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Abstract  

 

The purpose of this study was to find out how the HVB staff is working to integrate the 

unaccompanied children into Swedish society, and it was also about to find out the challenges 

they encounter at work. The study has been based on a qualitative study, where four people 

from four different HVB-homes have been interviewed. The material has been analyzed in the 

next chapter of this study, by using various theories that are appropriate, Esser and Elwer’s 

theories of internal integration and assimilation and Luhmann’s theory of the system theoretical 

perspective that deals with two important concepts such as exclusion and inclusion. The results 

of the study shows that those various HVB-homes have the same strategies when it comes to 

integrating unaccompanied children in the society. The HVB staff considered that the children's 

integration took place through various factors such as school and sports activities, the most 

important key to integration is the staff who is working at HVB homes because these people 

have the primary goal of helping unaccompanied children. The HVB staff used strategies and 

techniques to inform and learn the most important aspects of what standards and values must 

be followed in Swedish society.  

 

Keywords: integration, inclusion, exclusion, unaccompanied refugee child, HVB- home. 
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Sammanfattning  

 

Syftet med undersökningen i denna studie var att få fram hur HVB-personalen arbetar med att 

integrera ensamkommande barn i det svenska samhället samt vilka utmaningar de stöter på 

dagligen. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ studie där fyra personer från fyra olika 

boenden har intervjuats. I nästkommande kapitlet har materialet analyserats med hjälp av olika 

teorier som var lämpliga, Esser och Elwerts teorier om den interna integrationen samt 

assimilation och Luhmanns teori om det systemteoretiska perspektivet som behandlar två 

viktiga begrepp som exkludering och inkludering. Slutresultatet i studien påvisar att de olika 

HVB-hemmen har i stort sätt samma strategier när det kommer till att integrera 

ensamkommande barn i samhället. Enligt HVB-personalen skedde barnens integration genom 

olika faktorer såsom skola och idrottsverksamheter, dock är den viktigaste nyckeln till 

integration personer som arbetar på HVB-hem eftersom att dessa personer har som 

huvudsakligt mål att hjälpa stödja ensamkommande barn. Strategier och tekniker som 

personalen på HVB-hem använde var att informera och lära ut de viktigaste aspekterna, vad 

gäller vilka normer och värderingar som måste efterföljas i det svenska samhället.  

 

 

Nyckelord: integration, inkludering, exkludering, ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem.

  

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord  

 

Jag vill börja med att tacka Sverre Wide som handledare och hans stöd under studiens gång där 

vi gemensamt kommit fram till idéer och hur forskningsprocessen skulle genomföras och 

utarbetas. Jag tackar även de respondenter som kunde ställa upp för intervjuerna och delade 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring ämnet.  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de personer som har stöttat mig under min 

studietid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 7 

1.1 Syfte 8 

1.2 Frågeställningar 8 

1.3 Centrala begrepp 8 

1.3.1 HVB-hem 8 

1.3.2 Ensamkommande flyktingbarn 9 

1.3.3 Integration 9 

1.4 Uppsatsens disposition 9 

2. Tidigare forskning 10 

2.1 Introduktion 10 

2.2 Integrationsprocess 10 

2.3 Fysisk och psykisk ohälsa 10 

2.4 Konstruktion och motstånd av ”ensamkommande på HVB-hem” 11 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 12 

3. Metod 13 

3.1 Intervjuguide 13 

3.2 Urval av respondenter 14 

3.2 Intervjugenomförande 14 

3.4 Databearbetning 15 

3.5 Tillförlighet 15 

3.6 Etiska överväganden 16 

3.5 Metoddiskussion 16 

4. Teoretiska utgångspunkter 17 

4.1 Niklas Luhmann 17 

4.2 Främling 18 

4.3 Systemteori 18 

4.4 Inklusion och exklusion 19 



6 
 

4.3 Integration utifrån Esser och Elwert perspektiv 20 

5. Resultat 21 

5.1 Presentation av respondenter 21 

5.2 HVB-hemmets målsättningar 22 

5.3 Din arbetsdag 24 

5.4 Personalens arbete med integration 25 

5.5 Lyckad / misslyckad integration 27 

6. Analys enligt teorierna 30 

7. Diskussion 33 

7.1 Sammanfattning av resultat 33 

6.3 Diskussion och slutord 34 

6.4 Vidare forskning 35 

7. Referenser 36 

BILAGA A 38 

BILAGA B 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning  
 

De ensamkommande barnen och ungdomarna saknar vårdnadshavare och dess bakgrund samt 

levnadsöden ser olika ut men det gemensamma är att alla befinner sig i en liknande situation i 

samhället. Staten, myndigheter och kommuner är de aktörer och verksamheter som är ansvariga 

för välkomnandet och bemötandet av ensamkommande (länsstyrelsen.se).  

