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Abstrakt 
Syftet med studien är att analysera hur de professionella på HVB-hem och skola 

beskriver samverkan mellan myndigheter gällande integration av ensamkommande 

barn i samhället. Studien är kvalitativ där sex intervjuer har genomförts. Tre 

stycken intervjuer gjordes på tre olika skolor och tre olika HVB-hem. Resultatet 

som framgår analyseras med hjälp av en tematisk analysmetod där resultatet delas 

in i olika huvudteman och underteman. Resultatet visar att samverkan mellan de 

involverade myndigheterna i stora drag fungerar bra men att det fortfarande finns 

negativa aspekter att jobba med. De ensamkommande barnen är i behov att känna 

sig välkomna för att en god integration skall ske. Studiens slutsats visar bland annat 

att en gynnsam integration inte endast innefattar en bra samverkansprocess mellan 

tidigare nämna aktörer. Informanterna menar att det har också att göra med att hela 

kommunen, alla dess medborgare, föreningar och ideella föreningar måste vara 

delaktiga för att generera en framgångsrik integration.  

 

Nyckelord 
Asyl, ensamkommande barn, HVB-hem, integration, professionella, PUT, 

samverkan och skola  

 

Tackord 
Vi vill ta tillfället att tacka alla informanter som deltagit i studien och som bidragit 

till att göra denna studie möjlig. Alla deltagare har gett oss en god inblick i ämnet 

och mött oss med positiv attityd. Det märks att alla de professionella vi mött 

brinner för att arbeta med nyanlända och ensamkommande barn och det glädje oss. 

Vi vill även ta tillfället att tacka vår handledare Margareta Stigsdotter Ekberg som 

har varit perfekt i kontext till studien. Hon har gett oss de stöd vi behövt och alltid 

haft en positiv inställning till studien och till oss.  
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1 Inledning 
De senaste åren har många människor tvingats fly från krig, förföljelse och 

fattigdom. Många av dessa människor är barn utan någon förälder eller nära 

släkting. Mellan år 2010-2015 kom 30 000 ensamma flyktingbarn och bara under 

år 2016 kom 35 396 ensamma flyktingbarn som sedan blivit placerade på boende i 

Sverige (Migrationsinfo, 2016). Dessa barn har behov av omsorg, de befinner sig i 

ett land där de inte känner någon och det språk som talas kan de inte förstå. Barn 

på flykt är utsatta för olika risk-och stressfaktorer. Oron fortsätter när barnen 

kommit till mottagarlandet, risk och stressfaktorerna ökar när de går igenom 

asylprocessen med Migrationsverket. Risk och stressfaktorer ökar eftersom 

asylprocessen skapar en osäkerhet angående barnets framtid ifall de får stanna 

eller inte (Bronstein & Montgomery, 2011).  

 

Invandringen innebär stora utmaningar för samhället, därför är det viktigt att 

samverkan fungerar kring integrationen av nyanlända människor och 

ensamkommande barn. Utmaningar gällande de ensamkommande barnen är att 

det behövs mer HVB-hem och personal till dessa hem. Personalen behövs för att 

barnen dagligen skall ha någon i sin närhet att vända sig till då allt är nytt och de 

är ensamma. Mellan år 2010 till år 2015 har det skett en ökning från 118 HVB-

hem till 988 HVB-hem visar statistik från Inspektion för vård och omsorg (IVO, 

2016). 

 

I skolan behövs det fler lärare som studerat svenska som andraspråk och även 

personal som talar de ensamkommande barnens modersmål. Det behövs vuxna 

som har god kunskap inom området gällande asylsökande och utlandsfödda som 

kan agera som Goda män för de ensamkommande barnen.  

 

I vår studie kommer vi att undersöka hur professionella på skolor och HVB-hem 

beskriver integrationen av ensamkommande barn och hur dessa två myndigheter 

anser att samverkan fungerar mellan dem (skola och HVB-hem) och involverade 

myndigheter såsom Migrationsverk, socialtjänst och god man för att barnen ska få 

en god integration till samhället. Samverkan mellan organisationer är en viktig del 

när det gäller vård och omsorg av människor. Det är många olika parter 

inblandade och det är många aspekter att ta hänsyn till, speciellt när det gäller 

barn då de inte är tillräckligt gamla för att fatta alla beslut själva (Danemark, 

2005).  

 

Anledning till det valda ämnet är att det är en aktuell och intressant fråga som det 

behövs mycket forskning inom. I ett land med ökad mångfald är främjandet av en 

integration viktigt för att undvika utanförskap. Skolorna och HVB-hemmen som 

vi kommer undersöka har ett stort ansvar för att målsättningen om integration och 

socialisering förverkligas. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är studien 

viktig då samverkan är en viktig sida i det behandlingspedagogiska arbetet och 

inte minst när det gäller denna fråga. De ensamkommande barn är människor som 

vi kommer kunna stöta på inom vårt yrke och därför bör kunskapen inom detta 

område vara väsentligt. Med tanke på att dessa barn senare ska komma in i 

arbetslivet och fungera som samhällsmedborgare borde det även vara av intresse 

ur ett samhällsperspektiv att skapa en god integration för dem. 

  

Enligt Andresen (2002) har människan rätt till både gemenskap och frihet, då 

människor känner frihet och gemenskap skapas en känsla av mening och 
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sammanhang. För att kunna bemästra livet krävs det en känsla av meningsfullhet 

över att vara människa. Detta är en av många anledningar till varför de människor 

som kommer hit från andra länder skall integreras i landet och bli en del av 

gemenskapen. Därför ser vi det som väsentligt att undersöka samverkan för 

integration av ensamkommande barn, vilket kommer att vara fokus i denna studie. 

 

1.1 Begreppsdefinition  
För att reducera oklarheter kring återkommande begrepp har vi valt att förtydliga 

begreppens betydelse i förhållande till studien.  

 

Ensamkommande barn - FN:s definition av ensamkommande barn är de barn 

och ungdomar som är under 18 år som kommer till ett annat land utan att ha 

föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan 

vårdnadshavare räknas normalt släktingar (Migrationsinfo, 2016). 

 

Samverkan - Samverkan är ett samarbete som sker inom en arbetsplats eller 

mellan olika arbetsplatser för att underlätta arbetet för de professionella och få 

godare resultat inom det arbete man gör (Danemark 2005). 

 

Skolan - Skolan i Sverige är något som är obligatoriskt för alla barn från årskurs 

1-9 enligt SFS 2010:800. Alla barn har även rätt till skolgång, även de barn som 

inte ännu fått sin asyl beviljad eller som vistas i Sverige under en begränsad tid. I 

denna studie kommer skolan vara inriktad på högstadienivå och gymnasienivå. 

 

Integration – Integration är en process som har ett mål. Målet med integration är 

att uppnå jämlikhet mellan människor, alla ska visas och visa respekt, alla ska 

känna en delaktighet i samhället (Leisti, 2005). I vårt fall handlar det om att dessa 

mål skall uppnås för att de ensamkommande barnen skall etablera sig så bra som 

möjligt in i samhället och samhällets gemenskap.  

 

HVB-hem – HVB-hem är en förkortning för hem för vård eller boende. Den 

grupp HVB-hem riktar sig till är barn, ungdomar, vuxna eller familjer som har 

behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Det kan röra sig om t.ex. 

missbruksproblem eller beroendeproblematik. Målgruppen för dessa boende kan 

även vara ensamkommande barn som söker asyl eller som har fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT). Man befinner sig på ett HVB-hem under en begränsad 

tid och innehållet i verksamheten skall vara anpassad efter den enskildes 

individuella behov och förutsättningar (Behandlingshem, 2012). Denna studie 

kommer vara inriktad på HVB-hem som endast är för ensamkommande barn. 

 

PTSD – PTSD är en förkortning för posttraumatiskt stressyndrom. PTSD kan 

drabba de människor som varit med om en situation som inneburit livsfara eller 

att en människa har upplevt en allvarlig kränkning av sin identitet. Vid detta 

syndrom återupplever man händelsen och man upplever en känsla av skräck och 

vrede. Återupplevelse händer ofta i samband med händelser som man förknippar 

med den traumatiska upplevelsen. Tre symptom vid PTSD är att man kan få 

omotiverade vredesutbrott, koncentrations-svårigheter och problem med sömnen 

(Sjukvårdsupplysningen, 2016). 

Asylsökande – Asylsökande är en människa som lämnat sitt land av olika orsaker 

för att finna skydd i annat land men som ännu inte fått sitt beslut prövat ifall 

denne skall få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket uppdrag att ta emot 
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ansökan om asyl, göra en asylutredning och fatta beslut i ärendet 

(Migrationsverket, 2016d). 

 

PUT – PUT är en förkortning för permanent uppehållstillstånd. När asylsökande 

har fått PUT har de samma rättigheter att bo och arbeta i Sverige som alla andra 

som har medborgarskap (Migrationsverket, 2016c).  

 

Professionella – Professionella är enligt Alm (2015) personer som inom sin 

yrkesroll självständigt kan fatta beslut och bedöma. Professionellas arbeten styrs 

av regler och lagstiftning, detta gäller både privata och offentliga verksamheter.  
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2 Bakgrund  
Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med 

föräldrar eller annan person (Barnkonventionen, 2009). 

 

Ovanstående citat betonar flyktingbarnens rättigheter vilket visar på vikten av att 

undersöka riktlinjer och styrdokument i koppling till ensamkommande barn. Vi 

har i detta kapitel valt att ta upp styrdokument och riktlinjer för att få en bredare 

bild av vilka rättigheter de ensamkommande barnen har. Vi kommer även ta upp 

historiskt perspektiv för att visa att det alltid funnits ensamma barn på flykt. 

Avslutningsvis kommer vi gå in på tidigare forskning som vi anser är relevant 

utifrån studiens syfte.  

 

När ett barn söker asyl eller uppehållstillstånd får den hjälp av en god man dvs en 

person som är utsedd till vårdnadshavare för barnet och representerar barnet i 

olika situationer. Enligt utlänningslagen är asyl något som beviljas för någon som 

är en flykting. Uppehållstillstånd kan även ges till dem som inte är flyktingar, men 

då skall dessa personer vara i behov av skydd. Migrationsverkets ansökningsenhet 

är de som tar emot ansökan om asyl. När ansökan lämnas in skall 

Migrationsverket även ha en berättelse av barnet angående vilken resväg barnet 

tagit till Sverige, var familjen befinner sig och hur barnets hälsa är. Utredningen 

som görs med barnet sker av en särskild barnutredare som har erfarenhet av att 

arbeta med barn. Under utredningen har myndigheten rätt att ta fingeravtryck på 

barn som är över 14 år gamla, detta i syfte för att kunna kartlägga ifall de tidigare 

sökt asyl i Sverige eller något annat land i Europa. Det är även hos 

Migrationsverket det görs en åldersbedömning för att kontrollera så att barnet är 

under 18 år. Det görs i vissa fall en språkanalys genom telefon med en tolk för att 

stärka att barnet kommer från det land som uppgetts (Fälldin & Strand 2010). 

 

Rättigheterna för barn och vuxna är inte desamma när de söker asyl. Enligt 

Barnkonventionen (2009) är alla under 18 år barn, de är lika mycket värda och har 

samma rättigheter, även de som är asylsökande eller de barn som bara bor här 

tillfälligt. Punkt 7 i Barnkonventionen innebär att alla barn har rätt till ett eget 

namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung (Barnkonventionen, 

2009). Enligt Barnkonventionen får inget barn diskrimineras. Det är många barn 

som kommer till Sverige ensamma utan föräldrars eller andra vuxnas närvaro. Att 

ta hänsyn till barnets bästa är något Migrationsverket har som krav på sig. Alla 

barn skall ha rätt till att tala och bli lyssnade på (Migrationsverket, 2016a). 

 
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och 

myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i 

första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska 

respekteras (Barnkonventionen, 2009). 

 

Alla barn har rätt till sin familj, därför är det myndigheternas ansvar att hitta 

ensamkommande barns föräldrar, om detta inte är möjligt ska de få annan 

vårdnadshavande. Sökandet av föräldrar/vårdnadshavare sker parallellt med 

utredningen om asylen angående barnet. Om man finner familjen till barnet är 

målet främst att de skall återförenas i sitt hemland om de anhöriga befinner sig 

någonstans där det är tryggt. Om detta inte är möjligt får familjen 

uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar. 
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Om det inte finns någon som kan ta hand om barnet och föräldrarna inte går att 

hitta så är det socialtjänsten i kommunen som har ansvar för att ta hand om barnet. 

Detta gäller barn utan föräldrar eller barn som missvårdas i hemmet 

(Migrationsverket, 2016a).  Det är även kommunens uppgift att se till att barnen 

ska få en likvärdig skolgång som svenska medborgare. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) har barn som är bosatta i Sverige skolplikt och enligt skollagen har alla 

barn under 18 år rätt till skolgång, vilket även innefattar de barn som inte är 

svenska medborgare (SFS 2010:800).  

 

Sjukvård och tandvård skall vara densamma för asylsökande barn som den är för 

barn som är medborgare, dvs. tandvården är gratis för den som är under 18 år, 

även sjukvården är gratis i de flesta landsting för barn under 18 år 

(Migrationsverket, 2016a).  

 

Salamancadeklarationen kom till 1994, 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer samlades i Spanien för en konferens angående särskilt stöd för 

elever med extra behov. Sverige var ett av de länder som deltog i denna 

konferens. Salamancadeklarationen är en deklaration som är mer eller mindre 

bindande. Detta är inte en lag som måste följas utan det är mer en 

överenskommelse och då den inte följs av ett land kommer de andra 

medlemsländerna anse att man missgynnar överenskommelsen. Några av 

Salamancadeklarationens ståndpunkter är:  

 

 Att varje barn skall ha rätt till undervisning och få en acceptabel 

utbildningsnivå. 

 Alla barn är olika, har olika intressen, inlärningsbehov, egenskaper och 

fallenheter. Alla barn skall ha rätt till en likvärdig utbildning som är 

formad efter deras särskilda behov. 

 De elever med särskilda behov skall placeras i samma skola som de elever 

som inte har särskilda behov, dock ska de få det stöd de behöver. 

Anledningen till att de skall placeras i vanliga skolor är att 

diskriminerande attityder skall minskas och att de skall vara en del av 

resterande samhälle.  

 

Inom skolor och undervisning ska man sträva efter att ge alla människor lika 

förutsättningar för att kunna bli en del av samhället. Inom många länder har barn 

med särskilda behov blivit en del av de ordinarie skolorna som finns i 

lokalsamhället då det visar på att inlärningen blir mer positivt än om de placeras 

på speciella skolor. Anledningen till detta är att man vill uppnå mer delaktighet i 

samhället. Inom specialpedagogiken har begreppen delaktighet och integrering 

blivit allt mer attraktiva då de används som ett verktyg mot utanförskap och 

diskriminering. För att kunna uppnå de mänskliga rättigheterna är det väsentligt 

att människor får vara en del av samhället och känna att man medverkar (Svenska 

Unescorådet, 2006).  

