdomarna. Vi tolkar 

det som att Magnus efterfrågar en tydligare struktur för dessa ungdomar, då de lever ett 

liv som präglas av stor osäkerhet och en känsla av icke- hanterbarhet. Essers 

integrationskoncept förklarat av Kortmann (2014) förespråkar kulturell anpassning som 

en väg till lyckad integration. Kanske hade kulturell anpassning genom regelbunden 

information gett ungdomarna på Magnus arbetsplats den struktur som han anser saknas. 

En ökad känsla av hanterbarhet skulle kunna innebära att ungdomarna i mindre 

utsträckning utsatte sig själva för risker genom att prova vilka slags konsekvenser deras 
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handlande får. Genom att använda oss av Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) 

perspektiv tolkar vi det som att Magnus menar att kulturell anpassning, skulle öka 

ungdomarnas chans till inkludering, då de bättre skulle förstå vilka koder och regler 

som gäller i Sverige. Detta skulle då enligt Esser (Kortmann, 2014) bidra till att 

ungdomarna börjar identifiera sig som svenskar och blir lojala mot det nya hemlandet. 

Vi anser i likhet med Magnus och i egenskap av att definiera oss själva som svenskar att 

detta skulle öka ungdomarnas attraktionsförmåga och kommunikativa relevans inför 

såväl våra som andra sociala system.  

 

Magnus uppger att bristande information gällande uppehållstillstånd är en stor utmaning 

för ungdomarna. Innan de får besked från migrationsverket upplever han att de är 

omotiverade till att integreras. Luhmann (Schirmer & Michailakis, 2013) beskriver 

samhället som ett socialt system. Han menar att olika typer av kommunikation existerar 

i olika sociala system och om kommunikationen inte existerar anses individerna i det 

specifika sociala systemet som irrelevanta för kommunikationen, det vill säga i dessa 

fall, exkluderas från myndigheternas information. Om myndigheterna i stället åkte ut till 

HVB-hemmen och gav tydligare information skulle det kunna vara ett sätt att inkludera 

ungdomarna i det svenska samhället.  

5.2.2 Det transnationella perspektivet 

Här presenteras transnationalismen som en av de integrationsutmaningar HVB-

personalen identifierade. Vi urskilde perspektivet både som empirisk kunskap hos 

personalen och som avsaknad av teoretisk praxis på samhällsnivå.  

 

Enligt våra intervjupersoner är majoriteten av ungdomarna på samtliga HVB-hem i 

studien runt 16 år. När ungdomarna fyller 18 år måste de enligt lag flytta. Om de har fått 

uppehållstillstånd, flyttar de antingen till en 18plus verksamhet, vilket innebär en egen 

lägenhet med möjlighet till stöd från personal gällande exempelvis ekonomi eller till ett 

boende som ungdomarna ordnar på egen hand. Magnus berättar att situationen trots 

uppehållstillstånd, kan kännas tröstlös: 

  

Det är ju så svårjobbat. Sen när man kommer in och man får uppehållstillstånd och sådär, då är 

det en annan sak. Då ska man starta liksom, ett liv här men det hänger väldigt löst. Många utav 

de här killarna hänger väldigt löst. Vi vet inte hur det kommer att gå och de vet inte nånting 

[sic] om liksom vad kommer hända. 
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Söderqvists (2014) studie bekräftar det Magnus talar om. Hennes forskning visar att det 

är ett stort steg och en kritisk period för ensamkommande flyktingbarn att flytta till eget 

boende. Anledningen till att det är svårare för ensamkommande flyktingbarn jämfört 

med ungdomar som flyttar till eget boende från sina familjer är att de måste hantera 

flera olika sorters utmaningar i det svenska samhället som exempelvis kulturskillnader, 

isolering och ensamhet. Genom att analysera detta med Luhmanns (Schirmer & 

Michailakis, 2013) systemteoretiska begrepp kan detta tolkas som att ensamkommande 

flyktingbarn har varit inkluderade i en exkluderingssamordning, där den sociala 

plattformen avgörs utifrån en exkludering från det svenska samhället. När 

ensamkommande flyktingbarn då lämnar exkluderingssamordningen med sina tydliga 

avgränsningar och roller, sätts den sociala plattformen på prov. Den sociala plattformen 

som byggts upp på HVB-hemmet är ofta skör, då den skapats i ett interaktionssystem 

där inkluderingen är organiserad. Utanför exkluderingssamordningen är den sociala 

plattformen helt beroende av de sociala system som skapats under tiden på HVB-

hemmet. Gäller flytten då en person med psykisk ohälsa kan det innebära att den sociala 

sfären endast består av det sociala systemet på HVB-hemmet, vilket innebär att 

individen blir socialt exkluderad och sårbar för sociala problem. En ungdom som 

däremot flyttar ifrån sitt barndomshem för eget boende, står inför en annan situation än 

transmigranten. En ungdom som flyttar från sitt barndomshem, flyttar inte ifrån en 

exkluderingssamordning utan flyttar ofta på grund av att ungdomen blivit inkluderad i 

ett annat socialt system exempelvis arbete, skola eller relation. Det innebär att 

ungdomen inkluderas i ytterligare ett socialt system, om det inte är så att den av någon 

anledning exkluderas ifrån sin familj. Så medan transmigranten exkluderas från HVB-

hemmet utökas de sociala systemen för ungdomen som lämnar barndomshemmet för 

eget boende. 

 

En avsaknad av ett transnationellt perspektiv märks gällande de ungdomar som vid sin 

18- års dag ännu inte fått PUT. De har då inte längre rätt att bo kvar på HVB-hemmet. 

Magnus berättar att förberedelserna inför detta varierar beroende på vilken person det är 

som ska flytta. God man och migrationsverket har dock alltid möten med personen 

innan flytten. Personalen brukar försöka se efter om personen vill prata om flytten, men 

Magnus berättar att ungdomarna oftast inte är särskilt intresserade av det. Marcel 

berättar att det enda personalen egentligen kan göra för att stödja dessa personer, är att 
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försöka förbereda dem mentalt på att livet på asylboendet kommer att bli annorlunda. 

Han tror att ungdomarna riskerar att exkluderas från det svenska samhället då de fått för 

lite tid att, enligt Luhmanns synsätt (Schirmer & Michailakis, 2013), skapa sig en social 

plattform:  

 

 (…) Jag tror det blir lite svårt att komma in i samhället för fort för oftast när vi får dem då är de 

oftast 15, 16 så vi ska hinna liksom på två år, ibland ett år. Så mycket. Och vi hinner inte ens med, 

så när de kommer till 18plus, eller om de flyttar ut, det kan bli jättesvårt för dem liksom de här 

ska jag säga sociala koder, regler, uhhm vissa saker. Hur saker och ting är. Språket, uhhm. Så 

jag tror att det kanske kan vara det svåraste (…) 

 

Vår tolkning utifrån Luhmann (Schirmer & Michailakis, 2013) är att svensk lag är ett 

socialt system som exkluderar transmigranter genom att inte erkänna transmigrantens 

behov som annorlunda jämfört med normens. Det innebär att ensamkommande 

flyktingbarn saknar en social plattform i svensk lag och därför riskerar att drabbas av 

ojämställdhet.  