 

Till examensarbetet har jag valt att undersöka HVB-hems insatser på att få ensamkommande 

flyktingbarn/ungdomar att integrera sig i det svenska samhället med målet att öka deras 

språkkunskaper samt läran av det svenska samhället. Man har även som mål att få dessa 

barn/ungdomar att känna sig trygga och bekväma då de är ensamkommande, det vill säga att 

de saknar föräldrars närhet och därmed måste vända sig till HVB-personalen för att finna 

trygghet. De senaste åren har invandring i Sverige varit en väldigt aktuellt då många 

barn/ungdomar kommit till Sverige på grund av att deras ursprungliga länder är drabbade av 

krig där länder som Afghanistan, Syrien, Irak etc. är inkluderade. Åldern på de flesta 

flyktingbarnen är mellan 13–18 år.  De största problemen som förekommer för de 

ensamkommande flyktingbarnen är just språket och en ny livsvärld med andra lagar och regler. 

Studien kommer att fokusera på integrationsprocessen som personalen på HVB-hem bearbetar 

med för att underlätta för flyktingbarnens framtid i samhället. Integrationsprocessen kan ta 

längre tid för de ensamkommande flyktingbarnen, då en del av de är drabbade av psykisk ohälsa 

och behöver mer tid att integrera sig i samhället. De barn som bor i de olika HVB-hemmen har 

antingen permanent uppehållstillstånd eller är asylsökande.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-personalen i de olika HVB-hemmen 

arbetar med att få de ensamkommande barnen/ungdomarna att bli integrerade i det svenska 

samhället samt undersöka vilka utmaningar personalen stöter på.  

 

1.2 Frågeställningar 

➢ På vilket sätt arbetar HVB-personalen med de ensamkommande barnen/ungdomarna 

för att integrera de i samhället? 

 

➢ Vad betyder integration för HVB-Personalen?  

 

➢ Vilken/vilka strategier arbetar HVB-personalen med?  

 

1.3 Centrala begrepp 

Här nedan kommer de viktiga begreppen i uppsatsen att förklaras, dessa begrepp är bland de 

centrala begreppen som har använts i den genomförande studien.  

 

1.3.1 HVB-hem 

HVB-hem är en verksamhet som har hand om ensamkommande barn och har till syfte att hjälpa 

de med deras fysiska och psykiska problem. HVB-hemmens viktiga del är att ge de 

ensamkommande barnen tillgång och möjlighet till omsorg.  De flesta HVB-hemverksamheter 

drivs av socialtjänsten men det finns även HVB-hemverksamheter som drivs av privata aktörer 

(Migration och etnicitet 2015). Ensamkommande barn i Sverige som är under asylprocessen 

har möjligheten till olika boendeformer där de aktuella boendena är:  

o Familjehem  

o Jourhem 

o Transitboende och gruppboende, HVB-hem 

o  
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I juli 2006 började lagen om mottagandet av asylsökande barn gälla, där varje kommun fick 

ansvaret för barnets omvårdnad och boenden. (Fälldin K & Strand G 2010 s, 97–99).   

 

 

 

1.3.2 Ensamkommande flyktingbarn 

Barn som är på flykt utan någon förälder eller blir ivägskickad av sina föräldrar definieras som 

ensamkommande barn. Anledningen till att barnen flyr kan bero på olika faktorer, ett exempel 

kan vara att landet är under en konfliktfylld situation. Oftast är åldern på dessa barn under 18 

år och de flesta är pojkar. (Migrationsinfo.se).  

 

1.3.3 Integration  

Begreppet integration har olika definitioner, studien kommer att fokusera sig mest på den 

sociala och interna integrationen där den sociala integrationen innebär att de ensamkommande 

barnen successivt skapar ett socialt nätverk där han/hon får lärdom och kunskaper om det 

svenska samhället och den interna integrationen innebär att det sker en integration enbart 

kopplad till barnens etnicitetgrupp.  (extralansstyrelsen.se).  