 

2.1 Åldersbedömning - åldern är en del i identiteten 
De uppgifter som är viktiga för Migrationsverket för att identifiera en människa är 

deras namn, ålder och var de kommer ifrån. På de människor som inte har med sig 

några identitetshandlingar görs en åldersutredning på om handläggaren på 

Migrationsverket misstänker att åldern inte stämmer. Om handläggare anser att en 

asylsökande är yngre eller äldre än vad som sagts ändras detta i Migrationsverkets 
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databas. Om en person tidigare varit under 18 och handläggaren anser att personen 

är över 18 kommer ärendet behandlas som en vuxen asylsökande istället för ett 

barn. Det är stor skillnad på hur ett barns asyl behandlas och hur en vuxens asyl 

behandlas. Som barn har man större möjlighet till vård, stöd, boende och 

utbildning. Systemet är gjort för att gynna de som är under 18 år och därför görs 

utredningen om man misstänker om någon sagt att den är yngre än den är. Efter 

att utredningen gjorts med handläggare har personen rätt att söka en medicinsk 

åldersutredning (Migrationsverket, 2016e) I en medicinsk åldersutredning röntgar 

man handleder och tänder och utifrån det får man fram en ungefär ålder på 

personen. Personen som går igenom en åldersutredning kan inte separat överklaga 

den till Migrationsverket, men personen i fråga kan överklaga beslutet i sitt 

asylärende (Migrationsverket, 2016e). På rättsmedicinalverkets hemsida påpekar 

de att det inte går att fastställa en människas exakta ålder (RVM, 2017) 

 

2.2 Fördomar och vanföreställningar 
År 2013 gjorde Yougov en attitydsundersökning angående inställningen till 

invandrare. 712 barn som var mellan 12-16 år deltog i undersökningen som gick 

ut på att svara på frågor om kännedom, attityder och engagemang kring 

invandring och integration. En tredjedel av dess barn känner någon som flytt till 

Sverige utan någon förälder. Majoriteten av dessa barn var positivt inställda till 

invandring. Dock är det oroväckande att mer än en femtedel var negativt inställda 

till att låta flyktingar stanna. Barnen har flytt ensamma för att de inte kan stanna i 

sina hemländer. Många fördomar och vanföreställningar existerar om den här 

utsatta gruppen med barn. Lars Arrhenius som är generalsekreterare på 

hjälporganisationen Friends vädjar till Sveriges skolor på att bli bättre att jobba 

mot dessa fördomar och vanföreställningar genom att skapa en förståelse för 

flyktingbarnens förhållande (Friends, 2013). 

 

2.3 Integration och integrationspolitik  
Integration av människor från andra kulturer handlar inte om att de skall bli som 

oss och tycka som oss. Enligt Appelqvist (2006) är alla människor i samhället en 

del av integrationsarbetet för ensamkommande barn och nyanlända. För att 

underlätta för dem att integreras måste vi visa respekt och acceptans och vara 

öppensinnade (Appelqvist, 2006) Det mål integrationspolitiken har i Sverige är att 

alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Regeringen, 2016). 

 

Hur ska integration bli framgångsrik? Enligt Bengtsson, Myrberg & Andersson 

(2016) krävs det en diskussion om hur samhället ser på gemenskap och identitet. 

Gruppen människor som skall integreras måste vara medvetna om vad det är de 

integreras i. Vilka aspekter krävs för att integreras in i samhället?  

 

I ett demokratiskt samhälle finns det enligt Bengtsson, Myrberg & Andersson 

(2016) tre grundläggande aspekter att ta hänsyn till gällande integrationspolitiken. 

Den första är att främja individuell frihet men samtidigt uppfylla vissa kollektiva 

mål. Den andra aspekten handlar om att ta ställning till en universell politik där 

alla medborgare berörs men ändå en politik som är riktad till vissa kategorier av 

medborgare. Den tredje aspekten som Bengtsson, Myrberg & Andersson (2016) 

tar upp handlar om att främja hela samhällets gemenskap men att samtidigt 

uppmuntra till att man utvecklar sin tillhörighet till olika kulturella och etniska 

tillhörigheter. 



  
 

7 

 

Europa har genomgått stora förändringar i integrationspolitiken sedan 2000-talet. 

För en lyckad integration anses det betydelsefullt att man ställer högre krav på 

invandrare. Som villkor för nationellt medborgarskap eller permanent 

uppehållstillstånd har det tillkommit skärpta krav på kunskaper om landets kultur, 

historia och språk. Stater har börjat backa från att stödja mångfald och samtidigt 

bedöma nyanländas meriter och potential på arbetsmarknaden (Bengtsson, 

Myrberg & Andersson 2016). 

 

2.4 Historisk överblick om folkomflyttning  
Att människor invandrar och utvandrar är inget nytt fenomen utan det är 

någonting som skett genom alla tider.  Det finns dock olika anledningar till varför 

man väljer att ta sig till ett annat land. Svenskarna har varit ett utvandrande folk, 

fram till år 1930 var det fler människor som utvandrade från Sverige än de som 

invandrade till Sverige. Anledningen till denna utvandring var då brist på bostäder 

och arbeten. Men i efterkrigstiden var det fler människor som invandrade till 

Sverige än utvandrade. Mellan år 1946-2003 invandrade drygt 2,3 miljoner 

människor, under samma period emigrerade 1,3 miljoner människor. Under 1950-

1960 började Sverige rekrytera arbetskraft, främst från forna Jugoslavien, detta 

kallades då arbetskraftsinvandring. Sverige var då i behov av denna invandring då 

vi inte hade tillräckligt med arbetskraft eftersom många människor tidigare 

utvandrat och antalet människor som fötts hade minskat på grund av att människor 

inte hade det ekonomiskt bra. Således är utvandring och invandring inget nytt 

fenomen utan det är något som pågått genom århundrande (Lundh, 2016).  

 
2.4.1 Ensamma flyktingbarn i Europa 

Ensamma barn har flytt till och inom Europa de senaste hundra åren från länder 

som exempelvis Spanien, Tyskland, Armenien, Sri Lanka, Algeriet, Marocko, 

Iran, Irak, Afghanistan, Bosnien, Kroatien, Sovjetunionen, med flera. 

Anledningarna till flykt är många, exempelvis konflikter, etnisk och religiös 

förföljelse, fattigdom, övergrepp och så vidare. I många fall är det föräldrarna som 

skickar iväg barnen i hopp om att de ska finna en säkrare miljö (Ayottes, 2000). 

Stora folkomflyttningar skedde under första världskriget och innan andra 

världskriget, omkring en miljon armenier deporterades, många barn skildes eller 

blev övergivna av sina föräldrar, eller blev barnen dödade. Många barn räddades 

också, man uppskattar denna siffra till omkring 132 000 barn, en del av dessa barn 

evakuerades till Grekland (Ayotte, 2000). Andra världskriget var även detta en 

tidsepok där många barn blev ensamma och fördes till andra länder för att söka 

skydd och de undanhölls från nazisterna. Antalet är dock oklart men de flesta barn 

skickades till England, sen även till Holland, Sverige och Belgien (Ayottes, 2000).  

  
2.4.2 Ensamma flyktingbarn i Sverige  

Det var inte förrän 1988 som Sverige började föra statistik om de 

ensamkommande barnen men det var inte förrän 1996 Migrationsverket ansåg den 

som trovärdig och släppte den för allmänheten. Men enligt Alwood och Franzen 

(2008) finns det alltid barn utan vårdnadshavare bland flyktinggrupper så 

troligtvis har ett antal ensamkommande barn tidigare kommit till Sverige. 

 

Sverige tog emot ensamkommande barn under både första och andra världskriget. 

Även under finska vinterkriget på 1930-talet skickades finska barn till Sverige och 

år 1954 skickades många barn från Ungern till Sverige då ungerska revolutionen 
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bröt ut. Dock vet man inte hur stor denna siffra var på grund av att ingen statistik 

fördes (Ayotte, 2000).  

 

Mellan år 1996-2008 då statistiken började bli trovärdig har det kommit 7215 

ensamkommande barn från 98 olika länder till Sverige enligt Migrationsverkets 

statistik. Majoriteten av denna siffra var pojkar. Ayotte (2000) antyder att detta 

beror på att pojkarna befinner sig i större risk att hamna i konfliktsituationer i sitt 

hemland. Det kan även bero på att pojkarna värderas högst i vissa kulturer, 

framförallt den förstfödde pojken. Därför väljer föräldrarna att skydda honom i 

första hand. En annan anledning till att det är majoriteten av pojkar som kommer 

är att det är mindre farligt för pojkar än för flickor att resa ensamma.  

 

År 2006 infördes ett nytt system angående mottagande och omhändertagande av 

ensamkommande barn. Anledningen till det nya systemet är att det tidigare 

systemet hade bristningar. Tidigare hade Migrationsverket (Invandrarverket) 

ansvaret för ensamkommande barn, efter juli 2006 delades ansvaret upp mellan 

kommuner, Migrationsverk, god man och landstinget (Hessle, 2009). Mellan år 

2010-2015 har det kommit ungefär 30 000 ensamkommande flyktingbarn som 

blivit placerade på olika boendealternativ av kommunerna (Migrationsinfo, 2016). 

Som vi tidigare nämnt har antalet HVB-hem mellan 2010 till år 2015 ökat från 

118 HVB-hem till 988 HVB-hem (IVO, 2016). 
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3 Tidigare forskning  
I det här avsnittet har vi valt att ta upp tidigare forskning som vi tycker är relevant 

utifrån vårt syfte. Vi kommer redovisa åtta studier. Fyra av studierna är 

internationella och tre av dem belyser det psykiska måendet hos de 

ensamkommande barnen och en av dem belyser barnens situation innan flykten 

och vad de varit med om.  

 

En av de valda nationella studierna utvärderade mottagningssystemet och insatser 

för ensamkommande barn. I en annan studie undersöktes hur ensamkommande 

barn hanterar utmaningar och livsvillkor efter permanent uppehållstillstånd in i 

vuxen ålder. Vi har redovisat ett övergripande resultatet från en 

forskningsöversikt. Vi har även belyst en specifik resultatdel ur 

forskningsöversikten som handlar om mottagandet och bemötandet av 

ensamkommande barn. 

 

3.1 Mående hos ensamkommande barn som söker asyl 
Jeyasingham (2009) presenterar viktiga upptäckter om emotionellt välmående hos 

ensamkommande barn som söker asyl. Projektet bygger på intervjuer av 54 barn 

med fokus på deras egna erfarenheter. Diskussionen kring de här kvalitativa data 

gjordes av 31 professionella som analyserade och diskuterade resultatet som 

framgick utifrån intervjuerna, men fokus har ändå legat på barnens egna 

perspektiv och erfarenheter.  

 

Studien visar att ensamkommande barn som söker asyl har större erfarenhet 

gällande separation och splittring som kan vara olik erfarenheten av barn som 

söker asyl tillsammans med en grupp eller familj. Studien visar på traumatiska 

upplevelser, separationer och en svår resa som unga personer sannolikt fått erfara i 

samband med asylsökandet. Studien visar exempel på hur terapeutisk behandling, 

socialvård och annan service har hjälpt unga personer att tackla de här 

upplevelserna. Men studien visar även på det motsatta, att den här “hjälpen” har 

förvärrat. Studien visar betydande bevis att en av de största hoten för emotionellt 

välmående är den ökade osäkerheten som unga personer kan komma att möta när 

de blir äldre.  

 

3.2 Mental hälsa hos ensamkommande barn 
En liknande studie av Bronstein & Montgomery (2011) har belyst den 

epidemiologiska forskningen kring den mentala hälsan hos ensamkommande 

barn. Syftet med undersökningen är att systematiskt granska resultaten kring 

flyktingbarns mentala hälsa i västerländska länder. Målet är att identifiera den 

allmänna förekomsten av psykisk ohälsa, klargöra vad den betydelsefulla 

påverkan av de olika variablerna kan vara, och diskutera olika metodologiska 

svårigheter gällande mätningar i det här fältet. Totalt 3003 barn undersöktes i sex 

länder av asyl (Kanada, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Danmark och 

USA). 65 % av de undersökta var av manligt kön. Psykologiska intervjuer gjordes 

för att diagnostisera den mentala hälsan hos flyktingar i västerländska länder. 

 

Resultatet visade att 9 % av alla undersökta flyktingar var diagnostiserade med 

posttraumatisk stress (PTSD) och 5 % hade depression. 
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3.3 Från ursprungslandet till ankomstlandet  
I en artikel av Vervliet, Vanobbergen, Broekaert, och Derluyn, (2015) utforskas 

olika faktorer som rör afghanska ensamkommande barns, hur deras resa gått till 

från att de lämnade sitt hemland till deras ankomst i värdlandet. I studien 

använder de sig av intervjuer och frågeformulär där 52 stycken afghanska 

ensamkommande deltog. Studien gjordes strax efter deras ankomst till Belgien. 

Syftet med studien var att ta reda på vad som påverkade deras beslut om att fly, 

hur deras beslut om flykten förändras under tidens gång och varför de valt att ta 

sig till de länder de gjort.      

 

14 av de 52 deltagarna var i stor risk att bli tvångsrekryterade av talibanerna för 

att delta i jihad, ofta då som självmordsbombare. Fem av deltagarna berättade att 

de hade blivit rekryterade men att de hade lyckats fly. 10 av 52 deltagare berättade 

att de och deras familjer hade fått dödshot från talibanerna eftersom 

familjemedlemmar arbetade för afghanska myndigheter eller andra organisationer 

som talibanerna ser som ett hot. 12 av 52 deltagare sa att deras liv var i fara, även 

om de i detalj inte kunde berätta hur deras liv var i fara. Fyra av deltagarna 

berättade om ekonomiska problem, brist på jobbmöjligheter och brist på 

utbildning.  

 

Beslutet att fly eller migrera gjordes på olika sätt. För 39 av 52 deltagare gjordes 

beslutet av en eller flera familjemedlemmar. Deltagarna berättade att de hade 

samtyckt till beslutet, men det var oklart i vilken utsträckning de hade samtyckt. 7 

av deltagarna sa att beslutet togs helt mot deras vilja. 

 

Den ursprungliga destinationen för deltagarna var inte alltid Europa. Sex hade 

som avsikt att fly till grannländerna men fortsatte resan på grund av exempelvis 

levnadsförhållande, diskriminering eller risk för att utvisas. De flesta av 

deltagarna hade dock avsikten att nå Europa vilket följande citat är ett exempel på 

(Vervliet m fl. 2015). 

 
Everybody knows that the support is better for migrants there [in Norway] than anywhere 

else in Europe. Everybody around me [in Iran] said so and the smugglers too. They said 

there is much work, you can have a job, and it is easier to obtain recognition [as a refugee]. 

(Vervliet mfl, 2015, Sid 338) 

 

3.4 Tiden före flykten och vårdinsatser för asylsökande 
Thomas, Nafees & Bhugra (2004) gjorde en studie i Storbritannien som handlade 

om tiden före flykten för asylsökande barn som kommit med UASC (United Arab 

Shipping Company). Syftet med studien var att få en ökad förståelse av vilka 

vård- och omsorgsinsatser de asylsökande barnen behövde och deras anledning till 

flykten. I studien deltog 100 asylsökande barn från UASC och det gjordes 

semistrukturerade intervjuer med dem.  