 

5.3 Hur definierar informanterna begreppet integration? 

I detta stycke beskriver vi personalens syn på vilken befolkningsgrupp som behöver 

förändras för att uppnå en lyckad integration för de ensamkommande flyktingbarnen. 

Svaren har tematiserats i två underrubriker som vi kallar; Vem ska förändras? och 

Integration. 

5.3.1 Vem ska förändras?  

Under denna rubrik presenteras en integrationsutmaning som innefattar en 

frågeställning om vilken befolkningsgrupp som behöver förändras för att uppnå en 

lyckad integration. Kortmann (2014) beskriver i sin forskning hur Esser och Elwert har 

två olika integrationskoncept för en lyckad integration. Elwert har ett socialistiskt 

synsätt med kollektivet i fokus och Esser har ett liberalt synsätt med individen i fokus. 

Kortmann beskriver att båda synsätten handlar om förändring. Frågan är vem som ska 

förändras mest för att uppnå jämlikhet, de nyanlända eller det nya hemlandets 

befolkning? 

 

Magnus berättar att ungdomar från majoritetsbefolkningen inte längre håller till på 

fritidsgården på orten. Detta kanske kan vara anledningen till att ungdomarna på HVB-
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hemmet enligt Petra, endast umgås med varandra när de ses där. Magnus säger att han 

kan förstå att det kan bli för mycket för andra ungdomar på fritidsgården eller badhuset 

när ungdomsgruppen från HVB-hemmet kommer och har en stark sammanhållning, 

men att han tycker att det är en tråkig utveckling att ortsbefolkningen tar ett steg 

tillbaka.  

 

(…) Det är ju speciellt också om du ser. Här bor ju de flesta… Är från Afghanistan, de är ju 

liksom som en liten, som en grupp. Ja en liten egen grupp, en liten egen värld. Det blir ju tyvärr 

så då (…) 

 

Enligt Elwerts (Kortmann, 2014) interna integration, är stöttning från medlemmar från 

den egna etniska gruppen ett viktigt steg för nyanländas självförtroende och kunskap 

om livet i det nya hemlandet. Elwert förespråkade dock aldrig segregation, vilket 

situationen på fritidsgården och de mer homogena HVB-hemmen, tyder på. I fallet 

Magnus beskriver handlar det dock om att det är majoritetsbefolkningen som drar sig 

undan, istället för att minoritetsbefolkningen drar sig undan från det nya hemlandets 

samhälle. Detta bekräftar Essers kritik mot Elwerts integrationskoncept som menade att 

intern integration leder till segregation. Enligt Schirmer och Michailakis (2013) tolkning 

av Luhmann innebär detta att de HVB-hem som i större utsträckning använder sig av 

intern integration, ökar ungdomarnas attraktionsförmåga och kommunikativa relevans 

till andra sociala system, inom den egna etniska gruppen. Detta överensstämmer med 

vad Söderqvist, Bülow och Sjöblom (2015) kom fram till i sin studie. De menar att 

ensamkommande flyktingbarn bör betraktas som transmigranter som främst behöver 

stärka sina transnationella kontakter, för att kunna skapa sig sina egna identiteter och bli 

självständiga.   

 

Marcel berättar om sin arbetsplats:  

 

Förut, första två år då hade vi bara afghaner, ehhm idag ehhm vi har en ganska schysst 

blandning, senaste två år. Vi har haft afghaner, somalier, eritreaner, Ryssland, ehhm Jemen och 

vi har en jättebra blandning om man säger så. Jag personligen tycker att det är jättebra för då 

kan de liksom inte gå ihop och liksom det har de gjort förut när vi hade åtta stycken i stad X, då 

kunde de gå ihop och liksom hålla på så och... 
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HVB-hemmet som Marcel arbetar på har en mer heterogen grupp ungdomar vilket kan 

tolkas som att det HVB-hemmet har större inslag av Essers (Kortmann, 2014) 

integrationskoncept, assimilering jämfört med de andra boendena. Enligt Marcel har 

blandningen av nationaliteter och kön löst upp den tidigare gruppens starka 

sammanhållning, vilket gjort att ungdomarna på boendet i mindre utsträckning gaddar 

ihop sig. Marcel nämner även i intervjun att ungdomarnas svenska blivit bättre efter att 

boendet blivit mer heterogent. Detta HVB-hem ger, enligt Luhmanns perspektiv 

(Schirmer & Michailakis, 2013) ungdomarna en kommunikativ röst genom att öka deras 

attraktionsförmåga och kommunikativa relevans till andra sociala system inom 

majoritetsbefolkningen. Kulturell anpassning var enligt Esser nödvändig för att uppnå 

en lyckad integration (Kortmann, 2014). Av denna anledning ansåg han att social 

kontakt mellan etniska minoriteter och medlemmar av majoritetssamhället skulle 

uppmuntras.  

 

Kristina tror att antalet nyanlända spelar roll för hur de tas emot av lokalbefolkningen. 

Hon förklarar att om det endast handlat om ett fåtal nyanlända tror hon att de snabbt fått 

kontakt med lokalbefolkningen, men när det är många som kommer samtidigt, söker sig 

varje individ till sin egen grupp. Kristina berättar vidare att främlingsfientlighet inte 

bara är ett problem som uppstår mellan svenskar och nyanlända, utan att det i lika stor 

utsträckning existerar mellan olika grupper av nyanlända. Kristina berättar att HVB-

hemmet brukar delta i traditionella svenska högtidsfiranden tillsammans med 

lokalbefolkningen, men att hon upplever det som svårt för personalen att ordna 

mötesplatser. Magnus menar att det finns en risk att passivisera individen genom att 

organisera mötesplatser för mycket, då han anser att det kan ta bort ansvaret från 

individen. Samtliga intervjupersoner är överens om att de bästa mötesplatserna är de 

ställen som människor söker sig till på grund av ett genuint intresse. Petra förklarar: 

 

(…) Jag tror att det är svårt. Det ska vara spontana mötesplatser i såna [sic] fall som fotboll 

eller kanske fotbollscuper. Ja precis, att det är våran [sic] uppgift att se vad de här grabbarna 

är intresserade av, så att de kanske inte säger själv men att man kan ge förslag till de som vill 

ha nånting men kanske inte vet vad. Så att man kan gå den vägen, för tvärtom tror jag är himla 

svårt asså [sic]. Jag tror att det är lite såhär indelat i… Här är vi och här är vi (…) 

 

Detta stämmer också med vad Schirmer och Michailakis (2013) skriver gällande socialt 

arbete ur Luhmanns perspektiv. De skriver att socialt arbete kan samordna och bygga 
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upp den sociala plattformen hos sina klienter genom att erbjuda utbildning, vård och 

terapi men att själva inkluderingen endast kan bestämmas av de respektive systemen 

själva. Detta innebär att Petra kan uppmuntra till fotboll och att bli en duktig 

fotbollsspelare. Hon kan dock inte se till att lagkamraterna bjuder hem sin lagkompis 

efter matchen. De måste lagkamraterna göra själva.  

 

Petra och Kristina menar att det kanske inte bara är flyktingbarnen som måste förändras 

för att inkluderas i det svenska samhället, utan även svenskarna. Petra: ”Jag tror 

snarare att, att vi svenskfödda skulle behöva. Att vi skulle liksom förstå, eller bara få 

majoriteten att lära känna, ehh de här grabbarna och tjejerna med för den delen.” 