 

1.4 Uppsatsens disposition  
 

Uppsatsens upplägg genomgår under sex olika kapitel, där varje kapitel behandlar olika delar 

av uppsatsen. I varje kapitel ingår även underrubriker. I första kapitlet presenteras studiens 

bakgrund och dess uppbyggnad där inledning, syfte, frågeställningar samt centrala begrepp och 

andra aktörer ingår. Sedan redogör kapitel två om tidigare forskning om ämnet, vidare 

presenteras metod delen i själva arbetet samt val av material som har används i studien. Kapitel 

tre innehåller även en metoddiskussion. Fjärde kapitlet beskriver de olika teorierna som 

tillämpats på studien. I det näst sista kapitlet som hamnar under rubriken resultat och analys har 

intervjumaterialet sammanställts och analyserats. Avslutningsvis i det sista kapitlet har 

forskningen avslutats genom en diskussion kring resultatet och arbetet i helhet, samt ges det ett 

förslag av forskaren kring fortsatt forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning  
 

2.1 Introduktion 

 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning om integration att presenteras samt faktorer som 

bidrar att integration lyckas och misslyckas. Jag kommer även att framföra de aspekter som 

möjliggör och underlättar till ett mer integrerat samhälle.  

 

2.2 Integrationsprocess  

Maria Pilj (1987) har studerat hur de ensamkommande barnen tas emot av samhället och dess 

insatser och hjälp att integrera dessa barn. Enligt författaren har vårdgivarna eller familjen i 

detta fall HVB-personalen en stor påverkan på hur barnet anpassar och formar sig i samhället. 

Andra sociala situationer som skolan har också en påverkan på barnens integration eftersom att 

barnen bemöter andra elever och tar till sig lärdom av dem. Genom att förflytta och bosätta 

barnen i olika platser kan integrations mönster brytas eftersom relations skapandet med 

omgivningen börjar på nytt. Författaren menar att barnet måste få en nära relation med 

omgivningen för att kunna underlätta sin framtid och integration i samhället. Enligt Pilj är det 

viktigt att man anpassar sig till det nya systemet samt samhällets riktlinjer. Pilj menar att det är 

upp till individen att skapa den viljan att inkludera sig i samhället och viljan att bidra med något 

positivt. Individen måste ta ett steg framåt och börja på nytt, det vill säga att vänja sig till det 

nya samhället. (Pilj maria, A 1987).   

 

 

2.3 Fysisk och psykisk ohälsa  

I avhandlingen Ensamkommande men inte ensamma skriven av Marie Hessle har det gjorts en 

studie angående ensamkommande barns etableringsprocess samt socialisation i samhället. 

Hessles avhandling undersöker ensamkommande barn och deras liv under en tioårsperiod. I 

boken framkommer det viktiga aspekter som har haft en positiv påverkan för 

socialisationsprocessen där dessa aspekter är exempelvis skola, arbete, utbildning, fritid etc. 

Begreppet etablering och socialisation används istället för begreppet integration eftersom att 

Hessle anser att det är mer relevant att använda dessa två begreppen.  Att bemöta en helt ny 
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kultur har oftast varit påfrestande för de ensamkommande barnen i Sverige i samband med att 

ideologi skillnader förekommer samt kulturskifte. En del av dem ensamkommande barnen har 

trots den tragiska och traumatiska bakgrunden varit drivna och har lyckats etablera sig i det 

svenska samhället.  Bakomliggande faktorer har varit personalen på HVB-hem, lärare och andra 

ledare som har varit engagerade och varit till hjälp för barnen. Enligt HVB-personalen finns det 

andra sätt att integrera sig, bland annat genom att skaffa sig en egen familj. Författaren Hessle 

har olika teorier kring sina studier men det hon anser vara bland de viktigaste begreppen är 

resilience, vilket innebär individens förmåga att vända sig ifrån de svårigheter som han/hon har 

haft i livet och börja om på nytt. Hessles forskning kring ensamkommande barns psykiska 

ohälsa visar att de som blir placerade på olika HVB-hem mår sämre än de som bor med någon 

släkting eller någon som de har en nära relation till. De senaste åren har den internationella 

forskningen kring de ensamkommande flyktingbarnen fokuserat sig på barnens psykiska hälsa 

där forskningen visar att de ensamkommande barnen har en högre frekvens av psykiska 

problem när de kommer till exillandet i jämförelse med andra barn som flyr med sina familjer. 

De symptom som oftast förekommer bland ensamkommande barn är depression, symptom 

ångest och PTSD (Marie H 2009 s, 29–35).  