 

Resultatet av studien visar att de vanligaste orsakerna till flykt beror på någon 

form av våld i ursprungslandet. 32 % av informanterna uppger att de innan flykten 

blivit våldtagna innan de lämnat sitt ursprungsland, våldtäkter i krig är dock inget 

nytt fenomen. Det är inte bara kvinnor som varit utsatta för våldtäkter utan även 

män. Detta resultat är viktigt i studien för att veta vilka vård- och omsorgsinsatser 

asylsökande behöver. Slutsatserna är att man bör vara uppmärksam på vad 

flyktingarna tidigare har varit med om, ifall de lider av PTSD, om de varit med 
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om sexuella övergrepp, våld och så vidare. Det är viktigt att kunna ge dem den 

behandling de behöver. En annan slutsats är att det behövs mer forskning om 

flyktingars psykiska och fysiska hälsa när de anlänt till ankomstlandet (Thomas, 

m fl. 2004). 

 

3.5 Mottagningssystemet och insatser för ensamkommande barn 
 År 2014 släpptes en slutrapport av (Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson & 

Wimelius, 2014) som redovisar huvudresultat från ett forskningsprojekt som heter 

“Hur fungerar samhället insatser för ensamkommande flyktingbarn?” Syftet med 

projektet var att utvärdera mottagningssystemet och insatser för ensamkommande 

barn i Umeå, även att öka kunskapen om barnens egna förmågor att etablera sig i 

Sverige i form av att bygga sociala nätverk. De informanter som fanns med i 

studien var personalen på boendena, socialsekreterare, skolan, gode 

män/vårdnadshavare och även några av de ensamkommande barnen. Utöver dessa 

personer baseras studien på offentliga utredningar gällande regelverk, 

forskningsrapporter, artiklar och annan relevant dokumentation.  

 

Resultatet i denna studie visade att personalen i boendekedjan arbetar med 

barnens självständighet, de vill att de ska bli mer självständiga med tiden. De 

anser dock detta vara svårt vid tillfällen då barnen blir kvar allt för länge på det 

“första steget” i boendekedjan. Det finns tre steg i boendekedjan och för varje steg 

får barnet mer ansvar och detta gör att barnet måste bli mer självständig, därför 

går det långsammare framåt i barnets utveckling om den blir kvar i första steget 

för länge. Gällande de gode männen visar resultatet att de har en oklar roll och att 

det är svårt att beskriva deras uppdrag. På grund av detta vet inte de 

ensamkommande vad de kan förvänta sig av sina gode män. Skolan lägger vikten 

i det pedagogiska och sociala uppdraget kring barnen, dock finns en viss 

ambivalens gällande vilka uppdrag som skall prioriteras.  

 

Uppfattningen av barnen skiljer sig åt utifrån samtliga personalkategorier. 

Anledningen till de skilda uppfattningar gentemot barnen är för att vissa anser att 

det ställs för lite krav på barnen, de borde få ta ett större ansvar gällande sin 

livssituation och anpassa sig i vad det svenska systemet tillåter. Samtidigt ges 

dock bilden av att vissa tycker att det ställs för höga krav på dessa barn och att de 

får för kort tid på sig att etablera sig i samhället.  

 

Barnens egen upplevelse av bemötandet var positivt, de antydde att alla brydde sig 

om dem och att de ger barnen omsorg. Alla verksamheter är delaktiga i de 

ensamkommande barnens integration och etablering till samhället. Dock finns det 

oklarheter mellan verksamheterna, exempelvis gällande det sociala uppdraget att 

integrera och skapa mötesplatser med andra svenska barn. I detta exempel får 

skolan bära alltför mycket av detta ansvar. Mottagningssystemet ger de 

ensamkommande professionella kontakter. Men dessa kontakter kommer ju inte 

vara livslånga och det de ensamkommande barnen behöver är umgänge som blir 

varaktiga (Eriksson, m fl., 2014).  

 

Sammanfattningsvis saknas det en adekvat politisk styrning av mottagandet av de 

ensamkommande i Umeå. Personal och inblandade myndigheter får själva tolka 

och samordna sina insatser. Uppföljningen av de ensamkommande barnen är även 

dålig. Hur går det egentligen för de ensamkommande när de lämnat systemet?  
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Till viss del är målen för mottagandet inom kommunen uppfyllt men dessa mål är 

dock kortsiktiga. Det finns stor brist i målen gällande integration. De 

ensamkommande har blivit förberedda och introducerade till hur det är att leva i 

det svenska samhället men integreringen till samhället har inte fungerat väl. 

Resultatet av en misslyckad integration leder till att de ensamkommande söker sig 

till sina landsmän där de känner trygghet, men det är även på detta vis utanförskap 

blir till (Eriksson, m fl., 2014). 

 

3.6  Utmaningar och livsvillkor efter PUT 
I en studie av Hessle (2009) undersöktes hur ensamkommande barn hanterar 

utmaningar och livsvillkor efter att ha fått permanent uppehållstillstånd in i vuxen 

ålder. Syftet var även att undersöka ensamkommande barns levnadsförhållanden i 

ursprungslandet, flykten till Sverige och de bakomliggande motiven.  Studien är 

indelad i tre delstudier. I den första delen har 100 barn intervjuats med hjälp av ett 

hälsoformulär.  Efter bedömning av barnets psykosociala hälsa erbjöd man stöd 

och behandlingsinsatser till de barn som hade behov av det. Den andra delen 

genomfördes 10 år senare med hjälp av en registerstudie. Antalet barn hade då 

reducerats till 68 som stannat kvar i Sverige.  I metodens tredjedel valde man ut 

20 informanter för intervju.   

 

Slutsatsen från den första delen av undersökningen visade att barnens tillstånd vid 

denna tidpunkt var oroande. Hessle (2009) menar att nästan all forskning om de 

ensamkommande barnens tillstånd visar hög psykisk ohälsa. Över hälften av de 

etthundra barnen bedömdes behöva behandlingsinsatser. 

 

 I andra delen av studien där 68 personer var kvar av 100 hade mer än tre 

fjärdedelar släktingar i Sverige som det var planerat att de skulle bo hos. 16 barn 

var helt ensamma och bedömdes vara särskilt utsatta. De hade ingen släkt eller 

familj som, vid ankomsten till Sverige, kunde ta emot dem.  Dock visade studiens 

resultat att av de här 68 barnen var det tre fjärdedelar som studerade, jobbade eller 

hade eget företag. De unga männen hade i stor utsträckning eget företag eller 

studerade, medan de unga kvinnorna jobbade inom vården eller studerade.  

 

I den tredje delen av studien där 20 av de ensamkommande barnen hade valts ut 

för intervju hade 11 barn känt en stor osäkerhetskänsla vid flykten. Rädsla, oro 

och stress var gemensamma faktorer för de här barnen.  Många av de här barnen 

har också varit utlämnade till smugglare. De flesta av barnen bodde på ett 

gruppboende under asyltiden och kände en trygghet av att kunna socialisera med 

andra barn från hemlandet (Hessle, 2009).  

 

3.7 Samverkansmönster 
I en studie av Sundqvist, Ögren, Padyab och Ghazinour (2016) undersöktes 

samverkansmönster (d.v.s. de studerar hur olika aktörer samverkar) mellan 

svenska aktörer rörande asylsökande flyktingbarn som ska återvända till sina 

hemländer. 20 personer intervjuades, däribland personal vid hem för vård och 

boende, poliser, handläggare på Migrationsverket, socialsekreterare och gode 

män. Ur intervjuerna framgick det att det fanns en låg nivå av samverkan mellan 

aktörerna. Resultatet visade att det brister vid hantering av de arbetsuppgifter man 

har att utföra som exempelvis att de använde sig av olika strategier. Det framgick 

att en del av aktörerna inte interagerar med andra aktörer. Studien visade även att 



  
 

13 

somliga aktörer valde att vara passiva observatörer istället för att vara aktivt 

deltagande i de asylsökande flyktingbarnens återvändandeprocess. Sundqvist 

m.fl.(2016) menar att dessa beteenden försämrar arbetet kring de 

ensamkommande asylsökande flyktingbarnen. 

 

3.8 Ensamkommande barns erfarenheter  
Det finns två syften med forskningsöversikten som Brunnberg, Borg & Fridström 

(2011) skrivit. Det första syftet är att utifrån FN:s barnkonvention beskriva 

bakgrundsfakta om ensamkommande barn som kommit till Sverige. Det andra 

syftet med studien är att gå igenom den nationella och internationella forskningen 

om ensamkommande barns erfarenheter, vad flykten berodde på, hur de upplevde 

flykten och hur de blev omhändertagna i ankomstlandet och hur besluten gick till i 

ankomstlandet.  

 

Författarna avgränsade sin sökning till år 2000-2010 och de sökte på databaserna 

Elin, Pubmed, PsycINFO och ERIC. Resultatet blev att utbudet av vetenskapliga 

artiklar var begränsat både i Sverige och i de andra nordiska länderna även då 

många barn kommit utan någon förälder eller någon annan vårdnadshavare. 

Studier om livet i skolan och deltagande i undervisning av de ensamkommande 

barnen var övervägande. Studier som gjorts i förhållande till pedagogiska frågor 

och relationen och funktionen till den gode mannen var begränsad.  Detta 

resulterar i att det inte finns tillräckligt med forskning om ensamkommande barn 

och slutsatsen blir att det behövs fler studier i områdena hur mottagandet sker, 

boendesituationen för de ensamkommande barnen, hur stödet för fosterfamiljer 

byggs upp, hur kontakten mellan de ensamkommande och andra jämnåriga barn 

är, vilka de ensamkommande barnen knyter an till. Majoriteten av de 

ensamkommande barnen är pojkar men ändå finns bara ett fåtal genusstudier 

(Brunnberg, Borg & Fridström 2011).  

 

I forskningsöversikten av Brunnberg, Borg & Fridström (2011) redovisas 

resultatet av en rapport av Integrationsverket. Syftet med rapporten var att belysa 

situationen för barn som kommer till Sverige utan någon vårdnadshavare och hur 

deras situation utvecklas med tiden. Integrationsverket valde ut de två kommuner 

som mellan 1998-2000 tog emot flest flyktingar samt de kommuner som hade 

organiserade grupphem i samverkan till kommunen.   

 

Studien resulterar i att majoriteten av kommunerna saknar mål, policy och 

metodologiska stöd i arbetet med de ensamkommande barnen. Begreppet 

introduktion var i sammanhanget svårt att förstå för de ensamkommande barnen 

och samverkan mellan myndigheterna i kommunerna behövde förstärkas. 

Resultatet kring verksamheterna som tog emot ensamkommande barn var att det 

fanns behov av en uppföljning av verksamheterna och deras arbetssätt. Om man 

ser till en helhetssyn av resultatet belyser studien att de olika aktörerna måste ha 

en förståelse i betydelsen av samverkande myndigheter emellan (Brunnberg, Borg 

& Fridström). 

 

3.9 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis ser vi att denna forskning visar på att en stor del av de 

ensamkommande barnen har genomgått en flykt som präglas av stress, oro och 

rädsla, utsatthet för sexuella övergrepp och våld vilket kan leda till posttraumatisk 
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stress och depression. Den tidigare forskningen visar på psykisk ohälsa hos många 

av de ensamkommande barnen när de anländer till Sverige. Studierna visar på 

traumatiska upplevelser, separationer och en svår resa som unga personer 

sannolikt fått erfara i samband med asylsökandet. En av studierna illustrerar vad 

som påverkade de här unga människorna att ta beslutet som leder till att man 

genomgår en sådan här svår resa. 

 

Gällande de gode männen visar en av studien att de har en oklar roll och att det är 

svårt att beskriva deras uppdrag. På grund av detta vet inte de ensamkommande 

vad de kan förvänta sig av sina gode män.  

 

Ett flertal verksamheter är delaktiga i de ensamkommande barnens integration och 

etablering till samhället. Dock visar den tidigare forskningen att det finns 

oklarheter mellan verksamheterna, exempelvis gällande det sociala uppdraget att 

integrera och skapa mötesplatser med andra svenska barn. Slutligen visar 

resultatet att en misslyckad integration kan leda till att de ensamkommande barnen 

söker sig till sina landsmän där de känner trygghet, men det är även på detta vis 

utanförskap blir till. 

 

4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att analysera hur de professionella på HVB-hem och skola 

beskriver samverkan mellan myndigheter gällande integration av 

ensamkommande barn i samhället 

 

Våra frågeställningar är:  

1. Hur återges samverkan mellan myndigheter kring integration av 

ensamkommande barn? 

2. Vilka dimensioner presenteras som väsentliga för att samverkan ska 

fungera?  

3. Hur återger de professionella på HVB-hem och skola arbetet med 

integrationen av ensamkommande barn?  

4. Vilka förbättringar kring integration av ensamkommande barn i samhället 

föreslås av de professionella på HVB-hem och skola?  

 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Vi har i denna studie valt samverkansteori av Danemark (2005), Danemark & 

Kullberg (1999) och Ohlsson (2008)  som teoretiskt perspektiv. Valet av den 

specifika teori gjordes för att senare i resultatet kunna studera på vilken nivå 

samverkan sker mellan de involverade myndigheterna och studera ifall samverkan 

är framgångsrik. Vilka faktorer enligt Danemark (2005) behövs för att samverkan 

skall bli framgångsrik. Begreppet samverkan kan förklaras på olika sätt beroende 

på vilka individer eller vilken kontext det berör. Vi kommer avsluta delen 

teoretisk utgångspunkt med att beskriva och koppla samverkan till begreppet 

inkludering utifrån socialpedagogikens perspektiv.  

 

5.1 Vad är samverkan? 
Enligt Danemark (2005) är samverkan något oundvikligt. Samverkan skall vara 

något som är medvetet och målinriktat för att bli problemlösande. Ohlsson (2008) 

menar att det är statens bestämmelse att myndigheter ska samverka, anledningen 



  
 

15 

till detta är för att det ska finnas en helhetsbild vilket man ofta strävar efter 

framförallt inom de arbeten som berör andra människor. Tid sparas genom 

samverkan, det blir lättare för varje individ som utför arbetet och man undviker att 

två olika organisationer eller två olika människor utför samma arbete. Samverkan 

är nödvändig för att organisationen inte skall avstanna eller mista resurser. Man 

kan se samverkan som en projektform, det blir en sorts delegering från de stora 

verksamheterna till de mindre. Samverkan skapar resurser, är tidsbesparande och 

det för organisationer samman (Ohlsson, 2008). 

 

5.2 Vem ansvarar för samverkan?  
Enligt Danemark (2005) är det ledningens ansvar att samverkan skall fungera 

inom en arbetsplats. Det är ett stort ansvar för ledningen då de måste ha god insikt 

och vara engagerade i den samverkan som antingen ledningen vill skapa eller som 

redan påbörjats. Medarbetarna skall inte ha ansvaret för planeringen av samverkan 

utan de skall senare delta i samverkan och möjliggöra de mål som delgivits av 

ledningen (Danemark, 2005). Det finns risk för otydlighet inom 

samverkansprocessen, otydligheten kan bero på antingen tidsbrist inom 

organisationerna eller okunskap inom ledningen angående vad samverkan är. 

Danemark (2005) anser att ledningen måste vara aktiv under hela projektets gång 

för att samverkan skall bli framgångsrik. Den som ska leda ett samverkansprojekt 

bör vara kunnig inom ämnet och vara lojal mot de människor den arbetar med.  