5.3.2 Integration 

I detta avsnitt har vi sammanställt intervjupersonernas svar gällande hur de arbetar på 

deras arbetsplatser för att hantera frågeställningen gällande om det är samhället eller 

individen som ska förändras för att de ensamkommande flyktingbarnen ska integreras. 

 

När vi frågade intervjupersonerna om ungdomarna blev utsatta för främlingsfientlighet 

blev det tydligt att definitionen av vad främlingsfientlighet innebär, varierar. Tre av 

intervjupersonerna definierade främlingsfientlighet som att bli utsatt för fysiskt våld, 

något de direkt svarade nej på. Endast Kristina svarade direkt ja på frågan om 

ungdomarna utsätts för främlingsfientlighet och visade en annan syn på 

främlingsfientlighet. ”Ja, det är att ungdomarna har ju uttryckt att ehh… även om de 

spelar fotboll med svenska kompisar får de aldrig följa med hem till dem. Ehh, de ser 

blickar, framförallt tjejer som bär slöja har utryckt det.”  Enligt Schirmer och 

Michailakis (2013) sätt att använda Luhmanns systemteoretiska synsätt gällande 

inkludering, kan fotbollsplanen ses som ett interaktionssystem där prestationen på 

matchen är selektionskriteriet för inklusion/exklusion i just detta system och inte för 

andra. Detta förklarar varför ungdomarna inkluderas bland sina svenska kompisar på 

fotbollsplanen men inte blir hembjudna efter matchen. Utanför fotbollsplanen lever de 

svenska ungdomarna i ett annat interaktionssystem, där HVB-ungdomarnas prestationer 

på fotbollsplanen inte anses vara tillräckligt relevant kriterium för att ge dem en social 

plattform. Resultatet av detta kan bli att HVB-ungdomarna exkluderas av sina svenska 

kompisar när matchen är slut, eftersom varje interaktionssystem har systemspecifika 

inklusionskriterier. 
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När vi frågade om ungdomarna hade vänner bland lokalbefolkningen, svarade samtliga 

intervjupersoner att ungdomarna inte hade jämnåriga vänner bland lokalbefolkningen 

med annan etnisk bakgrund än de själva. Marcel berättade att ungdomarna har kontakt 

med lokalbefolkningen, men endast med sina landsmän. Han tror att svårigheterna med 

att skapa vänskapsband ofta beror på blyghet, både bland ortsbefolkningen och bland de 

nyanlända. Enligt Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) sätt att se på saken kan 

istället den kommunikativa relevansen anses vara orsaken till denna uppdelning. De 

olika grupperna befinner sig i icke-sociala sfärer det vill säga de saknar sociala 

plattformar vilket gör att de exkluderas från varandras sociala sfärer.  

 

Samtliga intervjupersoner var överens om att samarbetet mellan HVB-hemmet, 

myndigheterna, skolan och idrottsföreningar var en integrationsutmaning men att detta 

ligger utanför HVB-hemspersonalens handlingsutrymme. Då skolan är den plats där 

barn och ungdomar träffas och spenderar stor del av sin tid, anser Kristina att ansvaret 

till stor del bör vara skolans: 

 

(....) Det skulle behövas andra yrkesgrupper och att just det att man arbetar väldigt aktivt med 

integrationen. För att en lärares uppgift är ju lite andra uppgifter. Men skolan är den plats där 

de möts och den platsen kan man utnyttja.( .... ) Ja också jag tror att det är framförallt i 

förskolorna, att det är där man måste börja. Att helt enkelt prata, det ska vara genomsyrat hela 

vägen, integrationstänket. Att vi ska, alla ska, vi får vara här och vi ska bo tillsammans i ett land 

och då måste vi försöka hitta godare och sätt att leva tillsammans så att det inte ska bli vi och 

dem (....) 

 

Kristina talar även om de idrottsföreningar som barn och ungdomar är aktiva i. Hon 

beskriver att hon saknar ett integrationsperspektiv även där. Kristina berättar att alla är 

duktiga på just sitt område men att hon saknar ett samarbete. Hon tror att en 

integrationshandledare hade kunnat anställas för att föra in ett integrationsperspektiv 

och stärka ungdomarnas relationer. Hon anser att detta skulle införas redan i förskolan 

då hon upplever att perspektivet är svårare att integrera i äldre personers medvetande. 

Enligt Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) syn på exkludering så kan 

idrottsföreningarna ses som sociala system där ungdomarna är inkluderade i idrotten 

men exkluderade från det sociala livet de andra medlemmarna i föreningen har utanför 

träningen. En integrationshandledare hade följaktligen kunnat arbeta med de sociala 



 

29 

 

plattformarna hos samtliga ungdomar i idrottsföreningen genom att exempelvis 

arrangera gemensamma aktiviteter som inte har med själva idrotten att göra utan istället 

fokusera på att stärka lagandan.  

 

Petra uppgav att hon upplevde att få ungdomar på boendet, visade intresse av att lära 

känna lokalbefolkningen. Detta kan tolkas med Schirmer och Michailakis (2013) sätt att 

tolka Luhmanns perspektiv av inkludering. Tidigare forskning visar att 

landsbygdssamhället är ett socialt system där inkludering sker genom sociala 

plattformar som exempelvis grundar sig i släktband (Wernesjö, 2015). I detta sociala 

system saknar HVB-ungdomarna en social plattform och blir därför exkluderade. Bland 

ortsbefolkningen som utgörs av ungdomarnas egna landsmän däremot, avgörs den 

sociala plattformen utifrån etnisk tillhörighet. På detta vis blir det tydligt att 

ungdomarna har kommunikativ relevans och en social plattform bland sina landsmän 

och därför blir inkluderad i det sociala systemet. Detta innebär att ungdomarna kan 

uppleva en känsla av acceptans och finna vänner bland lokalbefolkningen, även om de 

ortsborna inte tillhör majoritetsbefolkningen, vilket enligt Mels, Derluyn & Broekaert 

(2008) forskning ansågs vara en viktig skyddsfaktor för ensamkommande flyktingbarn.  

 

Ingen av intervjupersonerna ansåg att personalens arbetsuppgifter följde traditionella 

könsroller, utan uttryckte att arbetsuppgifterna i större utsträckning formades av 

ungdomarnas och personalens intressen. Där Petra och Magnus arbetar har cheferna 

medvetet anställt lika många kvinnor som män i personalstyrkan. Kristina berättar att på 

hennes arbetsplats utför ungdomarna allt hushållsarbete själva och eftersom hon arbetar 

på ett könsblandat boende, tar varje person hand om sitt eget hushåll, oavsett 

könstillhörighet. Hon berättar att personalens uppgift är att informera ungdomarna om 

hur de tar hand om ett hushåll och hon anser att det även där råder en jämlik uppdelning 

mellan männen och kvinnorna i personalen. Samtliga intervjupersoner berättar att när 

det exempelvis gäller städning så sker det alltid på samma dag varje vecka och då 

schemat är rullande blir det inte någon uppdelning i personalen gällande vem som gör 

vad. Är det städning på schemat städar alla oavsett könstillhörighet. Marcel förklarar: 

 

(…) till och med vissa tjejer tycker att ah men du som är kille ska inte hålla på så med disk jag 

menar, det beror på. Men naturligtvis, då går vi också igenom och klargör för dem: Bor du i 