 

En undersökning på hundra ensamkommande barn som gjordes på Irland mellan år 2003–2004 

visade att 23 procent av barnen som hade kommit hade olika hälsoproblem och en stor del led 

av psykiska och fysiska problem.  Abnimah & Blower (2010) menar att de vanligaste symtomen 

eller andra problem som barnen hade var psykosomatiska symtom, självmordsbenägenhet, 

hemlängtan, koncentrationssvårigheter etc. även om symtomen kan möjligen vara associerade 

med PTSD, så fanns det en del med en formell diagnos. Enligt Terr (1991) finns det två former 

av PTSD, ena formen är att barnen har upplevt och varit utsatta för en traumatisk stressituation 

och den andra formen är det enstaka traumatiska händelser, exempelvis att barnen varit utsatt 

för våld eller förtryck (Brunnberg E, Marie-borg R, Fridström C, 2011, s, 101–104).  

 

2.4 Konstruktion och motstånd av ”ensamkommande på HVB-hem” 

 
En rapport skriven av Brendler-Lindqvist (2004) ”Att möta de ensamkommande barnen” 

beskriver situationen och mottagandet som barnen får av HVB-hemmen. Brendler-Lindqvist 

menar att det är oerhört viktigt att HVB-personalen har ett hum eller kunskap angående barnens 

kulturella bakgrund samt stöttar och hjälper dem att börja på nytt och lämna den traumatiska 

bakgrunden bakom sig. Brendler-Lindqvist hävdar att barnen behöver stöd från HVB-hem 
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personalen för att kunna integrera sig på ett bra sätt och undvika att hamna på kriminella banor. 

Det sociala nätverket har även en stor betydelse för barnens integration, framförallt HVB-

personalen då dessa barn kommer ensamma till ett helt nytt land krävs det att personalen 

kompenserar barnens behov och det stöd som behövs. (Monica Brendler-Lindqvist 2004).  

Människor som söker sig till Sverige utan någon vårdnadshavare placeras oftast i de olika HVB-

hem och därefter söker dessa ensamkommande flyktingbarnen asyl av olika skäl. Inspektionen 

för Vård och omsorg (IVO) menar i sin rapport att dessa flyktingbarn som har placerats på ett 

HVB-hem inte har behov av behandling men att de behöver hjälp och stöd i deras 

vuxenblivande och integrering. Enligt IVO behöver de ensamkommande barnen stöd av 

samhället för att integrationsprocessen ska fungera samt stöd från socialtjänsten. Hemmen 

samarbetar med olika instanser för att underlätta barnens försvårade situation till att bli 

integrerade i det svenska samhället. En prioritering i de olika HVB-hemmen är att uppfostra 

och lära ut de generella och viktiga normerna i det svenska samhället. (Philip Lalander & 

Dawan Raoof 2016 s, 219–238).  

Det finns även andra relevanta vetenskapliga artiklar, exempelvis In Sweden work is more 

important than the culture actually som är skriven av Söderqvist, Sjöblom och Bülow 2014 där 

dessa författare i sin undersökning vill ta reda på HVB-hem personalens perspektiv på ett HVB-

hem och ifall ett sådant hem kan ses som ett vanligt hem. Genom att intervjua HVB-personal 

framkommer det en klarare bild av hur ett HVB-hems koncept ser ut eller fungerar. Personalen 

på HVB-hem menar att deras enda önskan är att en dag lyckas ge de ensamkommande barnen 

ett ”vanligt hem”, dock är de medvetna om att möjligheten är ganska liten. Personalen menar 

även att det finns många viktiga faktorer som behövs tas på allvar och därefter bearbetas 

exempelvis barnens behov bör ses ur barnens perspektiv för att senare möjliggöra och erbjuda 

den vården som de behöver. Andra problem som kan förekomma för barnen är deras 

identitetsprocess som sker i ett nytt land. (Söderqvist, Sjöblom och Bülow 2014).  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  
 
Under avsnittet tidigare forskning har tre rubriker använts, under titeln integrationsprocess visar 

forskningen att HVB-hem har en stor inverkan på barnens integration i samhället och sedan 

kommer andra verksamheter som exempelvis skolan där barnen socialiserar sig med andra barn. 

Författaren menar att omgivningen är viktig och man ska inte förflytta barnen för att då riskerar 

man bryta det så kallade interaktionsmönstret. Under den andra rubriken behandlas barnets 

fysiska och psykiska ohälsa, forskning påvisar att en fjärdedel av ensamkommande barn lever 
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med antingen fysiska eller psykiska problem och har en högre frekvens i jämförelse med andra 

barn. Andra faktorer som påverkar barnens hälsa är boenden. Marie H menar att barn mår 

mycket bättre om de bor tillsammans med någon släkting än de som blir institutionsplacerade i 

ett boende. Under sista rubriken konstruktion och motstånd av ensamkommande på HVB 

påvisar tidigare forskning att det är oerhört viktigt att HVB-personalen har ett hum om barnens 

bakgrund och tidigare liv för att lättare stödja och hjälpa dem. Först och främst ska barnen 

behandlas och sedan behöver de lära sig om de generella normerna och lagar.   