 

5.3 Att få samverkan att fungera   
Danemark & Kullberg (1999) menar att utgångspunkten måste vara gemensam 

och de som samverkar måste hålla sig inom gemensamma ramar för en 

framgångsrik samverkan. Metoden hos de olika professionella skall vara 

densamma för att kunna utveckla en samverkansprocess. Yttre och inre faktorer 

finns för att samverkan skall vara möjlig. De yttre faktorerna är att det skall finnas 

resurser för projektet och de inre faktorerna är att det skall finnas motivation hos 

de professionella som arbetar med projektet. De professionella måste känna en 

mening i arbetet och de skall känna sig nöjda med sin yrkesroll i projektet. Enligt 

Danemark (2005) måste man innan denna samverkansprocess startas se till att 

förutsättningarna finns för att det skall resultera i goda resultat.  

 

5.4 Fyra nivåer inom samverkan  

Danemark (2005) menar att man kan se fyra nivåer av ambitioner gällande hur 

pass nära samverkan sker. Den lägsta nivån av samverkan är att samverka inom 

den egna organisationen, det vill säga att olika yrkesgrupper i samma organisation 

utbyter råd och erfarenheter inom arbetet. Den andra nivån skapas när två olika 

arbetsplatser samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. Som exempelvis HVB-

hem och skolan samverkar för att ensamkommande skall integreras i samhället 

och växa som självständiga människor. Den tredje nivån av samverkan betyder att 

arbetsplatser skapar gemensamma arbetsformer för ett gemensamt arbete. Den 

högsta nivån av samverkan skapas när två eller fler verksamheter slås samman 

(Danemark, 2005). I vår studie vill vi få fram hur skolan och HVB-hem ser på 

samverkan mellan de olika myndigheterna. Hur fungerar samverkan mellan dessa, 

är riktlinjerna tydliga vem som ska göra vad och vem har ansvaret för samverkan? 

Danemark (2005) betonar att i samverkan spelar olikheter i kunskaps- och 

förklaringsmodeller, regelsystem och i organisationer stor roll för hur samverkan 
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utformar sig. För att samverkan skall bli lyckad måste dessa tre typer av faktorer 

identifieras, lyftas fram och diskuteras.  

 

5.5 Inkludering  
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv kan inkludering ses som att alla 

människor i ett samhälle oavsett bakgrund ska inkluderas i samhällets 

gemenskaper. Exkludering är motsatsen till inkludering och det är någonting som 

de ensamkommande barnen kan stå inför vid en misslyckad integration, 

exkludering är något som kan leda till utanförskap. Samverkan för inkludering av 

ensamkommande barn är en viktig strävan i ett demokratiskt samhälle. För att inte 

utmålas som avvikande av andra har människan ett behov av att kunna 

kategorisera andras beteenden. Det anses därför betydelsefullt vad som uppfattas 

avvikande respektive normalt. Denna kategorisering påverkar även de 

professionella eftersom de ständigt behöver reflektera över sina egna 

kategoriseringar. Det sociala arbetet är ofta organiserat efter 

målgrupper/problemgrupper där man frekvent förstärker vad som är rätt eller fel, 

detta gör att de professionellas moraliska principer ständigt måste utmanas. 

Grundläggande för ensamkommande barn är att inkluderas i samhällets 

gemenskaper. Att omfattas av gemenskapens normalitet innebär bland annat att 

uppträda på ett, av omgivningen, accepterat sätt samt att klara sin 

försörjning/boende. Detta kan göra att det blir problematiskt för ensamkommande 

barn eftersom de inte är medvetna om de svenska normerna och de oskrivna 

reglerna i samhället. Det behöver dock inte bli problematiskt då de 

ensamkommande barnen inte förväntas kunna de oskrivna reglerna. De har till en 

början heller ingen möjlighet till att klara sin försörjning (Cederlund & Berglund, 

2014). 

 

6 Metodologiska överväganden  
I denna del kommer vi presentera val av ansats, urvalet av aktörer, 

tillvägagångssättet för att kontakta informanterna och hur vår undersökning 

genomfördes. Efter att dessa områden presenterats kommer vi redogöra för 

bearbetning och analys, forskningsetiska principer och studiens tillförlitlighet. I 

föreliggande studie undersöktes hur professionella på HVB-hem och skolan 

beskriver samverkan mellan involverade myndigheter för att skapa en god 

integration för ensamkommande barn. Eftersom studien handlar om att få en 

djupare förståelse för samverkansprocessen kring de ensamkommande barnen är 

det relevant med en kvalitativ studie utifrån en hermeneutisk ansats.  

 

6.1 Hermeneutisk utgångspunkt 
Vi har i denna studie valt en hermeneutisk utgångspunkt. Hermeneutik användes 

under 1600- och 1700-talet som en metod för tolkning av bibeltexter. Under 1800-

talet fanns strävan efter att utveckla hermeneutiken till en allmän metod för 

humanvetenskap. Nuförtiden används hermeneutiken inom olika vetenskapliga 

områden, främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap (Patel & 

Davidsson, 2011).  

 

Hermeneutik är att i sammanhanget tolka och förstå. Enligt hermeneutiken finns 

det ingen objektiv verklighet, verkligheten handlar om att tolka för att skapa 

förståelse. Alla människor upplever olika ting i sina liv, för att förstå dessa ting 

tolkar man det. Det är viktigt att ha en förståelse för informanterna så tolkningen 
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ligger så nära det den säger som möjligt. Vad är det som sägs och vad är 

innebörden i det? Bryman(2011).  

 

Hermeneutikens centrala idé är att analysera en text för att få fram meningen med 

texten utifrån personen i fråga som skrivit den (Bryman, 2011). I vårt fall blir det 

då att få fram meningen i det informanterna säger. Bryman (2011) beskriver 

hermeneutik som ett sätt att tolka och försöka skapa förståelse för det man 

analyserar. En hermeneutisk utgångspunkt är relevant till vårt syfte då vi vill 

skapa en djupare förståelse för involverade myndigheters samverkansprocess 

kring en gynnsam integration av ensamkommande barn. 

 

6.2 Kvalitativ forskningsintervju  
Enligt Patel och Davidsson (2011) är den kvalitativt inriktade forskningen mer 

flexibel än den kvantitativa. Man samlar in data genom exempelvis kvalitativa 

intervjuer som man senare analyserar. Till skillnad från en kvantitativ ansats ger 

en kvalitativ ansats informanterna mer utrymme och frihet att djupare berätta hur 

denne tycker och tänker, det är just detta man vill komma åt med en kvalitativ 

ansats. Det är viktigt att man som forskare har en förståelse för det informanten 

skildrar i intervjuerna (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) menar att en kvalitativ ansats syftar på att skapa en djupare 

förståelse för idéer och attityder som driver handling och beslutsfattande hos 

individer. Studien utgår ifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Därför är det 

lämpligast med en kvalitativ ansats eftersom tolkning och förståelse är i fokus. 

 

För att kunna besvara studiens problemformuleringar anser vi att en kvalitativ 

ansats är mest relevant eftersom samverkan mellan myndigheter och 

integrationsarbetet för de ensamkommande barnen är omfattande och har många 

aspekter att ta hänsyn till. I en kvantitativ ansats blir datainsamling standardiserad 

vilket hade varit otillräcklig för vår studie. Eftersom en kvalitativ ansats är mer 

flexibel och fokusera mer på tolkning och förståelse så kan man besvara 

problemformuleringarna på en djupare nivå.  

 

I den föreliggande studien har semistrukturerade intervjuer använts. Enligt 

Bryman(2011) så bör man använda sig utav en intervjuguide som man formulerar 

utifrån olika teman. Eftersom detta är till stor hjälp när man sedan skall besvara 

sin problemformulering utformade vi en intervjuguide där frågorna formulerades 

under specifika teman utifrån studiens syfte. Enligt Patel & Davidson (2011) 

karaktäriseras semistrukturerade intervjuer av att intervjun inleds med generella 

frågor som sedan kan bli mer detaljerade. Detta kan bidra till att informanterna 

känner sig mer bekväm och kan föra en mer naturlig dialog. 

 

6.3 Urval 
Denna studie är en kvalitativ studie och vi har valt att intervjua professionella 

inom HVB-hem och skola. Utifrån syftet blev kriteriet för urvalsgruppen lärare på 

skolor och personal på HVB-hemmen. Vi har valt att intervjua tre professionella 

från HVB-hem och tre professionella från högstadieskolor/gymnasieskolor. Alla 

intervjuer sker i södra Sverige. Vi har valt att använda oss av ett målstyrt urval, 

detta betyder att man gör sitt urval utifrån personer som är relevanta till 

forskningsfrågan (Bryman, 2011). 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) är individskyddskravet den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Den innebär ett 

krav om skydd mot bland annat otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk skada, 

kränkning och förödmjukelse. Det finns fyra grundläggande individskyddskrav. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera aktörerna om villkor som 

gäller för deras deltagande. De ska informeras om att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att de får avbryta intervjun när de vill. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna ska samtycka till medverkan. Det kan innebära i vissa fall 

att samtycke måste inhämtas ifrån föräldrar eller vårdnadshavare. Detta betyder 

också att deltagarna skall få tillräckligt med information om studien så att de kan 

göra en bedömning om studien och sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 

handlar om att personuppgifter och andra känsliga uppgifter inte skall nämnas i 

studien. Det innebär exempelvis att vi förvarar materialet så att ingen obehörig 

kan ta del av det, vi kommer även att radera allt material när studien är färdig. 

Enligt nyttjandekravet skall insamlat material om enskilda personer endast 

användas för forskningsändamål. Det innebär exempelvis att det inte får användas 

till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att tillgodose de etiska principerna har vi utfört adekvata åtgärder. Inför 

intervjuerna skickades intervjufrågorna samt ett missivbrev (se bilaga 1) med en 

beskrivning av studiens övergripande syfte och de etiska principerna. 

Informanterna blev noggrant informerade att de i studien kommer vara anonyma 

och deras arbetsplats kommer inte pekas ut. Således har vi inte nämnt några namn 

i resultatet då vi istället benämnt arbetsplatserna. Skolan professionella går under 

benämningen S1, S2 och S3. HVB-hemmens professionella går under 

benämningen H1, H2 och H3. Vi har inte nämnt några kön på informanterna då vi 

skriver hen istället för han eller hon. Innan intervjuerna ägde rum fick vi muntligt 

samtycke om frivillig medverkan från informanterna och godkännande om att 

spela in intervjuerna.    

 

6.5 Genomförande  
Efter att vårt syfte gjorts bestämde vi oss för att professionella på skolor och 

HVB-hem skulle vara delaktiga i vår studie. Som vi beskriver i vårt urval har vi 

använt oss av ett målinriktat urval vid val av informanter. Bryman (2011) 

beskriver det målinriktade urvalet som något att rekommendera till de som gör 

kvalitativ forskning. Forskaren gör helt enkelt sitt urval utifrån en önskan om att 

intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). 

Anledningen till att vi valde dessa professionella till att bli våra aktörer var för att 

det är här de ensamkommande barnen spenderar mest tid. Vi ansåg att dessa 

professionella är de som har den bästa helhetsbilden om barnet och det som pågår 

kring barnet.  

 

Vi skrev intervjuguide som vi skulle använda på skolan (se bilaga 2) och en annan 

intervjuguide till HVB-hemmen (se bilaga 3). Patel och Davidsson (2011) antyder 

att det är vanligt att börja en intervjuguide med neutrala frågor även om detta inte 

kommer att vara till användning i resultatet. Vi har valt att göra detta i vår 
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intervjuguide där vi i de första frågorna intresserar oss mer för den verksamhet vi 

besöker innan vi går in på själva syftet med studien.  

 

Den första informanten kontaktade vi direkt via e-post där vi skickade ut ett 

missivbrev och intervjufrågorna. Vi presenterade oss och informerade om att 

intervjun skulle spelas in om vi fick hens godkännande, vilket vi fick. Vi gjorde 

intervjun på hens arbetsplats och den tog ungefär en timme. Direkt efter 

transkriberade vi intervjun. I de andra intervjuerna som gjorts har vi kontaktat 

verksamheterna via telefon och presenterat oss. Vi har förklarat att vi är studenter 

på Linnéuniversitetet och att vi håller på med en studie som handlar om vad 

professionella på skolan och HVB-hem anser om samverkan mellan involverande 

myndigheter för att skapa en gynnsam integration för ensamkommande barn. Vi 

frågade även om vi fick spela in intervjuerna. Om vi fick ett samtycke att de ville 

delta i intervjuerna kontaktade vi personen i fråga via e-post där vi skickade ut ett 

missivbrev och intervjufrågorna. Därefter har vi åkt ut till de olika 

verksamheterna och haft intervjuerna på plats med de professionella. Alla 

intervjuer har tagit mellan 40-60 minuter.  

 

En av våra intervjuer var en telefonintervju. Vår erfarenhet av detta blev att det 

kändes skönt att inte sitta i samma rum, pressen blev lägre och informanten 

svarade mer rakt på de frågorna i intervjuguiden. Enligt Bryman (2011) finns det 

både för och nackdelar med telefonintervjuer. Författaren skriver exempelvis att 

det är ett billigt sätt att genomföra en intervju då man slipper åka långa resor. 

Författaren skriver dock att om en informant inte svarar vid intervjutillfället är det 

svårare att få tag på den än om man är på plats där informanten befinner sig.  

 

Vi båda deltog i alla intervjuer, detta för att vi vid intervjuns tidpunkt skulle 

kunna komma med extrafrågor utifrån två perspektiv istället för bara ett 

perspektiv. Bryman (2011) menar på att det är en fördel att vara två för att man 

ska kunna diskutera olika tolkningsalternativ och slutligen enas. Båda började 

även analysera det empiriska materialet redan vid intervjun. Som vi tidigare 

nämner transkriberades materialet direkt efter intervjun och vi delade upp det så vi 

transkriberade hälften av intervjun var eller varsin intervju om vi hade haft två 

efter varandra. Bryman (2011) beskriver att det är en fördel att direkt börja 

transkribera det empiriska materialet då man har mycket kvar i minnet från 

intervjun.  

 

6.6 Bearbetning och analys 
Alla intervjuer har spelats in och direkt efter intervjutillfället transkriberades 

intervjuerna ordagrant. Enligt Bryman (2011) bör transkribering påbörjas nära 

inpå avslutad intervju då mycket av intervjun finns kvar i huvudet hos den som 

genomförde intervjun. Eftersom transkriberingen är ett tidskrävande moment har 

vi utsett mycket tid till just detta. Allting vi dokumenterar är konfidentiellt och 

inspelningen raderades bort efter transkriberingen.  

 

Den analys som valts för att analysera resultatet är tematisk analys som är ett av 

det vanligaste sättet att analysera kvalitativ data. Enligt Bryman (2011) ligger 

vikten i vad som sägs och inte hur det sägs. Tematisk analys handlar om att hitta 

teman i texterna - som upprepningar, likheter och skillnader (Bryman, 2011). 