Sverige, såhär ligger det till, ja (…) 
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Petra berättar att schemat inte är organiserat så att både män och kvinnor alltid finns 

närvarande på arbetsplatsen, men hon tror att detta skulle vara det optimala. Petra 

berättar att om det är en aktivitet som ungdomarna ska åka iväg på och en personal 

absolut inte vill följa med på den aktiviteten, kan en annan personal istället följa med 

om det är ok med den personen. Personalen kan alltså välja att byta arbetsuppgifter med 

varandra. För att analysera detta gällande inkludering och exkludering (Schirmer & 

Michailakis, 2013) kan HVB-hemspersonalen anses vara ett organiserat 

interaktionssystem där de sociala plattformarna till viss del avgörs utifrån att lika många 

män som kvinnor anställts. Vi anser att genom att integrera lika många män som 

kvinnor i arbetsgruppen har enhetscheferna skapat sociala sfärer där både män och 

kvinnor arbetar med samma arbetsuppgifter med syfte att påverka ungdomarnas sociala 

plattformar gällande deras bild av jämställdhet. Detta ska öka deras attraktionsförmåga 

inför andra sociala system inom majoritetsbefolkningen.   

 

5.4 Vilka rutiner beskriver informanterna finns vid HVB-hemmen för att 

hantera integrationsutmaningar?  

I detta stycke förklarar vi de rutiner HVB-hemspersonalen har med avseende att hantera 

ovan nämnda integrationsutmaningar. Dessa rutiner har tematiserats i underrubriker 

som vi kallar; information och individens behov. 

5.4.1 Information 

Här presenterar vi hur HVB-personalen hanterar den integrationsutmaning vi i tidigare 

avsnitt kallade informationsbrist genom att på olika sätt informera ungdomarna på 

boendet om lagar, regler, koder och normer i Sverige. 

 

Marcel beskriver att när ungdomen först ankommer till boendet låter personalen 

ungdomen landa. Hur lång tid som behövs för detta varierar mycket från person till 

person, berättar Marcel. När personen verkar ha gjort sig hemmastadd, informerar 

personalen ungdomen om att det finns hjälp att få om de vill prata med någon om hur de 

mår. Beroende på vad personen svarar, erbjuds ungdomen olika alternativ. Tackar 

ungdomen ja till stödsamtal kontaktas barn- och ungdomspsykiatrin, sjukvården eller 

elevhälsan direkt. Det är enligt forskningen viktigt att ensamkommande flyktingbarn 

erbjuds vård så fort som möjligt för att inte den känslomässiga hälsan ska riskeras 

(Derluyn & Broekaert, 2007). För att tolka detta utifrån Luhmanns (Schirmer & 
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Michailakis, 2013) syn på exkludering inom området för socialt arbete, är det viktigt att 

arbetet med ensamkommande flyktingbarns sociala plattformar sker direkt när psykisk 

ohälsa upptäcks genom att exempelvis erbjuda terapi så att ungdomarna inte riskerar att 

exkluderas av andra sociala system exempelvis fotbollslaget.  

 

Intervjupersonerna berättade under intervjun att de på två av boendena inte hade någon 

regelbunden information om lag och rättsväsende. Polisen hade dock varit och föreläst 

på boendet på ungdomarnas modersmål. Målet är att polisen ska komma tillbaka och 

göra detta varje år, då föreläsningen hade god uppslutning och ungdomarna visade stort 

intresse. Dessa arbetsplatser har även ingått i ett samarbete med närpolisen som 

regelbundet ska hälsa på HVB-hemmen, för att ungdomarna ska få en bild av hur 

svenska poliser skiljer sig från de poliser de stött på under sin flykt.  Intervjupersonerna 

berättar att lag och rättsväsende istället diskuteras i spontana vardagssamtal. Dessa två 

HVB-hem verkar enligt Kortmanns (2014) förklaring ha större inslag av Elwerts 

integrationskoncept, då regelbunden utbildning om svenskt rättsväsende inte 

förekommer. HVB-hemmen verkar dock enligt intervjupersonerna anse att respekt och 

lydnad inför det nya hemlandets lagar är viktigt, vilket även stämmer överens med 

Elwerts synsätt.  

 

På det andra boendet hålls en kurs som kallas för samhällsorientering där ungdomens 

kontaktman informerar om koder i det svenska samhället, rättigheter och skyldigheter 

utifrån barnets behov i centrum (BBIC). Kursen är obligatorisk för alla som bor på 

HVB-hemmet och börjar så fort ungdomen talar och förstår tillräckligt god svenska. 

Utifrån Kortmanns (2014) beskrivning verkar detta HVB-hem i större utsträckning följa 

Essers integrationskoncept assimilering, då vi anser att samhällsorienteringen är en form 

av kulturell anpassning som syftar till att integrera ungdomarna inom 

majoritetsbefolkningen. Enligt Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) synsätt 

arbetar samtliga HVB-hem i studien för att öka ungdomarnas chanser till inkludering 

inom det sociala systemet, för det svenska samhället genom att informera ungdomarna 

på boendet om svensk lag och rättsväsende. Att boendena har olika tillvägagångssätt när 

det kommer till detta, bedöms ha liten betydelse för ungdomarnas attraktionsförmåga 

och kommunikativa relevans inför andra sociala system. Detta är dock något vi inte kan 

uttala oss om med säkerhet då även vi, representerar medlemmar av sociala system och 

sfärer. Utifrån vår sociala plattform har detta inte någon betydelse för ungdomarnas 
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chans till inkludering eller risk att exkluderas, men det betyder inte att det i andra 

sociala system än de vi tillhör, anses vara relevant.   

 

På samtliga boenden verkar intervjupersonerna förvånade över att situationen på 

boendet är så lugn, speciellt på boendena där det endast bor tonårspojkar. Petra berättar 

att hon via massmedia uppfattat det som att situationen är mer problematisk på andra 

ställen. Ingen av intervjupersonerna uppfattade att bilden av ensamkommande 

flyktingbarn som våldsförövare i massmedia, var något ungdomarna var medvetna om 

själva. Däremot uttryckte Petra oro inför att allmänhetens inställning till ungdomarna 

skulle försämras på grund av mediabilden. Det visar att ungdomarna troligtvis inte tar 

del av samma mediaflöde som exempelvis Petra och vi gör. Utifrån Luhmann tolkar vi 

det som att Petras oro har en god grund, då dessa grupper i stor utsträckning befinner sig 

i olika sociala sfärer som inte tar del av samma information (Schirmer & Michailakis, 

2013). På detta sätt kan främlingsfientlighet spridas genom massmedia, då den bild 

media målar upp aldrig blir bemött eller dementerad av de människor som anses vara 

främlingar, då de befinner sig i en icke-social sfär.  

 

Samtliga intervjupersoner berättar liknande historier gällande HVB-hemmens rutiner 

när någon av de boende misstänks för att ha begått ett brott. De börjar inledningsvis 

med ett samtal där ungdomen, dess kontaktperson och god man närvarar. I samtalet 

försöker de reda ut vad som skett och informerar ungdomen om vad som kommer att 

hända efter samtalet. Oftast anmäls händelsen och ungdomen kallas till polisstationen 

för ett förhör. Vid förhöret deltar inte personalen, men kan vid behov skjutsa eller följa 

med som ett stöd för ungdomen. Kristina förklarar att om en person på boendet utsätts 

för ett brott kopplas socialtjänsten in och föreståndaren informerar brottsoffret om sin 

anmälningsmöjlighet. För att tolka detta enligt Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 

2013) teori så inkluderas ungdomarna på HVB-hemmen i det svenska rättssystemet, 

genom att deras sociala plattform som ensamkommande flyktingbarn och asylsökande, 

omfattas av svensk lag. Både när de förekommer som brottsmisstänkta och som 

brottsoffer. 

 

Några personer på varje boende är ansvariga för att utbilda sig inom sex och samlevnad 

och sedan delge informationen till resten av personalen. De som gått kursen sätter sedan 

ihop ett material som resten av personalen ska kunna använda som utgångspunkt för 
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små diskussionsgrupper på boendena. Magnus uttrycker kritik mot kursmaterialet som 

ingår i personalens vidareutbildning inom sex och samlevnad. Magnus antyder att 

istället för ren sexualupplysning skulle materialet istället vara mer inriktat mot 

samlevnad. Han anser att sexualupplysning bör skötas av ungdomsmottagningen. 

Magnus berättar att han upplever det som särskilt svårt för ungdomarna att hantera 

kärleksrelationer, då de vuxit upp med en annan syn på vad en kärleksrelation innebär. 

Han menar att i deras kulturer innebär en kärleksrelation en typ av 

samhällsorganisering, medan vi i vår kultur anser, som han uttrycker det: ”(…) Att det 

är en del av uppväxten att få hjärtat krossat tusen gånger (…)”. Transnationalismen 

förklarar hur människor i dagens samhälle påverkas av andra kulturer än den som råder 

på platsen där individen befinner sig fysiskt (Söderqvist, 2014). Att ungdomarna öppet 

talar om att de har en kärleksrelation kan ses som att de påverkats av den svenska 

kulturen, medan uppfattningen att relationen är en livslång allians, kan ses som ett 

uttryck för att ungdomarna influeras av sitt gamla hemlands syn på kärleksrelationer. 

Att analysera detta utifrån Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) synsätt innebär 

att transmigrantens syn på kärleksrelationer påverkas av både den sociala plattformen de 

utvecklat för att ha kommunikativ relevans i det gamla hemlandet och det nya 

hemlandet. Vi anser att Magnus antyder en brist på kunskap hos ungdomarna, gällande 

sociala koder och normer gällande sex-och samlevnad i Sverige. Wernesjö (2015) har 

undersökt vad som definierar begreppen ”hem” och ”tillhörighet” och kommit fram till 

att de kan definieras som pågående processer vilka skapas genom interaktion med andra 

människor. Vi tolkar det som att transmigranter riskerar att känna sig som avvikare då 

deras identitet som exempelvis ”immigrant” i interaktion med andra människor genom 

exempelvis en kärleksrelation förstärks i relation till normen. Esser (Kortmann, 2014) 

ansåg att det slutgiltiga målet för en lyckad integration, var att den nyanlända skulle 

identifiera sig med det nya hemlandet. Detta innebär att om identiteten som avvikare 

förstärks genom kärleksrelationer, kan en brist på information gällande normer för sex- 

och samlevnad i Sverige vara ett hinder för ungdomarnas integration.  

 

Petra tror att information om sex/samlevnad och jämställdhet behövs även om hon anser 

att ungdomarna har sunda tankar kring ämnet. Hon tror att ungdomarna på boendet i 

likhet med andra ungdomar gärna vill ha information och gör därför sitt bästa för att 

avdramatisera ämnet genom att själv försöka skämta och vidröra dessa frågor i spontana 

vardagssamtal. Hon berättar att ungdomarna generellt är duktiga på att informera 
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varandra men eftersom de flesta ungdomar på hennes arbetsplats kommer ifrån 

Afghanistan konverserar de oftast med varandra på dari. Detta innebär att personalen 

inte riktigt vet vad ungdomarna säger till varandra. Kristina berättar att det har 

förekommit att ungdomarna har uttalat sig nedlåtande mot kvinnor och att de då direkt 

talat personen tillrätta. Hon instämmer dock i vad Petra säger gällande att personalen 

inte har kunskap för att alltid avgöra vad ungdomarna talar med varandra om. Petra 

anser att ungdomarna på boendet är medvetna om att Sverige är ett jämställt land, men 

tror ändå att de värderar kvinnor lite lägre än män vilket inte är något som är 

utmärkande endast i deras kultur, tillägger hon. Vi anser att personalens oförmåga att 

förstå ungdomarnas språk är ett uttryck för segregation. Esser menade att intern 

integration leder till segregation (Kortmann, 2014). Essers förslag för att motverka detta 

var att integrera minoritetsbefolkningen inom majoritetsbefolkningen. Vi anser att ett 

gemensamt språk är nyckeln till detta och skulle kunna bidra till att ungdomarna 

integreras bland majoritetsbefolkningen på ett lyckat sätt. Vi tror därför att kulturell 

anpassning genom att blanda nationaliteter och kön på boendena bör kunna påverka 

språket som talas på boendet och därmed öka den sociala kontakten mellan etniska 

minoriteter och medlemmar av majoritetssamhället. Luhmann (Schirmer & Michailakis, 

2013) definierade kommunikation som den viktigaste delen av alla sociala processer, då 

han menade att samhället är ett övergripande socialt system som omfattar all 

kommunikation. Hans tes var att allt som inte kunde kommuniceras tillhörde samhällets 

omvärld. När personalen och ungdomarna befinner sig i icke-sociala sfärer vars sociala 

plattformar avgörs utifrån språk, exkluderas personalen från ungdomarnas sociala 

system och hindras från att kulturellt anpassa deras sociala plattformar gällande 

exempelvis information om sex- och samlevnad. 

5.4.2 Individens behov 

Här presenteras de resultat som framgått i intervjuerna gällande HVB-hemspersonalens 

rutiner för att integrera det transnationella perspektivet i verksamheten samt göra 

individens röst hörd. 

 

Kristina berättar att psykisk ohälsa inte är ett stort problem på hennes arbetsplats idag 

men att de för några år sedan hade problem med detta. Hon tror att den goda 

utvecklingen beror på de individer som bor där och att HVB-hemspersonalen blivit mer 

erfarna gällande psykisk ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn är enligt forskningen en 
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samhällsgrupp som är särskilt utsatta för psykisk ohälsa. Mellan 37 och 47 procent av 

de ensamkommande flyktingbarn som deltog i Derluyn och Broekaerts (2007) studie 

visade upp allvarliga eller väldigt allvarliga symptom på oro, depression och 

posttraumatisk stressyndrom. Enligt Luhmanns (Schirmer & Michailakis, 2013) 

perspektiv har personalen på Kristinas arbetsplats blivit bättre på att bygga upp sina 

klienters sociala plattformar på grund av att deras erfarenhet av detta ökat. En 

bidragande faktor som påverkar HVB-hemspersonalens möjligheter att hantera 

integrationsutmaningar, ligger i själva paradoxen för socialt arbete. Magnus tror att 

HVB-hemmet i vissa fall kan försämra den psykiska hälsan hos ungdomarna. Han 

förklarar att för mycket hjälp kan skapa ett outtömligt behov hos människor. Han menar 

att ungdomarna på HVB-hemmet kan tappa känslan av vara ansvariga över sina liv. 