Tematisk analysmetod kan enligt Bryman (2011) ingå i flera olika analysmetoder, 

därför blir det svårt att se den som en egen analysmetod.  
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Enligt Bryman (2011) skall man komma ihåg begreppen framework och 

rekommendationer under tiden man använder den tematiska analysen. Man jobbar 

utifrån en matris med tillvägagångssättet framework, detta tillvägagångssätt går ut 

på att få en struktur på de teman man funnit och även underteman i den insamlade 

empiriska materialet. Rekommendationer handlar om tekniken man använder sig 

av då man söker efter dessa teman.  I vår studie har vi letat efter teman som senare 

kommer presenteras i vårt resultat i form av huvudteman och underteman. Vi har 

delat in resultatet i de teman vi hittat och redogjort hur många informanter som 

säger liknande saker och även de data som skiljer. 

 

6.7 Kvalitetskriterier 
Enligt Bryman(2011) består tillförlitligheten av fyra kriterier där alla har en 

motsvarighet i kvantitativa studier. Trovärdighet (”credibility”) motsvarar en 

intern 

validitet. Det nås genom att man utför forskningen utifrån de regler som finns 

samt att informanterna får ta del av resultatet. Överförbarhet (”transferability”) 

motsvarar extern validitet och med det menar man hur pass överförbart resultatet 

är till en annan miljö. Syftet är att forskaren skall vara noga med beskrivningar av 

den kontextuella situationen. Pålitlighet (”dependability”) är en motsvarighet till 

reliabiliteten inom kvantitativ forskning vilket innebär att forskaren skall göra en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar av forskningsprocessen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) motsvarar objektivitet. Det 

innebär att en fullständig objektivitet av forskaren, att inte låta egna personliga 

värderingar påverka studiens riktning. 

 

För att uppnå trovärdighet i studien har vi noggrant analyserat resultatet utifrån 

den tidigare litteratur och tidigare forskning vi använt. Vi har även följt de 

sedvanliga forskningsreglerna. 

 

Överförbarheten har vi uppnått genom att ge en tydlig bild på sammanhanget i 

bakgrunden, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Detta för att kunna 

applicera resultatet till en annan miljö.   

 

Pålitlighet har vi uppnått genom att vi noggrant har beskrivit varje moment genom 

metoddelen för att läsare skall veta hur vi gått tillväga med informanterna, 

genomförande, analys, utgångspunk och etiska regler. 

 

Problem som vi kan se med begreppen styrka och konfirmera är att vara 

fullständigt objektiva. Dock anser vi att detta har uppnåtts genom att skapa 

förståelse för informanterna så vi kan tolka så nära det dem säger som möjligt.  
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7 Resultat  
I detta kapitel redogör vi för det resultat som framkommit under intervjuerna, vi 

kommer att dela in resultatet i tre olika huvudteman utifrån vårt syfte. Vi kommer 

att avsluta resultatet med en sammanfattning. Datainsamlingen bestod av sex 

stycken intervjuer på sex olika platser, tre skolor och tre HVB-hem. De 

medverkande professionella har vi avidentifierat genom att benämna 

informanterna från skolan för S1, S2 och S3. Informanterna från HVB-hemmen 

har vi benämnt H1, H2 och H3. 

 

7.1 Integration av ensamkommande barn 
Under denna rubrik skildras förutsättningarna för de ensamkommande barnen, hur 

de kommer in i olika gemenskaper, hur de blir involverade med svenskar, hur 

skolan och HVB-hem anser att bemötandet av dessa barn bör vara och vad barnen 

själva gör för att integreras till samhället. Enligt samtliga informanter är 

integration något som måste ske på alla plan, genom myndigheterna, kommunen, 

skolan, HVB-hemmet, föreningar och av samtliga medborgare. Det är lika viktigt 

att alla tidigare benämnda ser till att det finns goda möjligheter för att integreras 

som det är att de ensamkommande barnen vill integreras i samhället. 

 

Tanken är att hela kommunen ska vara inblandad för att en god 

integration för de ensamkommande ungdomarna.(H2)  

 
7.1.1 Integration i skolan  

Skolan är en viktig del i barnens liv. Stor del av tiden spenderas i skolan och detta 

gör att skolan blir en viktig plats för både integration och välmående gällande 

ensamkommande barn. Samtliga informanter påpekar att det är svårt för de 

ensamkommande barnen att komma in i olika gemenskaper i skolan, de håller sig 

ofta till de andra barnen med samma modersmål. Till en början går inte de 

ensamkommande barnen i de svenska klasserna utan de går för sig själva i en 

förberedelseklass (högstadiet) eller en språkintroduktion (gymnasiet) där de läser 

svenska och vissa andra kärnämnen. En informant från HVB-hem påpekar att 

detta inte gynnar integrationen då de ensamkommande barnen håller sig till barn 

med samma modersmål istället för att umgås med svenska barn. Dock påpekar 

informanten att förberedelseklass är något nödvändigt i utbildningssyfte. 

 

Jag förstår att man måste gå en språkintroduktion i utbildningssyfte.  

Men det kan inte vara att man ska går där i ett och ett halvt år med 

bara sina landsmän eller andra som inte pratar språket så bra. Jag 

tycker att man ska få börja ha lektioner i en svensk klass för det är ju 

där du lär dig när du blir tvingad att prata språket. Vad gör det om de 

är med på idrott, musik eller bild? (H3) 

 

Att ett barn är fast i en förberedelseklass eller en språkintroduktionsklass i ett och 

ett halvt år är inte något som sker på alla skolor. En av våra informanter från 

skolan beskriver hur deras förberedelseklass fungerar. De ensamkommande 

barnen tillbringar sin första månad endast i förberedelseklassen, därefter får varje 

barn individuella scheman. Basen är fortfarande i förberedelseklassen men de går 

ifrån sin förberedelseklass då de går och har lektioner med andra i “vanlig klass” 

där de även blir tvungna att prata svenska. 
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Så nu i dagsläget har vi 24 personliga scheman där alla springer ut 

på olika tider. Så även om de går i samma klass betyder det inte att de 

har samma ämnen, så en elev kan vara borta en hel dag medan en 

elev kan vara hos mig hela dagen. (S1) 

 

En annan informant beskriver att språkintroduktionsklassen är som ett 

gymnasieprogram fast man läser bara grundämnen för att senare kunna söka in till 

gymnasiet. Men måste söka in till gymnasiet innan man är 19 år. Elever i 

språkintroduktionsklassen involveras ändå med de andra klasserna genom 

exempelvis olika projekt. Detta är väldigt uppskattat av de som går 

språkintroduktionsklassen då de får komma in i gemenskapen med svenska elever.  

 

Dom går ju för sig själva i språkintroduktionsklassen hela tiden tills 

dess att de skall söka in till gymnasiet och det måste de ju göra innan 

de är 19 år. Men ibland har vi olika projekt med andra klasser, några 

killar var med byggklassen och höll på med ett projekt.(S3) 

 

Majoriteten av informanterna poängterade att de ensamkommande barnen gjorde 

anspråk på att de ville gå i svenska klasser och ville umgås med andra svenska 

barn för att lära sig språket och komma in i gemenskapen. Men att de var blyga 

och rädda att de svenska barnen inte skulle förstå vad de sa. 

 

Ungdomarna sa det att de inte vill gå med varandra för då pratar de 

bara dari. Varför trycker dom in alla oss invandrare på samma skola, 

vi vill ju vara med svenskar också för då kan vi inte prata vårt språk. 

(H1) 

 

Vi har många ungdomar med som önskar att få gå med svenskar, de 

känner ju själva att dom inte lär sig någonting för de går ju i samma 

klass som alla som är från deras land. På rasterna och lektionerna 

blir det ju så att vi bara pratar vårt egna språk med varandra. (H2) 

 

 
7.1.2 Integration i kommunen  

Samtliga informanter belyste betydelsen av en god samverkan mellan alla 

involverade myndigheter, men även betydelsen att kommunen, alla dess 

medborgare och ideella föreningar bidrar till integrationen. Vissa av 

informanterna påpekar att det är så den bästa integrationen sker, exempelvis 

genom fotbollsföreningar då barnen spelar fotboll med andra svenskar, deltar i ett 

gemensamt intresse och det blir oundvikligt att inte prata svenska.  

 

Vi har några grabbar som spelar fotboll i ett pojklag, det är ju 

fantastisk integration och de är så glada över det. En kille hade 

födelsedagskalas här och då kom det några killar från fotbollslaget 

och var här och fikade och sådär. (H3) 

 

Vi har en person anställd som bara anordnar fritidsaktiviteter som 

ungdomarna kan delta i på kvällarna, dom kör lite olika sporter 

exempelvis fotoboll, vollyboll och dans. Förhoppningsvis hittar dom 

ett intresse dom vill fortsätta med. (S3) 
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Många eller några spelar olika sporter, om jag har förstått det rätt, 

vissa går och brottas vissa går och boxas vissa spelar fotboll och dom 

har själva bestämt det. Så säger dom så här "ah men jag gör det för 

där får jag prata svenska där har vi något gemensamt. ”(S1) 

 

En av informanterna på skola poängterade hur betydelsefullt det är att den Gode 

mannen har kontroll på vad som händer i kommunen, detta för att kunna 

informera ungdomen om vad det är som händer och vad denne kan delta i för att 

komma in i mer i samhällets gemenskap.  

 

Vissa gode män engagerar sig mer, de har koll på vad som händer i 

kommunen och kan informera de ensamkommande ungdomarna om 

detta, medan andra ensamkommande ungdomar kanske inte får reda 

på det för deras gode män inte har lika bra koll på vad som händer i 

kommunen. (S1) 

 

Ideella föreningar som Röda korset gör mycket för dessa barn, de har läxhjälp, 

aktivitetsdagar, något som heter kompis till kompis där man då kan ansöka om att 

få en kompis som man kan prata svenska med och man kan även ansöka om en 

fosterfamilj som man träffar då och då. Men man önskar att flera hade varit 

intresserade av att delta i föreningar som Röda korset. I alla fall fler unga 

människor för det dessa barn behöver är att umgås med andra svenskar i sin egen 

ålder där de kan ha mer saker gemensamt säger en av informanterna.  

 

Det jag tycker är svårt är att det finns många som är engagerade men 

de är liksom i min ålder eller äldre och det dom behöver är ju 

kompisar i samma ålder som kan hjälpa dem leda in dem på intressen 

och sånt. (H3) 

 

Vi har också via Röda korset så kan man ansöka om mentorsfamilj, då 

kan man få en familj som man kan få träffa på fritiden. De är väldigt 

nöjda, vi har tre killar här som har mentorsfamilj och de tycker det är 

jätteskönt, det är svenska familjer, så de får lära sig svenska 

visioner.(H1) 
 

Flertal av informanterna gör anspråk på att det finns mycket förutfattade meningar 

om ensamkommande barn och invandrare i allmänhet, de ser inte människorna 

utan de ser bara ett gäng invandrare. En informant antyder att det är viktigt att få 

med medborgarna och informera dem om vad det är för barn som kommer till 

kommunen så att de inte ska sitta hemma och ha förutfattade meningar om dessa 

barn. 

 

Om en ungdom beter sig illa inne på Ica så dras alla invandrare över 

en kant, då åker romerna med på det också. De ser liksom inte att det 

exempelvis är Mohammed från Syrien utan de ser bara en invandrare 

och att han gör fel.(S2)  

 

Vi hade t.ex. en representant för den lokala pensionärsförening som 

kom, han ville veta lite vad det här är för människor, vad gör de. Han 

hade inte så bra koll på det. Vad är det vi gör och varför, vilka är det 

som tittar in här. Sen kan han berätta det för sina medlemmar så dom 
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inte sitter och är oroliga, och tycker det är jättehemskt när de inte har 

en aning om vad det här är för människor.(H3) 
 

Majoriteten av informanterna nämner att kommunerna bidrar med en del 

aktiviteter till de ensamkommande barnen exempelvis att de får gå gratis till 

simhallen och gym. En informant beskriver dock svårigheterna med 

simhallsbesöken då många av de ensamkommande barnen inte vill gå dit utan 

personal för de känner att folk har förutfattade meningar om dem i just denna 

situation.  
 

För det har ju hänt saker i simhallen, som tjejer som blivit tafsade på. 

Då blir det så här tragiskt och ingen av våra ungdomar vill gå till 

simhallen, för dom säger “tänkt så säger folk nått, vi vill inte gå dit, i 

så fall vill vi att personalen följer med.” Dom känner att alla kommer 

tro att det är dom som tafsat och dom vill att vi följer med. Då har vi 

haft en ganska nära kontakt med simhallen så dom vet precis när jag 

kommer. (H3) 
 

7.1.3 Integrationsarbete i HVB-hemmen 

En informant beskriver sitt arbete tillsammans med en ideell förening. Hur de 

håller i olika aktiviteter för de ensamkommande barnen. Informanterna säger att 

om barnen vill så finns det aktiviteter att göra varje dag.  

 

Så den ideella föreningen jobbar väldigt mycket med olika projekt att 

göra grejor. Dom har vollyboll, språkkafe, fotboll, en filmcirkel där 

man skapar film. Byggt en studie i vår källare där man kan göra 

musik. Dom fixar även aktiviteter på loven.(H2) 
 

Samtliga informanter inom HVB-hemmen antyder att de försöker få barnen att 

delta i olika aktivitetet och föreningar. Vissa av barnen är väldigt intresserade av 

detta. Det är speciellt lätt för dem som spelar fotboll då det finns många 

fotbollsföreningar som är glada över att få in nya barn. Sen är det svårare för de 

barn som inte är intresserade av att hålla på med någon sport då det inte finns så 

många andra aktiviteter. 

 

Det är jättesvårt att hitta vägar till integration, om dom inte håller på 

med fotboll. Integrationen är individuell, vad man har för intresse och 

så, och språket, dom som har det tjurigt med språket har svårare, det 

tar olika lång tid för alla.(H3) 

 
7.1.4 Bemötandet av ensamkommande barn 

I våra intervjuer har vi tagit upp frågan vad man speciellt behöver tänka på när 

man jobbar med de ensamkommande barnen. Svaren varierade till viss del från 

informant till informant. En av informanterna påpekade att dessa barn är vanliga 

barn, bara för att de varit med om det som de varit med om betyder inte det att de 

måste blivit traumatiserade och vi ska behandla dem som vilken ungdom som 

helst. Majoriteten av informanterna säger att tålamod och empati för vad de gått 

igenom är viktigt.  

 

Dessa ungdomar är vilka ungdomar som helst, bara för dom varit med 

om trauma behöver det inte betyda att de är traumatiserade, vi kan 
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inte behandla dem som porslin utan vi ska behandla dem som vanliga 

ungdomar. (H3) 

 

Vara öppen skulle jag säga, inte vara dömande, vara öppen för andra 

kulturer och andra synsätt, jag tror att empati är viktigt att kunna 

sätta sig in i deras situation och att ha tålamod. (H1) 

 

Samtliga informanter pratar om att det finns frustration och utåtagerande barn, 

men att detta beror på deras situation och ovisshet. De befinner sig i en miljö de 

inte är vana vid och de har inte längre sin familj med sig. De professionella menar 

att man som professionell inte får ta detta personligt med tanke på vad de går 

igenom. 