Magnus förklarar att detta kan yttra sig genom att de går in i en offerroll där allt ansvar 

läggs på personalen eller socialtjänsten. 

 

Intervjupersonerna uppger att psykisk ohälsa brukar visa sig genom att ungdomarna 

upphör att delta i aktiviteter på boendet, sover ovanligt mycket eller inte går till skolan, 

drar sig undan, blir arga, speedade eller skadar sig själva. Rutinerna på HVB-hemmen 

för att förhindra psykisk ohälsa är att se till att ungdomarna vet att personalen finns till 

för dem, att se till så att de en sysselsättning på dagarna, att ungdomarna lägger sig i tid 

och äter ordentligt. Magnus förklarar: 

 

Ja alltså det är ju som vi, det är ju ett HVB-hem det här ju och det är personal här dygnet runt 

och vi finns ju alltid tillgänglig vi, för och om man behöver prata. Om man vaknar på natten och 

det känns väldigt jobbigt, då får man komma ner och knacka på dörren. Så det finns ju, vi finns 

här vi. 

 

Om någon tackar nej till stödsamtal men ändå verkar må dåligt, är personalen skyldiga 

att kontakta god man för att få deras bedömning av ungdomens psykiska hälsa. Marcel 

säger att det kan ta tid för dessa ungdomar att bearbeta vad de varit med om. Han 

förklarar att när de verkar som mest stabila, kan de plötsligt börja visa tecken på psykisk 

ohälsa igen. Personalen har arbetsplatsträff en gång i månaden, då de tillsammans 

diskuterar varje ungdom på boendet för att alla ska vara informerade om deras hälsa och 

utveckling. Efter arbetsplatsträffen håller personalen husmöte med ungdomarna, där de 

har möjlighet att göra sin röst hörd och komma med förslag på vad de vill göra. 

Wernesjös (2012) studie visar att det är mycket viktigt att ge ensamkommande 
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flyktingbarn möjlighet att påverka sin vardag och att lyssna på vad de har att säga. 

Hennes forskning visar att det inte finns några enkla svar på hur ensamkommande 

flyktingbarn ska hjälpas, utan att detta varierar från individ till individ. Med hjälp av 

Luhmann (Schirmer & Michailakis, 2013) så tolkar vi det som att även om individen 

genom att inkluderas i en exkluderingssamordning, automatiskt får en social plattform, 

finns det inget givet sätt för hur plattformarna ska byggas för att attrahera andra sociala 

system utanför HVB-hemmet. Personalen måste istället möta individens behov och 

utforma arbetet efter detta. Det kan med fördel ske genom att personalen beaktar 

barnperspektivet och intersektionalitetsperspektivet (Wernesjö, 2012).  

 

Magnus berättar att sex är ett laddat ämne för vissa ungdomar: 

 

Nej, men det kan ju vara lätt att bli lite plump sådär beroende på vad man pratar om så där då. 

Här tycker vi att desto mer öppen man är, ju ballare är det. Och du är ju homosexuell, det är ju 

jätteballt det! Ja, men att man pratar med ungdomarna sådär. Men för dem kanske det kan vara 

jättesvårt att ta till sig. Det kan vara en kille som har varit med om övergrepp, eller sådär. Så 

det är lite, det kan va [sic] känsligt. Det kanske är första gången de pratar om det med en vuxen. 

 

Magnus förespråkar istället att det bästa är när ungdomarna själva, kommer med frågor 

till de i personalen som de känner förtroende för. Alla intervjupersoner berättar att detta 

då och då sker och frågorna de ställer kan handla om allt från hur man bäst uppvaktar en 

svensk tjej till mer praktiska frågor. Marcel berättar:  

 

Det kan vara liksom öh ja (fnissar) just min kontaktungdom han hade en, en tjej och eh då kom 

han ner på en morg.. [sic] Söndagmorgon och han sa till mig eh, Marcel jag har ont därnere. 

Jag frågade vad som hade hänt och då berättade han och jag sa okej, jag tror du måste ta det 

lugnt när du, när ni håller på och han var inte blyg, han var faktiskt inte blyg men sen så hade vi 

återigen en till… Öh en kontakt som frågade mig häromdan [sic] liksom att öhm jomen i helgen, 

jag var med en tjej och eh jag vill kolla upp mig. Var ska jag? Och eh då förstod jag, en 

Ungdomsmottagning åh, så det var klart liksom eh. Så det förekommer! 

 

Samtliga intervjupersoner säger att de tror att homosexualitet är ett stort tabu bland 

ungdomarna, då de aldrig talar om det. Vi anser att personalen genom dessa uttalanden 

visar på en avsaknad av det intersektionella perspektivet. Intersektionalitet handlar om 

att ta hänsyn till att flera maktfaktorer kan forma en persons sociala villkor och 

möjlighet till makt över sitt liv, exempelvis etnicitet, kön, ålder, klass, funktionshinder 
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och sexualitet (Piuva & Karlsson, 2012). Tidigare forskning visar att för att kunna förstå 

ensamkommande flyktingbarns situation är det som professionell person viktigt att ta 

både barnperspektivet och intersektionalitetsperspektivet i beaktning (Wernesjö, 2012). 

Genom att granska detta med Luhmanns perspektiv exkluderar HVB-personalen 

homosexualitet från det sociala systemet på HVB-hemmet då detta är något som inte 

kommuniceras. Vi anser att denna exkludering kan förstärka avvikarrollen hos en 

homosexuell person och påverka den sociala plattformen inom det sociala systemet för 

HVB-hemmet. För individer som inte definierar sig själva som homosexuella kan det 

sociala systemet på HVB-hemmet, enligt Essers (Kortmann, 2014) integrationskoncept 

medföra svårigheter till kulturell anpassning, gällande attityden gentemot homosexuella. 

 

På frågan hur ungdomarna förbereds mentalt inför att flytta till eget boende är Petra 

osäker på hur detta sker. Hon berättar att hon däremot med säkerhet vet att de inte låter 

någon flytta om det är känt att personen har mardrömmar eller andra sömnsvårigheter. 

De som har flyttat till eget boende har varit omyndiga och flyttat då personalen upplevt 

dem som redo att ta steget till ett eget boende. Ungdomarna klagar ibland över att inte få 

tillräckligt med stöd från personalen, berättar Magnus. Han antyder att han ibland tycker 

att det kan vara svårt att bilda allians med ungdomarna, då personalen vet att 

ungdomarna säger vissa saker för att de tror att det ska öka deras chanser att få stanna i 

Sverige. Han uttrycker uppgivenhet över att behoven hos ungdomarna är stora och 

resurserna i samhället är små. Personalen kan exempelvis boka tid på Traumaenheten åt 

dem, men Magnus ställer sig frågande till om ett samtal med en okänd person, en gång i 

månaden verkligen kan göra någon skillnad. Han berättar att det är hans arbetsuppgift 

att vara ett stöd för ungdomarna, men han betonar att det bara handlar om att finnas där. 