 

Det är ju mycket känslor ibland som leder till frustration och så spelar 

det över och det gäller att inte ta det personligt. (H1) 
 

Vissa mår dåligt andra mår inte dåligt. Vissa måste vara extrema för 

att de inte ska tänka på annat. Andra sitter slutna. Så man måste ha 

förståelse för att de kommer från en annan plats och varför de agerar 

som de gör. (S1) 

 

Vissa av våra informanter uttrycker att det är viktigt att svenska barn tar kontakten 

med de ensamkommande barnen. För de svenska barnen är säkra och vana i 

miljön medan de ensamkommande kan känna en viss oro och osäkerhet att börja 

knyta kontakter då de är rädda att göra bort sig eller att de svenska barnen inte 

förstår deras svenska.  

 

Det är ju egentligen vi som bor här som skall vara handen utåt, "kom 

här jag hjälper dig" och det tycker jag att vi svenskar är ganska 

dåliga på, vissa gör ett fantastiskt jobb, medan andra bara klagar, 

men nu har vi den här situationen, vi måste hjälpa dem, och om vi 

säger så här, dom kommer aldrig komma in i vårt land, dom kommer 

aldrig bli integrerade, Nej inte om vi inte hjälper till.(S1) 

 

Vi ställde frågan till informanterna hur många ensamkommande barn de hade på 

sina institutioner. Samtliga svarade med att det var svårt att säga då de 

ensamkommande barnen flyttades runt av olika anledningar så mängden barn 

varierade. En av våra informanter ansåg att det skedde för mycket förflyttningar 

ibland, man måste ta hänsyn till att det är människor man flyttar på. 

 

Ibland tappar vi väldigt många och nu helt plötsligt kommer det 

jättemånga i och med att många HVB-hem har lagts ner i andra delar 

av Sverige. Vi tar just nu emot fem-sju elever varje vecka.(S3)   

 

Det är inte bara pappren vi flyttar på, det är människor. Dom har ju 

skapat en trygghet och skaffat vänner här sen ska de helt plötsligt 

flytta.(H3) 
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7.2 Samverkande myndigheter kring integration 
I frågorna kring samverkan var samtliga av informanterna positiva till hur 

samverkan fungerar, dock lyfte de vissa punkter som skulle behöva förbättras för 

att gynna integrationen. Samverkan mellan myndigheterna är viktigt för att ingen 

av de ensamkommande barnen skall falla genom stolarna, alla myndigheter måste 

veta sitt uppdrag gällande de ensamkommande barnen. Om detta fungerar inom 

alla myndigheter kommer samverkan finnas som en naturlig del.  

 
7.2.1 God man, Migrationsverk, skolan, HVB-hem och Socialtjänst kring 
samverkan 

I samtliga intervjuer framkom det att den gode mannen är en central punkt i hela 

samverkansprocessen. Det är den gode mannen som har kontakt med 

Migrationsverket, HVB-hem, skolan, socialtjänst och ungdomen, därför är denna 

kontakt viktig för barnet och dennes asylprocess.  

 

Det är god man som har vårdnadsansvaret, men så bor barnet hos oss. 

Då har vi den dagliga vårdnaden. Men det är god man som ska sköta all 

kontakt med myndigheter. (H2) 

 

Men vi har ganska nära kontakt med de flesta av våra goda män och 

pratar mycket med dem och så där. Upplever våra relationer som goda. 

(H3) 

 

Migrationsverket är den myndighet som har det främsta ansvaret gällande de 

ensamkommandes asylprocess, dock har de minst ansvar när det gäller 

integrationen av ensamkommande barn. Vad handläggaren på Migrationsverket 

beslutar är avgörande för barnets framtid. Enligt en av våra informanter kan det 

ibland vara avgörande vilken handläggare på Migrationsverket de får. 

 

Vilken handledare du får på Migrationsverket spelar roll. Skulle jag 

säga, det här är personligt men det känns som att det är lite lotteri om 

jag ska vara ärlig. (H1) 

 

Åldersutredning är något som sker i vissa fall då Migrationsverket misstänker att 

ett barn är äldre än vad den säger. Det handlar oftast om att ett barn är äldre än 18 

år och då skall deras asylprocess behandlas som en vuxens och inte som ett barn. 

Flera informanter tog upp detta som ett bekymmer då det är ett avgörande beslut 

för barnet. En av våra informanter beskriver ett barn som de haft som hen anser 

inte är en dag över 15 men som Migrationsverket nu gjort en åldersutredning på 

och därför anses den som vuxen.  

 

Det är lite skrämmande för vi lär ju känna ungdomarna och ofta kan 

man ju hyfsat sätta en ålder på dem så har vi en som är 15 som blev 

uppskriven i ålder som jag verkligen upplever inte är mer än 15 år. 

(H3) 

 

Vi har en del elever som blivit uppskrivna i ålder. Jag hade ett 

syskonpar som var lillasyster och storebror sen blev de uppskrivna till 

18 år båda två. Då blev syskonen helt plötsligt lika gamla som 

varandra. (S2) 
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Migrationsverket ligger utanför ramarna för samverkan antyder vissa av våra 

informanter. De enda som är inblandade i ärendet med Migrationsverket är 

ungdomen och den gode mannen. Anledningen till detta är för att 

Migrationsverket är ett statligt verk och de har andra sekretessregler till skillnad 

från de kommunala verken. Dock anser en av våra informanter att det är bra att de 

inte har så mycket samverkan med Migrationsverket då deras personliga åsikter 

hade börjat spela in kring barnens asylärende.  

 

Så Migrationsverket har vi ingen kontakt med för vi är inte 

inblandade i det ärendet, det är bara ungdomen, god man. Inte ens 

socialsekreteraren då de har tystnadsplikt mot Migrationsverket. (H3) 

 

Dom räknar inte in oss på något sätt i sitt arbete dom frågar ju inte 

oss om något och det hade ju också blivit fel för då hade vi ju haft 

våra personliga åsikter påverkat en ungdom asylärende. (H3) 

 

Socialtjänsten är den instans som driver ungdomens vårdplan. Det är hos 

socialtjänsten ensamkommande barn ansöker om bidrag till exempelvis kläder och 

busskort.  Den huvudsakliga kontakten sker mellan HVB-hem där de inför en 

vårdplan för ungdomen. HVB-hemmet gör en genomförandeplan utifrån 

vårdplanen de fått av socialsekreteraren, som senare skall godkännas av 

socialsekreterare. Samverkan mellan socialtjänsten och HVB-hemmen har 

framstått som god, det finns även en samverkan mellan socialtjänst och god man. 

Socialtjänsten bedriver en uppföljning av genomförandeplanen tillsammans med 

HVB-hemmen genom kontinuerliga möten. Samverkan som sker mellan 

socialtjänsten och skolan är begränsad, det händer endast ifall det görs en 

orosanmälan från skolan om ett barn eller att socialtjänsten hör av sig i vissa fall. 

Utöver det har socialtjänsten inte stor del av de ensamkommande barnens 

integration.  

 

Socialtjänsten. Jag har mycket kontakt med dom själv. Annars 

kommer dom hit. Hon som är huvudsakliga utredare är här varannan 

måndag. Vi har personalmöte varje måndag morgon. Så går vi 

igenom alla killarna med henne. Annars hör dom av sig till mig när 

det är grejer mitt i veckan som händer. Dom brukar maila mig eller 

ringer. (H2) 

 

Socialtjänsten har ingen samverkan med skolan direkt så, utan det är 

om man gör en orosanmälan så anmäler man ju detta genom 

socialtjänsten. Jag har haft socialtjänsten som hört av sig någon gång 

för att höra hur det går i skolan för någon viss elev. (S3)  

 

 

Migrationsverket har ett stort ansvar när det gäller ensamkommande barn, dock 

inte något som berör integrationen utan de har hand om barnens asylärende.   

 

Migrationsverket har vi inte jättemycket kontakt med. Det är när dom 

kallar efter samtal från någon som bor här, så kör vi ner dem dit. 

Annars informerar dom inte oss särskilt mycket utan det tar dom med 

socialtjänsten. (H2) 
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Vi har ju ingen samverkan med Migrationsverket på något sätt, det är 

ju i första hand advokaten som har det, men vi har ju mycket 

samverkan instanser runt om i kommunen, det vardagliga. (H3) 

 

En informant beskriver deras arbete mellan HVB-hemmet och skolan där de har 

en närmare kontakt till skillnad från de andra HVB-hemmen vi besökt. Deras 

kontakt är att en personal från HVB-hemmet är i skolan en gång i veckan 

tillsammans med barnen för att få mer inblick i skolans värld.  

 

Vi har en av oss som arbetar här som arbetar på dagtid, hon är i 

skolan varje vecka. Skolan mailar henne om det är något som 

händer.(H2) 

 

7.3 HVB-hem och skolans syn på förbättringar gällande 
samverkan och integration 
 

I denna del har vi redogjort för vad informanterna anser det finns att förbättra 

kring samverkan och integrationen av ensamkommande barn. Eftersom 

samverkan ses som något väsentligt när det gäller integration av människor är 

detta en av de viktigaste punkterna i vårt resultat. Vi noterade skilda åsikter 

mellan skolan och HVB-hemmen kring vad som kunde förbättras gällande 

samverkansprocessen kring integrationen av de ensamkommande barnen. 

 
7.3.1 Vad professionella på skola anser behöver förbättras  

En av våra informanter på skolan ansåg att involverade myndigheter jobbade lite 

för mycket för sig själva. Skolan är en central punkt i ungdomens vardag och 

därför tycker denna informant att skolan ska ha mer koll gällande ungdomen och 

dennes asylärende. En annan informant från skolan är inne på samma spår där 

denne anser att Migrationsverket håller lite för hårt på sekretessen kring barnens 

asylärende. Då barnen ibland kan vara oroliga över besked de fått hade det varit 

skönt att få ta del av dessa via Migrationsverket.  

 

Jag känner lite att alla jobbar för sig själva, skolan är ju egentligen 

en plats där allting ska samlas på samma plats, så vi ska ju egentligen 

ha koll på allting, men vad gäller till oss, vi får inte lika mycket 

information, så upplever jag i alla fall. Det är ju lite det med 

asylprocessen tex, att man får sällan redan på någonting, om inte 

eleven säger det till mig. (S1) 

 

Alltså när det gäller sekretess så förstår jag ju vi har ju våra olika 

sekretesser men på något sätt tycker jag Migrationsverket tar lite hårt 

på det eftersom det är ett statligt verk, ibland vill man kunna lugna en 

ungdom men det går inte då man inte vet vad Migrationsverket har 

tagit för beslut (S2) 

 

Vår ena informant från skolan anser att de ensamkommande barnen inte får 

tillräckligt med information från socialtjänsten angående vilka bidrag de kan söka 

som exempelvis aktivitetsstöd, bidrag till buss och klädbidrag.  

 

Men det är ju också en sån sak de inte får reda på, de vet inte vad de 

har för stöd från socialtjänsten, de vet inte att de kan få aktivitetsstöd 
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att de kan spela fotboll en gång i veckan eller att de kan få ett busskort. 

Så sånt får jag ta upp med dem att har du en socialsekreterare, prata 

med henne eller honom. (S1) 

 

En informant på skolan påpekade hur lov i allmänhet gör att integrationen stoppas 

upp. Den största sysselsättningen de ensamkommande barnen har är skolan. 

Många av dem kan inte söka sommarjobb då de inte har de fyra sista siffrorna i 

personnumret. Detta gör att de kommer att tillbringa mycket tid på sina boenden 

och med sina landsmän och det leder till att de i vissa fall backar i utvecklingen av 

det svenska språket. 

 

Många elever pratar bara svenska med oss i skolan och sen ska de 

hem tio veckor och de får inte söka sommarjobb för de inte har de fyra 

sista siffrorna i personnumret. Så det enda de har är att sitta och titta 

på varandra och prata dari tio veckor, hur har svenskan utvecklats 

då? (S2) 

 
7.3.2 Vad professionella på HVB-hem anser behöver förbättras 

En informant anser inte att det är några problem angående samverkansprocessen. 

Men att det finns individer inom myndigheter som felar, men aldrig att det är hela 

myndigheten det är fel på.  

 

Jag tror det är mer en fråga att vissa individer behöver alltid 

förbättras, att vissa individer inte sköter det dom ska. Myndigheter är 

aldrig några större problem. Det enda problemet är att 

Migrationsverket inte alltid svarar i telefon. Det kan man säga är ett 

problem för det är många som ringer dit. Annars är det lätt att maila 

myndigheter och då är det offentliga handlingar. Då måste de svara. 

Normalt är det inga svårigheter, tycker inte jag i alla fall.(H2) 

 

Två av våra informanter påpekar att det behövs förbättringar gällande de gode 

männen, att det måste sättas mer krav på dem och att de skall bli mer involverade i 

ungdomens vardag och inte bara de korta ärendena som handlar om asyl, juridik 

och ekonomi. 

  

Sätta mer krav på gode män, för jag tycker att det är för stor skillnad 

mellan dem. Det är ju att få dem här gode mannen som är väldigt 

engagerade så blir det mycket lättare. Än om man får en god man som 

bara gör sitt jobb. (H1) 

 

Gode män jag förstår att de bara får ett arvode som reflekterar ett 

visst antal timmar och mer än så ska de ju inte lägga på sitt uppdrag.  

Jag skulle önska att man ökar god mans uppdrag och att de blir mer 

involverade i ungdomen placering och vardagsliv och dom bitarna, att 

det inte bara blir den här snabba kontakten angående ekonomin och 

asylärendet. (H3) 

 

En av informanterna på HVB-hemmen ansåg att uppdelningen i vem som gör vad 

gällande de ensamkommande barnen var lite luddigt och att samverkan inte sker 

på så hög nivå som hade behövt. 
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Man är lite för långt ifrån varandra och då menar jag inte geografiskt 

sätt utan ganska konstig uppdelning i vem som gör vad och vem som 

ansvarar för vad. Så någon form av bättre samverkan. (H3) 

 

7.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan vi säga att de resultat vi uppnått beskriver 

integrationsarbetet på en mycket bredare nivå än vi tänkt. Det handlar inte bara 

om att de involverade myndigheterna måste samverka för att skapa en god 

integration, utan det stora integrationsarbetet sker på kommunal nivå och 

individnivå, som exempelvis inom idrottsföreningar och ideella föreningar menar 

informanterna. Ett av de positiva resultat som framgick var att de flesta 

ensamkommande barnen är extremt angelägna om att komma in i gemenskaper 

med andra svenskar, som exempelvis inom skolan. Det negativa resultatet är dock 

att det inte finns något enkelt eller naturligt sätt för de ensamkommande att 

komma in i den gemenskapen. Vi kan se att samverkan som helhet mellan 

myndigheter är bra, vid dålig samverkan handlar det mer om individuella misstag 

än själva strukturen runt samverkan. Det är betydelsefullt hur arbetet runt de 

ensamkommande barnen utförs, exempelvis kan vi se att den gode mannen har en 

vital uppgift som vårdnadshavare för de ensamkommande barnen. Även om den 

goda mannens arbetsuppgifter inte skiljer sig mellan uppdragen, kan vi se att en 

del goda män går utöver det som krävs för den aktuella uppgiften. Detta kan 

innebära en orättvis fördelning av individuell behandling vilket skulle kunna 

generera fördelaktiga situationer exempelvis bättre hantering av asylprocessen 

eller en lättare integration för vissa ensamkommande barn.  