Det handlar inte, enligt honom att ansvara över någons liv eller känna att man har 

ansvar för att vända någons dåliga mående till det bättre. Petra förklarar:  

 

Uh, asså [sic] det som är sagt är att vi ska inte gräva nånting [sic] inte, för där har vi inte 

kunskapen, utan finnas tillhands. Ja, kanske bara sitta där och hålla dem i handen en stund eller 

sussa [sic] dem lite på ryggen såhär (suckar). Vi gör lite olika allihop, det tror jag faktiskt. Men 

inte så att, vi ska ju inte börja fråga: Hur känns det? Och hur mår du? Utan mera: Ok, mår du 

dåligt? Ja men ligg eller sätt dig här och vila en stund! Så, jag vet inte, ibland är jag lite kluven 

till det där faktiskt. Det är svårt! 
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På frågan om personalen får någon utbildning eller samtalar om hur de ska förhålla sig 

till ungdomarna när de mår dåligt, svarar Petra att eftersom deras uppgift inte är att 

behandla, förekommer diskussioner gällande förhållningssätt sällan. Kristina betonar att 

behandlingar inte ska hanteras av personalen, utan anser att professionellt utbildade 

personer ska sköta det istället. Problemet bland personalen gällande förhållningssätt 

gentemot ungdomarna när de mår dåligt, kan enligt Luhmanns (Schirmer & 

Michailakis, 2013) teori tolkas som att psykisk ohälsa utgör en del av de sociala 

plattformarna i det sociala systemet på boendena, det vill säga inkluderas men att 

behandling för psykisk ohälsa exkluderas, då det anses kräva andra resurser än de HVB- 

personalen kan erbjuda. Vi anser att inkluderingen, gällande psykisk ohälsa som en del 

av den sociala plattformen, men att exkludering gällande personalens avgränsning 

gentemot behandling kan vara förvirrande för både ungdomarnas och personalens 

förhållningssätt mot varandra. Denna förvirring kan enligt Luhmanns (Schirmer & 

Michailakis, 2013) perspektiv förklaras genom att psykisk ohälsa skapar både sociala 

och icke-sociala sfärer inom interaktionssystemet för HVB-hemmet och de flytande 

gränserna för vad som kan och inte kan kommuniceras. Vår tolkning är att detta medför 

påfrestningar gällande förtroende och allians mellan ungdomar och personal.  

 

 

6. Diskussion 
 

I det tidigare kapitlet har vi redovisat de viktigaste resultaten från studien som sedan 

analyserats. I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion om studiens resultat med 

utgångspunkt i frågeställningar, teori och tidigare forskning. Detta följs av en 

metoddiskussion. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

Studien visar att de integrationsutmaningar HVB-hemspersonalen först och främst 

möter är informationsbrist från såväl myndigheters håll som utmaningen med att hjälpa 

personer vars bakgrund är okänd. Den andra integrationsutmaningen som vi upptäckt är 

att både HVB-hemmen och svensk lag saknar ett transnationellt perspektiv. På frågan 

om vem som behöver förändras för att skapa en lyckad integration var 

intervjupersonerna överrens om att majoritetsbefolkningen behöver ta ett större ansvar 

för att möjliggöra en lyckad integration för minoritetsbefolkningen. De rutiner HVB-
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hemspersonalen har med avseende att hantera integrationsutmaningarna berör 

information och individens behov. Detta sker genom att personalen utbildar 

ungdomarna om de koder och normer som gäller i det svenska samhället, med syfte att 

integrera individen. Integrationskonceptet varierar dock mellan intervjupersonernas 

arbetsplatser.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar i likhet med tidigare forskning att ensamkommande flyktingbarn är en 

grupp som är i risk för att drabbas av psykisk ohälsa och att detta påverkas av deras 

chans till inkludering i andra sociala system. För att de ska kunna inkluderas i andra 

sociala system måste HVB-hemspersonalen arbeta med deras sociala plattform genom 

att beakta barnperspektivet och intersektionalitetsperspektivet då ensamkommande 

flyktingbarn är transmigranter vars behov skiljer sig jämfört med andra barns. 

Intervjupersonerna berättade om hur detta beaktas i deras dagliga verksamheter genom 

att HVB-hemmen hade mer eller mindre uttalade rutiner för att hantera 

integrationsutmaningar. Alla HVB-hemmen hade tydligt utformade rutiner gällande 

psykisk ohälsa och att de upplevde att dessa rutiner hade stor påverkan på de boende. 

Intervjupersonerna berättade att ungdomarna hade svårt att lära känna människor bland 

ortsbefolkningen och att uppdelningen mellan dessa grupper befarades kunna bli ett 

större problem i framtiden. HVB-hemmen beaktade alla barnperspektivet genom att ge 

ungdomarna utrymme för att göra sina röster hörda, exempelvis genom husmöten. Vi 

fann dock en brist gällande intersektionalitetsperspektivet då diskussioner om 

homosexualitet och andra former av sexuell orientering än heterosexualitet inte förekom 

på boendena. Samtliga intervjupersoner uttryckte en empirisk kunskap om det 

transnationella perspektivet genom att ge exempel på hur ungdomarnas behov var 

annorlunda jämfört med ungdomar från majoritetsbefolkningen, exempelvis gällande 

syn på samlevnad. Med utgångspunkt i tidigare forskning samt med Luhmanns 

(Schirmer & Michailakis, 2013) perspektiv på begreppen inkludering och exkludering 

kan vi tolka studien som att Essers integrationskoncept fungerat mer lyckosamt jämfört 

med Elwerts, gällande att öka ungdomarnas attraktionskraft inför andra sociala system 

inom majoritetsbefolkningen. En nackdel med detta integrationskoncept är att det lägger 

ett stort ansvar på individens egen förmåga att bygga sin sociala plattform. Essers åsikt 

var just detta, att det var individen som skulle förändras istället för samhället. Vi menar 

dock att detta är ett problematiskt synsätt när det kommer till exempelvis psykisk 
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ohälsa, som enligt intervjupersonerna ofta kännetecknas av sömnstörningar, frånvaro i 

skolan, ilska och självskadebeteende. Dessa beteenden ökar snarare attraktionskraften 

inför sociala system som oftare förknippas med exkludering och segregation, än 

inkludering och integration. Detta får oss att ifrågasätta Essers integrationskoncept 

gällande just psykisk ohälsa och istället beakta Elwerts interna integration. Han ansåg 

att nyanländas självförtroende och kunskap om livet i det nya hemlandet bäst skulle 

stöttas av medlemmar från den egna etniska gruppen (Kortmann, 2014). Vi anser att det 

är viktigt att HVB-hemmen även har teoretisk kunskap om det transnationella 

perspektivet då ensamkommande flyktingbarns identiteter kan anses vara flytande 

mellan olika kulturer. Detta är viktigt eftersom deras sociala plattformar är flytande, 

vilket påverkar deras chans till inkludering i andra sociala system. Detta innebär att det 

är viktigt för HVB-hemmets enhetschefer att vara medveten om de olika 

integrationskoncepten för att kunna tillämpa dem på ett sätt som ökar transmigrantens 

chans till inkludering. Arbetet med transmigrantens sociala plattform bör därför ha ett 

intersektionellt perspektiv såväl som ett barnperspektiv för att öka chansen att integreras 

i andra sociala system oavsett om de tillhör minoritets- eller majoritetsbefolkningen. 

Det sociala system som inkluderar transmigranten bör oavsett vilket sätt de integrerar 

ungdomen på, ha Esser och Elwerts gemensamma mål för en lyckad integration. Att 

nyanlända deltar i det nya hemlandets utbildningssystem eller arbetsliv. 