  
 

31 

8 Analys  
I denna del kommer vi att analysera det resultat vi fått av de kvalitativa studierna. 

Vi kommer att analysera resultatet utifrån de teorier som är relevanta om 

samverkan. Vi kommer att även dra kopplingar till den tidigare forskningen och 

till de riktlinjer och styrdokument vi tagit upp i bakgrunden. 

 

8.1 Gruppering och utanförskap 
Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det är svårt för de ensamkommande 

barnen att komma in i en gemenskap med andra svenska barn. De 

ensamkommande barnen känner sig mest trygga med att hålla sig till de andra 

barn som har samma modersmål som dem då de inte känner sig säkra med det 

svenska språket. Våra intervjuade aktörer belyser dock att det är individuellt hur 

de ensamkommande barnen integreras, de barn som har lättare att lära sig språket 

har även lättare för att komma in i gemenskaper med andra svenskar. En av de 

studier som tagits upp i tidigare forskning av (Eriksson, m fl., 2014) visar på just 

denna gruppering som resultat av en misslyckad integration och att de 

ensamkommande barnen söker trygghet hos sina landsmän. Detta kommer då att 

leda till grupperingar och utanförskap enligt Eriksson m fl. (2014).  Barnen vill 

befinna sig i gemenskaper med andra svenskar men det är inte alltid modet finns 

och det finns inte alltid heller ett sätt att komma in i gemenskapen på ett naturligt 

vis. Om modet brister för de ensamkommande barnen att försöka komma in i 

svenska gemenskaper är det viktigt för de som är delaktiga i integrationsarbete att 

se till att de ensamkommande barnen inkluderas både i skolan och inom 

föreningar tillsammans med andra svenskar. Vikten av att inkluderas tar i tidigare 

upp i teoretisk utgångspunkt, att inkluderas handlar även om att inte hamna i 

utanförskap (Berglund & Cederlund).   

 

8.2 Psykisk ohälsa 
Delar av vår tidigare forskning handlar om det psykiska måendet hos 

ensamkommande barn. PTSD är en diagnos som existerar bland de barn som varit 

med om komplicerade förhållanden i sina hemländer som har lett till att de behövt 

fly. En studie som gjordes på 3003 barn visar på att 9 % hade PTSD och 5 % hade 

depression efter flykten (Bronstein & Montgomery, 2011). Då vi inte gjort en 

studie direkt med ensamkommande barn utan med de professionella som jobbar 

med dem är det svårt att finna en koppling till om barnen lider av trauma från 

deras tidigare situation. Somliga av informanterna anser att barnens utåtagerande 

beteende kan bero på det som de tidigare varit med om. En av studierna från 

tidigare forskning av Jeyasingham (2009) handlar om hur terapeutisk behandling, 

socialvård och annan service har hjälpt barnen att tackla de upplevelser som de 

varit med om. Samtidigt visar studien också på det motsatta, att den hjälp man 

försöker ge dessa barn bara kan istället förvärra deras mående. En av våra 

informanter nämnde att man ska behandla dessa barn som vilka barn som helst. 

De behöver inte vara traumatiserade och om det skulle vara så att de är det så blir 

det nästan värre om man hela tiden tar upp det som de tycker har varit jobbigt.  

 

8.3 Den gode mannen 
Aktörerna har lite olika svar angående den gode mannen, majoriteten är dock 

positiva till den gode mannen och säger att kontakten till hen fungerar väldigt bra. 

Dock är det i vissa lägen som man är osäker på den gode mannens uppdrag. Detta 
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fenomen är något Eriksson m fl. (2014) tar upp i sin studie att den gode mannens 

roll ibland kan vara oklar och eftersom den gode mannen är mittpunkten i 

kontakten med alla myndigheter är det viktigt att dennes uppdrag inte är otydligt.  

I detta fall är det svårt att säga om det finns någon koppling till samverkan, i så 

fall att det skulle vara en brist i samverkan mellan socialtjänsten och den gode 

mannen eftersom det är socialtjänsten som ger den gode mannen sitt uppdrag. 

Eller är det helt enkelt bara i vissa fall beroende på att en individ som är god man 

inte lägger ner tillräckligt mycket arbete i det och tar för enkelt på det.  

 

8.4 Samverkan  
Gällande samverkan mellan involverade myndigheter menar informanterna i vår 

studie att samverkan inte bara skall ske mellan dessa myndigheter utan att hela 

kommunen är involverad och även ideella föreningar när det gäller integrationen 

av ensamkommande barn. Danemark (2005) belyser att alla måste ha ett 

gemensamt mål gällande samverkan och detta har vi kopplat till att det behövs ett 

gemensamt mål inom hela kommunen hur man ska integrera ensamkommande 

barn in i olika gemenskaper med svenska barn. Danemark (2005) belyser även hur 

viktigt det är med en ledning som är involverad och styr gällande samverkan. Vi 

har dock svårt att finna vem som styr hur integrationen skall gå till av 

ensamkommande barn. Ett av våra resultat handlar dock om att professionella på 

HVB-hem och skolan anser att det inte räcker att de involverade myndigheterna 

samverkar med varandra för att skapa en god integration för de ensamkommande 

barnen.  

 

Somliga av våra informanter nämner att sekretessen försvårar samverkan mellan 

olika myndigheter, ibland får man inte tag på information om barnet som är 

nödvändigt. Detta för att vissa av de olika myndigheterna har sekretess mot 

varandra. Samverkan handlar enligt Danemark (2005) att man ska jobba mot 

samma mål och att information är något som är väsentligt för att samverkan skall 

fungera. Det blir dock svårt att få samverkan att fungera om myndigheterna 

emellan har sekretess mot varandra. Detta gör att viktig information för att 

underlätta integrationen inte alltid blir så lätt att dela vidare.  

 

Vi har funnit olika samverkansnivåer genom studiens gång. Danemark (2005) 

delar in samverkan i fyra olika nivåer och vi har utgått från dessa för att analysera 

hur de olika myndigheterna samverkar. HVB-hem och socialtjänst samverkar på 

den tredje nivån av samverkan. Tredje nivån betyder att olika arbetsplatser skapar 

gemensamma arbetsformer för ett gemensamt arbete. Socialtjänsten jobbar med 

barnet genom en vårdplan som de skapar tillsammans med den gode mannen och 

barnet, sen gör HVB-hemmet om detta till en genomförandeplan som de jobbar 

utifrån tillsammans med barnet. Socialtjänsten kommer med mellanrum ut till 

HVB-hemmen för att kontrollera hur vårdplanen går.  

 

Utifrån resultatet kan vi se att HVB-hem och skola har den andra nivån av 

samverkan (Danemark, 2005). Instanserna samverkar för att ensamkommande 

skall integreras i samhället och växa som självständiga människor. HVB-hem för 

en kontinuerlig kontakt med skolan genom barnets utvecklingssamtal, 

sjukanmälning och introduktion till skolan. En av informanterna lyfte även fram 

att man hade en personal som hade veckovis kontakt med skolan genom besök 

och tillgång till skolans program. 
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Den gode mannens uppdrag är att vara vårdnadshavare till klienten. Men vi kan i 

resultatet och genom Eriksson, m fl. (2014) utläsa att den gode mannens insats är 

relativt individuell. Eftersom arbetsinsatsen skiljer sig mellan de gode männen är 

det problematiskt att fastställa en samverkansnivå mellan HVB-hem och god man. 

Den gode mannen måste dock veckovis höra av sig till sin klient, eftersom detta 

gör att en samverkansprocess blir nödvändig mellan de båda parterna anser vi att 

en samverkansnivå mellan HVB-hem och god man är nivå två. 

 

Migrationsverkets samverkan med de andra myndigheterna ligger på steg ett. Dvs 

enligt Danemark (2005) teori samverkar Migrationsverket endast inom 

organisationen gällande barnets asylprocess. Den enda kontakt Migrationsverket 

har är med barnet och den gode mannen. Enligt somliga av våra informanter hade 

det behövts en viss samverkan med Migrationsverket då exempelvis skolan vill bli 

uppdaterade angående barnets asylprocess. 

 

Den samverkan som sker mellan socialtjänsten och skolan går inte att utläsa från 

Danemarks (2005) teori om nivåer inom samverkan då den enda samverkan de har 

är ifall skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten angående en elev. Men detta 

är inget speciellt för ensamkommande barn utan det gäller alla elever på skolan. 

  

8.5 Åldersbedömning  
Barnkonventionen (2009) menar att inget barn får diskrimineras. Under 

intervjuerna kom fenomenet åldersbedömning på tal. Åldern är en del av din 

identitet, på samma sätt som ditt namn är. En av informanterna tog upp ett 

exempel om två elever som var syskon och gick på skolan, killen var äldst av 

dem. Sen gick båda igenom en åldersanalys där båda blev uppskrivna till att vara 

18 år. Åldersbedömningen går ut på att en handledare genom ett möte med barnet 

avgör dennes ålder. Sen får barnet även göra en medicinsk undersökning 

(Barnkonventionen, 2009). Men enligt rättsmedicinska verket är även den 

medicinska åldersbedömningen inte 100 % säker (RMV, 2016). Dessa faktorer 

spelar in större än vad barnet yttrar.  

 

8.6 Sammanfattning  
Angående grupperingar och utanförskap så menar informanterna att vägarna till 

en god integration är individuell. Ett barn som har lättare att lära sig språket har 

också lättare att komma in i gemenskaper. Det är vanligt som ensamkommande att 

man söker sig till personer som har samma modersmål. 

 

Samverkan mellan myndigheter är grundläggande för en gynnsam integration, 

men vi kan utifrån analysen se att den viktigaste samverkansprocessen gällande 

integration sker i kommunerna. Analysen visar att sekretessen mellan 

myndigheter försvårar integrationsarbetet, exempelvis kunde inte informanterna ta 

del av information som ansågs vara nödvändig. Danemark (2005) menar att 

information är en viktig del för att samverkan skall fungera. 

 

Gällande analysen av den gode mannen mellan vårt resultat och den tidigare 

forskningen skiljer det då våra informanter anser att den gode mannen sköter till 

mestadels sitt uppdrag bra och att det fungerar bra. Det är endast vissa individer 

som brister som gode män men då kan ungdomen lämna in ansökan om att få byta 

god man. Den tidigare forskningen utifrån Eriksson m fl. (2014) menar mer på att 
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den gode mannens roll är oklar och de ensamkommande barnen inte riktigt vet 

vad de kan förvänta sig. Men anledningen till det skilda resultatet kan vara att det 

skiljer tre år mellan deras studie och vår studie.  

 

Sammanfattningsvis om psykisk ohälsa gällande de ensamkommande barnen är 

det svårt för de professionella både inom skolan och på HVB-hem att förhålla sig 

till dessa problem då man för det första inte vet om barnen har någon typ av 

trauma, depression eller PTSD och för det andra är de inte utbildade att ta hand 

om dessa problem så det de i så fall får göra är att skicka dem vidare till 

professionella inom dessa områden. Enligt Jeyasingham (2009) kan det även bli 

negativa resultat av behandlingen. Om problemen inte visar sig markant behöver 

det inte vara nödvändigt att ta upp det utan låta ungdomen själv ta upp det som en 

av våra informanter antydde.  

 

Slutsatsen vad som behövs för att samverkan för att skapa en god integration ska 

fungerar är enligt Danemarks (2005) teori att de människor som arbetar med det 

ska känna att det är meningsfullt, de ska ha klara riktlinjer för hur arbetet ska gå 

till, ha en ledning som har hand om in, det ska finnas gemensamma ramar för hur 

arbetet ska gå till och vilka mål som skall uppnås, det måste finnas resurser att 

sätta in och det måste finnas motivation för att nå målet- målet är att integrera 

ensamkommande barn så de kommer in i den gemenskap som finns i samhället. 

Integrationen är viktig för de ensamkommande barnen, men den är även viktig för 

Sverige som land och alla dess medborgare för att skapa ett bättre samhälle för oss 

alla. 
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9 Diskussion  
I denna del kommer vi att diskutera den valda metoden, vad vi hade kunnat göra 

annorlunda och vad vi ansåg var bra. Vi kommer också att presentera en 

resultatdiskussion där vi diskuterar det vi anser är de mest väsentliga resultaten i 

studien och vilka konsekvenser dessa resultat hade kunnat få i praktiken. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera vilken fortsatt forskning som hade 

kunnat bedrivas inom detta område. 

 

9.1 Metoddiskussion  
Att använda sig av en kvalitativ ansats anser vi var rätt val för vår studie då vi 

ville få en djupare förståelse för ämnet. Om vi hade använt oss av en kvantitativ 

ansats hade detta djupet inte gått att få fram. Att genom en hermeneutisk 

utgångspunkt tolka och förstå det insamlade empiriska materialet anser vi också 

som positiv i de flesta aspekter. Det som har varit negativt med att använda sig av 

en hermeneutisk utgångspunkt är att det är svårt att hålla sig objektiv, i alla fall 

inom ett ämne där man ofta har mycket åsikter och egna tyckanden. 

 

Vårt urval var att intervjua professionella på HVB-hem och skolan. Om vi hade 

gjort om studien hade gode män även funnits med i vårt urval för att skapa ett 

bredare resultat än det vi kommit fram till. Att ha tre professionella från skolan 

och tre professionella från HVB-hem gjorde att vi fick i princip samma 

information, enligt Bryman (2011) uppnår man en mättnad då informationen 

upprepas. Man hade istället kunnat ha två från nämnda institutioner och även två 

gode män. Anledningen till att det hade varit intressant att få med den gode 

mannens perspektiv är för att de är en central del av samverkan och integrationen. 

 

Gällande genomförandet av vår studie anser vi att vi borde gjort klart intervjuerna 

tidigare. Anledningen till att intervjuerna inte gjordes tidigare var för att vi inte 

fick tag på några informatörer och för att vi hade begränsat oss till endast 

högstadieskolor. Vi bestämde oss för att även ta med gymnasieskolor och då fick 

vi det antal intervjuer vi behövde. Vi borde varit förberedda på att det skulle vara 

svårt att få tag i informanter. Dock anser vi att det inte påverkat det resultat vi 

presenterat. Vi anser att vår intervjuguide från början har varit framgångsrik då vi 

har fått fram det empiriska materialet vi efterfrågat. En del av våra 

intervjupersoner svävade iväg från studiens syfte men detta anser vi tyda på att de 

professionella har passion för sitt arbete än att det brister i vår intervjuguide.  

 

För att analysera resultatet har vi använt oss av tematisk analys. Detta val var inte 

en självklarhet då vi från början hade tänkt använda grounded theory. Huvudsyftet 

med grounded theory är att koda det insamlade empiriska materialet. Anledningen 

till att vi bytte analysmetod var för att vi ville leta efter teman i det insamlade 

empiriska materialet och det är huvudsyftet med tematisk analys. Vi anser att detta 

var ett bättre sätt att analysera det insamlade empiriska materialet.  

 

Sammanfattningsvis finns det delar i vår studie som hade kunnat göras annorlunda 

om vi hade fått göra om den idag, exempelvis vårt urval och upplägget av tiden. 

Men om vi ser till det stora hela anser vi att vår studie är trovärdig eftersom vi 

noggrant redogjort för alla steg i forskningsprocessen.  
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9.2 Resultatdiskussion  
Det är ofta man läser om integration i sociala medier att ”staten måste fixa 

problemet med integration och utanförskap”. Genom vår studie har vi kommit 

fram till att kommunen ligger som grund för att skapa en god integration. För att 

det skall bli en god integration måste alla medborgare delta i det 

integrationsarbete, även det som sker på individnivå. Enligt Eriksson m fl. (2014)  

krävs en god integration för att motverka utanförskap och segregering. En god 

integration skapas inte ifall det finns för många som väljer att inte delta i 

integrationsarbetet. Utifrån vårt resultat har vi även lagt märke till att 

integrationsarbetet skiljer sig från kommun till kommun. Det borde därför finnas 

politiska riktlinjer för hur alla kommuner skall jobba med integrationsarbete, 

annars får vissa barn en sämre integration än andra. I studien med Eriksson m fl. 

(2014) beskriver de just att den politiska styrningen för hur kommunen ska sköta 

integrationsarbetet saknas och där faller mottagningssystemet till viss del. Stor del 

av integrationsarbetet sker även av ideella föreningar. Vi vill lyfta de ideella 

föreningarnas arbete då de till viss del avlastar kommunernas belastning av 

integrationsarbetet.  

 

I resultatdelen uppmärksammar vi att förutfattade meningar om de 

ensamkommande barnen som förekom i kommunerna. Något som tidigare 

cirkulerat i medier som handlade om sexuella övergrepp i simhallen avhandlades 

under en intervju. Hen beskrev det som att de ensamkommande barnen inte längre 

ville gå till simhallen utan personal för barnen kände sig uttittade och misstänkta 

av andra människor i simhallen. Detta på grund av fördomar och att alla 

invandrare dras över en och samma kant ifall någon person med 

invandrarbakgrund utövar olämpliga företeelser. De förutfattade meningarna om 

ensamkommande barn är en ond cirkel och det är inte till hjälp i 

integrationsarbetet. De ensamkommande barnen kommer istället känna sig 

oönskade och avstå från att komma in i gemenskaper med andra svenskar, detta 

skapar ännu mer segregering och utanförskap. I ett samarbete mellan Friends och 

UNHCR gjorde Yougov en attitydsundersökning på barn och denna undersökning 

visar just på att en femtedel av barnen har en negativ attityd och förutfattade 

meningar mot ensamkommande barn. Även om majoriteten av barnen har en 

positiv inställning är det oroväckande att en femtedel har en negativ inställning. 

Den negativa inställningen mot invandring och ensamkommande barn kommer 

inte gynna integrationen och generalsekreteraren på Friends uppmanar skolor om 

att få elever att skapa en förståelse för vad de ensamkommande barnen gått 

igenom för att minska ner på fördomar och vanföreställningar (Friends, 2013). 

 

Det är ofta man läser i sociala medier att de ensamkommande barnen som 

kommer hit inte är under 18 år. I resultatdelen presenters att migrationsverket 

använder sig av åldersbedömning om de har misstankar att ett barn inte är under 

18 år. Åldersbedömningen görs av en handledare på migrationsverket och om 

barnet vill överklaga sin nya ålder kan denne själv göra en medicinsk 

åldersundersökning. Det som är negativt med båda åldersbedömningar är att de 

inte är 100 % säkra. Enligt RVM (2016) kan man sätta en generell ålder på ett 

barn men inte en exakt ålder. Detta kan göra att ett barn som egentligen är 16 år 

blir uppskriven till 18 år. Enligt oss är detta en integritetskränkning om det är så 

att barnet säger sin rätta ålder. Enligt Barnkonventionen får inget barn bli 

diskriminerat (Barnkonventionen, 2009). Dessutom framkommer det i vårt 

resultat att det system vi har i Sverige när man är asylsökande bara gynnar de som 
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är under 18 år. Om en asylsökande är över 18 år blir det mycket svårare att 

integreras in i samhället. Därför måste vi lägga vikt på att utveckla integrationen 

även för vuxna människor så hade människor sluppit ljuga om sin ålder. 

Informanterna menar att om vi hade flytt till ett annat land och vi hade varit 19 år 

men det hade gynnat oss att vara 17 år så hade vi också ljugit om vår ålder i den 

pressade situationen.  

 

Ett annat resultat vi kommit fram till är att skolan är en stor del för barnens 

integration, de spenderar mycket tid där och det är där de har bra förutsättningar 

för att komma in i gemenskaper med andra svenska barn. Skolan lägger stor vikt 

på att barnen i förberedelseklassen och språkintroduktionen skall lära sig det 

svenska språket och hänga med i undervisningen. Självklart är undervisningen och 

att lära sig svenska språket det största fokus, men skolan kanske också borde satsa 

mer på att få in de ensamkommande barnen i svenska gemenskaper. I studien av 

Eriksson m fl. (2014) skriver de dock att skolan får för mycket ansvar för det 

sociala och pedagogiska i barnets liv, då de redan har ansvar för barnets 

utbildning. Ett exempel på detta som vi har tänkt på som heller inte anstränger 

lärarna lika mycket är att elever som redan går på skolan i ”vanliga klasser” kan 

anmäla sig som fadder till ett barn som befinner sig i förberedelseklassen. Som 

fadder kan man visa runt barnet på skolan och även spendera annan tid som 

exempelvis lunchen med barnet. Eftersom det framkommit i resultatet att de 

ensamkommande barnen gärna vill befinna sig i gemenskaper med andra svenska 

barn i samma ålder hade detta exempel kunnat fungera. Att umgås med en annan 

svensk gör också att de barnen i förberedelseklassen till viss del måste prata 

svenska och barnet kan även få lärdom om svensk kultur och seder.  

 

Flera informanter lyfte fram den gode mannen som en central person. De menar 

att mycket av samverkan sker genom den gode mannen. Detta innebär att ett stort 

ansvar läggs på en person och det är gynnsamt för integrationen om uppdraget 

sköts.  En av informanterna nämnde att man borde utöka den gode mannens 

uppdrag så att barnet får en närmare relation till mannen och att den gode 

mannens uppdrag inte bara handlar om asylprocessen och juridiska frågor. 

Tidigare har det varit mycket diskussioner kring den gode mannens uppdrag och 

att detta uppdrag har misskötts. Men utifrån vårt resultat framkommer det att gode 

män i denna tid sköter sitt uppdrag, förutom i enstaka fall. Men alla 

ensamkommande barn har rätt att byta god man om uppdraget missköts. Vårt 

resultat skiljer sig till viss del från Eriksson m fl. (2014) då de skriver att det är 

svårt att beskriva den gode mannens uppdrag då hen har en oklar roll. De 

ensamkommande barnen vet inte vad de kan förvänta sig från sin gode man. Detta 

kan vara en anledning till att det inte finns speciellt mycket forskning om 

relationen mellan den gode mannen och det ensamkommande barnet som 

Brunnberg, Borg och Fridstöm (2011) skriver om i sin forskningsöversikt. En 

anledning till att vårt resultat kan skilja sig från Eriksson m fl. (2014) är att den 

studien är tre år gammal och majoriteten av våra informanter sa att gode män 

agerade sämre i sitt uppdrag förr. 

 

Som vi tidigare trott har skolan och HVB-hem en stor roll i integrationsprocessen 

men vi trodde att samverkan var större mellan de involverade myndigheterna 

gällande integrationen. Informanterna anser att den övergripande samverkan 

fungerar bra men att vissa delar skulle kunna förbättras. Som de skriver i Eriksson 

m fl. (2014) kan det behövas politiska riktlinjer för arbetet. Vi anser att samverkan 
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är en del av integrationsarbetet av de ensamkommande barnen men den viktigaste 

integrationsaktören är kommunen. Även att både HVB-hem och skolan är viktiga 

samverkansaktörer. 

 

Gällande saker att förbättra tycker vi det mest väsentliga är att skolan skall jobba 

mer med att integrera de ensamkommande barnen in i svenska gemenskaper. 

Även om vi tidigare nämnt att skolan redan har mycket ansvar måste det ändå 

integrationsarbete ske på skolan eftersom ungdomen spenderar så mycket tid där. 

Vi tycker även att invånare i kommunen skall ha ett mer öppet sinne för de 

ensamkommande barnen, sätta sig in i vad de gått igenom och ta reda på fakta 

istället för att ha förutfattade meningar. Man kan inte tvinga invånare i kommunen 

att bli en del av integrationsarbetet men det är viktigt att de får information om att 

det finns möjligheter att hjälpa och om hur de kan hjälpa.  

 

Vårt resultat visar att trygghet är viktigt för de ensamkommande barnen, då de 

redan förlorat all sina trygghetsfaktorer (familj och de befinner sig i ett helt nytt 

land). I resultatet framkommer det även hur förflyttningar av ensamkommande 

barn sker i ganska stor omsättning. Barnen skapar trygghet till det ställe de bor på 

och när de behöver flyttas måste de börja om från noll med att skapa en trygg 

grund. Hessle (2009) första delstudie visar på hur oroade de ensamkommande 

barnen är till en början. Detta är en av många anledningar till att barnen inte skall 

flyttas runt i det nya landet och på så sätt inte kunna skapa några trygga relationer. 

 

9.3 Vidare forskning  
Vi anser att det behövs vidare forskning om uppföljning av de ensamkommande 

barnen. Deras erfarenheter kring integrationsarbetet är viktiga då de kan förmedla 

vad som har varit hjälpsamt för dem och vad som varit mindre hjälpsamt. Om de 

även förmedlar information om sin flykt och hur det är att komma till ett nytt land 

kan det skapa förståelse hos människor vad dessa människor varit med om. På så 

vis kan vi förbättra integrationsarbetet. 

 

Vi anser även att det behövs mer forskning om åldersbedömning då det idag inte 

finns något säkert sätt att fastställa en människas ålder och detta kan leda till en 

kränkning av en människa. Man ska inte anse detta som en lite och obetydlig del 

av integrationen och asylprocessen då det kan vara avgörande för människor 

beroende på vilken ålder de har. 

 

10 Pedagogiska implikationer  
Integrering av de ensamkommande barnen handlar om att dessa barn ska fostras in 

i samhällets gemenskap. En implikation för en adekvat integrering är således att ta 

utgångspunkt i människors olikheter exempelvis språk och kulturella skillnader. 

Social jämlikhet kan vara problematiskt i ett mångkulturellt land men det är något 

man bör eftersträva. Vi kan i resultatet utläsa att viktigaste aspekten för en 

gynnsam integration ligger i integrationsarbetet på en individnivå. Således ligger 

det största ansvaret för en god integrering hos den enskilda. Pedagogik är en 

viktig del i integrationen, att vara förstående, ha empati och vara välkomnande 

mot de ensamkommande barnen är viktigt för att en god integration skall kunna 

skapas. Att pedagogiskt möta de ensamkommande barnen är a och o när man 

arbetar med dem. Detta är inte endast gällande ensamkommande barn utan det 

gäller vad man än jobbar med då man möter andra människor. Det är viktigt att vi 
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vill integrera de ensamkommande barnen in i samhället och att vi visar dem att de 

är välkomna till Sverige. Det är vi som bor i Sverige som har ansvaret för att de 

ensamkommande barnen ska känna sig välkomna. Vi ska vara intresserade för 

dem, lyssna och prata med dem. De ensamkommande barnen ska känna frihet, 

gemenskap och meningsfullhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev  
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

               Växjö 2017-01-30 

                                                

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 

 

Vårt intresse rör hur HVB-hem och skola upplever att samverkansprocessen mellan 

myndigheter fungerar gällande integration av ensamkommande barn i samhället 

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap /erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av. 

 

För att få göra detta vill vi intervjua dig personligen angående skolans/HVB-hemmets 

syn på samverkan rörande de ensamkommande barnen 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

 

Med vänlig hälsning Josefin Jakobsson och Dennis Klitgaard  

       

 

Handledare: Margareta Ekberg Stigdotter 

Examinator: Goran Basic, Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

 

 

 

Missiv till deltagare i studien 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, 

vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta 

att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 

delta längre. 
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Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

   

Med vänlig hälsning Josefin Jakobsson och Dennis Klitgaard 

Växjö 2017-01-30 

 

Handledare: Margareta Ekberg Stigdotter 

Examinator: Mikael Dahlberg, Goran Basic 

Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga 2 Intervjuguide skolan 
 

Hur gör man i skolan när man tar emot ensamkommande? 
1. Hur många ensamkommande barn har ni tagit emot till skolan? 

2. Hur går processen till för de ensamkommande som kommer till skolan, var 

placeras de inom skolan, vilka resurser behövs och vilka resurser får ni? (Om det 

inte finns tillräckligt med resurser exempelvis specialpedagoger och lärare får 

skolan då hjälp med det? Fungerar samverkan med olika myndigheter vid denna 

process?) 

3. Hur ser upplägget ut för de ensamkommande? 

4. Är det något särskilt man behöver tänka på när man arbetar med dessa barn? 

5. Vart kommer majoriteten ursprungligen från? 

 

Hur arbetar man med kontakten utåt (med HVB-hem, med andra 

myndigheter, hur ser man på samverkan – vad fungerar och vad behöver 

bli bättre?)  
1. Hur ser kontakten ut mellan barnets HVB-hem och skolan? 

2. Hur samverkar ni med olika myndigheter så som socialtjänst, migrationsverk, 

god man och HVB-hem kring de ensamkommande barnen?  

3. Hur anser ni att samverkan fungerar vilka är svårigheterna med samverkan och 

vad behöver förändras? 

 

Hur blir de ensamkommande delaktiga i sådant som rör deras liv? 
1. Är de ensamkommande barnen delaktiga i samverkan för deras integration? 

2. Hur arbetar man för att de ska komma in i olika gemenskaper, både innanför 

skolan och utanför skolan på fritiden? 

 

Bilaga 3 Intervjuguide HVB-hem 
 

Hur gör man på HVB-hem när man tar emot ensamkommande? 
1. Hur många ensamkommande barn finns det på ert HVB-hem? 

2. Vilka regler finns det inom HVB-hemmet? 

3. Hur ser upplägget ut för de ensamkommande när de kommer? 

4. Är det något särskilt man behöver tänka på när man arbetar med dessa barn? 

5. Vart kommer majoriteten ursprungligen från? 

 

Hur arbetar man med kontakten utåt (med Skolan, med andra myndigheter, 

hur ser man på samverkan – vad fungerar och vad behöver bli bättre?)  
1. Hur ser kontakten ut mellan Er och ungdomens skola? 

2. Hur samverkar ni med olika myndigheter så som socialtjänst, migrationsverk, 

god man och Skolan kring de ensamkommande barnen för att integrationen skall 

bli bättre?  

3. Hur anser ni att samverkan fungerar vilka är svårigheterna med samverkan och 

vad behöver förändras? 

 

Hur blir de ensamkommande delaktiga i sådant som rör deras liv? 
1. Är de ensamkommande barnen delaktiga i samverkan för deras integration? 



  
 

IV 

2. Hur arbetar man för att de ska komma in i olika gemenskaper, både innanför 

skolan och utanför skolan på fritiden? 

3. Vad tycker ni är det svåraste med denna typ av arbete? 