 

6.3 Metoddiskussion 

I vår studie använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod då det enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ger mest information på kort tid och vi av denna anledning ansåg att 

det passade oss bäst för att besvara syfte och frågeställningar. En halvstrukturerad 

intervjuguide utformades för att ge plats åt intervjupersonernas egna kommentarer och 

beskrivningar. Under intervjun ställde vi följdfrågor och slutna frågor för att kontrollera 

att vi uppfattat intervjupersonerna rätt. Att genomföra intervjuer är något relativt nytt 

för oss, vilket innebar att vi stundvis förlorade kontrollen över samtalet, i synnerhet när 

intervjupersonerna förde monologer som saknade relevans för vår studie. En annan 

upplevelse är att vissa av intervjufrågorna helt kunnat från-gåtts då de resulterade i ett 

stort empiriskt material, vilket innebar att reduceringen blev omfattande. Det resterande 

datamaterialet har sammanställts och analyserats i kapitlet för resultat och analys för att 

skapa en helhetsbild för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Nackdelen med att 

presentera resultat och analys tillsammans är att avsnittet blir omfattande. Vi tror att 
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resultatdelen kunnat bli mer tydligt om resultat och analys presentarades separat. Då 

analysen på detta vis riskerade att sakna koppling till resultatet valde vi ändå att 

redovisa dem tillsammans. De begränsningar vi upptäckt genom att använda en 

kvalitativ metod är att intervjupersonernas personligheter påverkade vårt resultat, då 

vissa personer gav rika nyanserade svar medan andra uttalade sig mer kort och koncist. 

Intressant i sammanhanget är att den intervjupersonen med längst erfarenhet av att 

arbeta på HVB-hem, gav minst information medan den intervjupersonen med minst 

erfarenhet gav oss mest. Eftersom vi endast intervjuade fyra personer är det svårt att 

göra generaliseringar gällande arbetet på HVB-hemmen. Då arbetsplatserna dock hade 

tydliga olikheter gällande sammansättningen av ungdomar på boendena och 

intervjupersonerna utifrån denna sammansättning uppgav skillnader i de dagliga 

rutinerna gällande integrationsutmaningar, anser vi ändå att resultatet i viss utsträckning 

kunnat generaliseras. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns inte mycket forskning gällande integrationsutmaningar för ensamkommande 

flyktingbarn på HVB-hem, utifrån ett personalperspektiv i Sverige idag. I denna studie 

har vi undersökt vilka integrationsutmaningar HVB-hemspersonalen identifierar med 

avseende på ensamkommande flyktingbarn och vilka möjligheter de har att hantera 

dessa. Tidigare forskning visar att boendet är viktigt för ensamkommande flyktingbarns 

psykiska hälsa, och att denna samhällsgrupp därför riskerar att drabbas av sociala 

problem. Under arbetet med denna uppsats har det blivit tydligt att HVB-hemmens 

integrationskoncept påverkar ungdomarnas chans till inkludering i samhället. Detta 

arbete bör organiseras med en medvetenhet om det transnationella perspektivet. Vi 

tänker att det vore intressant att undersöka enhetschefers medvetenhet om 

transnationalism. En annan idé är att studera jämställdheten i personalgruppen, då 

samtliga intervjupersoner uttrycker att deras arbete tar hänsyn till jämställdhet men även 

att de har möjlighet att byta arbetsuppgifter med varandra. Vi anser att det skulle vara 

intressant att se om dessa byten påverkas av traditionella könsroller och hur det i så fall 

påverkar verksamheten.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat här? Har du erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande flyktingbarn eller HVB-hem?  

Tema: Lagar och regler 

Informerar ni ungdomarna om svensk lag och rättsväsende? Förekommer det att 

ungdomarna hamnar i problem med rättsväsende? Hur gör ni om en person på boendet 

hamnar i problem med rättsväsende? Hur gör ni om en person på boendet utsätts för 

våldshandlingar av andra personer på boendet? 

Tema: Jämställdhet/synen på sex- och samlevnad 

Vad har ni för regler gällande flickvänner/pojkvänner på boendet? Tror du att 

information om jämställdhet och sex- och samlevnad behövs? Arbetar ni aktivt genom 

att informera om synen på jämställhet och sex- och samlevnad i Sverige på boendet? 

Anser du att personalens arbetsuppgifter följer traditionella könsroller? Exempelvis 

kvinnor lär ut hushållssysslor, män följer med på fotbollsträning? Förbereder ni 

ungdomarna på något sätt gällande regler om föräldraskap, vad föräldrarollen innebär 

och barnomsorg?  

Tema: Främlingsfientlighet 

Vet du om ungdomarna uppfattar att de ofta utpekas som förövare i massmedia/ sociala 

media? Förekommer det motsättningar mellan ungdomarna på boendet och 

lokalbefolkningen? Känner du till om ungdomarna har vänner bland lokalbefolkningen? 

Finns det mötesplatser för ungdomarna att möta lokalbefolkningen på?  

Tema: Psykisk ohälsa 

Är psykisk ohälsa ett problem på boendet? Hur brukar detta visa sig? På vilket sätt 

kommer ungdomarna till tals på boendet? Hur arbetar ni för att förhindra psykisk ohälsa 

på boendet? Hur förbereder ni ungdomarnas flytt från boendet när de blir myndiga? 

Avslutande fråga 

Vilka integrationsutmaningar anser du att ensamkommande flyktingbarn möter? 

Exempel på följdfrågor: 

Kan du ge exempel? Varför tror du att det är så? Kan du berätta mer? 
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Inbjudan till Intervju  

Hej, vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle. Vi kommer under denna 

termin att skriva vårt examensarbete som har fokus på integrationsutmaningar för 

ensamkommande flyktingbarn, och vårt syfte är att ur ett personalperspektiv undersöka 

ensamkommande flyktingbarns integrationsutmaningar och möjligheter att hantera 

dessa. Vi vill komma i kontakt med personal på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn för att under enskilda intervjuer diskutera och synliggöra detta ämne. 

Intervjuerna kommer att bilda grunden för vårt arbete och intervjun kommer att 

spelas in för att på ett enklare sätt kunna analysera materialet. Allt material kommer 

att hanteras konfidentiellt och raderas då vår uppsats är publicerad. I det färdiga 

arbetet är samtliga deltagare anonyma, vilket innebär att det inte kommer att framgå 

vem som deltagit i studien eller vilken arbetsplats de arbetar på. Deltagandet är helt 

frivilligt och vill du delta är det din rätt att avbryta din medverkan närsomhelst. Vill du 

vara med i en intervju så kommer vi att kontakta dig, via mail eller telefon för att finna 

en passande tid. Intervjuerna planeras att ske under vecka X och beräknas ta cirka 45 - 

60 minuter.  

Vill du vara med?  

Vår förhoppning är att du vill medverka och förmedla din kunskap kring ämnet! 

Kontakta oss om du har eventuella frågor.  

/ Sara Sjöberg alt. Hanna Johansson  

(kontaktuppgifter) 

Du kan även kontakta vår handledare Dimitris Michailakis vid eventuella funderingar.  

(kontaktuppgifter). 

 Bilaga 2. Informationsbrev 
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