3. Metod  
 

Syftet med studien är att framföra och undersöka hur HVB-hem personalen bearbetar med de 

ensamkommande barnen samt vilka strategier som används för att integrera barnen där en 

kvalitativ ansats var mest lämplig för studien. Enligt (Bryman. A 2011) är en kvalitativ ansats 

mest lämplig då forskaren vill undersöka det subjektiva perspektivet från de intervjuade. 

Studien har genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide, (Bryman, A 2011) det vill 

säga att ordningsföljden av frågorna inte måste följa något specifikt ordningsmönster och 

forskaren får en mer detaljerad och tydligare verklighetsbild av undersökningen. 

Respondenterna som deltar i intervjun har möjligheten att besvara frågan utifrån sitt egna 

perspektiv och synsätt. Även följdfrågor/fördjupande frågor kan ställas i en semistrukturerad 

intervjuguide. Den kvalitativa forskningsstrategin lutar sig mer åt ett induktivt tolkande synsätt 

och en sådan metod fokuserar sig mer på ord. Inom den kvalitativa undersökningen står 

forskaren själv som den viktiga figuren under datainsamlingen då det är forskaren som till stor 

del väljer inriktning på det som har registrerats.  (Bryman, A 2016 s, 340 ff.) Inom denna studie 

ligger fokusen på HVB-hems personal och deras perspektiv kring integrationsprocessen. 

 

3.1 Intervjuguide  
Min intervjuguide består av fyra teman som är sammankopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Varje tema har ett antal frågor som berör HVB-hem personalens arbetsstrategi, 

utmaningar, yrkesroll samt personalens insats kring integration.   

Bryman, A (2011) menar att en intervjuguide är mest lämplig för en forskare som använder sig 

av en semistrukturerad guide. Som forskare anser jag att intervjun får en klar struktur samt att 

följdfrågor kan ställas till respondenten. De teman som består i guiden är utformade på ett sätt 

där jag vill att syftet och frågeställningarna skall besvaras (Bryman, A 2011 s, 415).  
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3.2 Urval av respondenter  
Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där fyra utvalda personer som arbetar med 

ensamkommande barn har intervjuats. Valet till dessa respondenter är för att de har de 

kunskaper och erfarenheter kring ämnet som gör dem till mest lämpliga informatörer för den 

information som studien efterfrågar. Respondenterna i studien har olika bakgrunder gällande 

utbildningsnivå. Urvalet till de valda respondenterna i undersökningen grunder sig i 

snöbollsurval är ett urval där metoden fungerar på så vis att individer i urvalet föreslår nya 

personer som också är lämpliga att delta. Detta resulterar till en snöbollseffekt där nya deltagare 

personer föreslås att delta, fram tills forskaren beslutar att urvalet är lagom stort. 

  

3.2 Intervjugenomförande  

  
Missivbrevet skickades till fyra olika boenden där de fick ta del av informationsbrevet och en 

inblick på vad forskningsområdet kommit att handla om. Genom att ringa till de olika HVB-

hemmen fick jag kontakt med cheferna som senare hänvisade mig till en av personalen men 

innan intervju förfarandet fick mina respondenter ta del av missivbrevet. (Se bilaga 1). 

Personalen på de olika HVB-hemmen tog kontakt med mig och vi bestämde tid och plats för 

att utföra intervjun.  

Enligt Trost (2010) är det viktigt att respondenten känner sig bekväm och trygg med vart 

intervjun ska utföras. Innan intervjun ägde rum fick jag och respondenten lära känna varandra 

genom att öppna en kort dialog, sedan påbörjade vi intervjun genom att jag ställde de frågorna 

som var nedskrivna på intervjuguiden. Jag ställde även följdfrågor som var passande för ämnet. 

Situationen var lugn och respondenten fick den tid han/hon behövde. Enligt Trost (2010) är det 

viktigt att ge respondenten utrymme och tid samt att inte avbryta när respondenten pratar för 

att intervjun kan förfalla.  Intervjuerna ägde rum enskilt där intervjuförandet tog mellan 45–60 

minuter. Jag frågade respondenterna om de kunde besvara frågorna långsammare än vad man 

vanligtvis besvarar under en intervju på grund av att jag utförde intervjun helt själv där jag både 

ställde frågan och antecknade samtidigt.  Genom att försäkra respondentens svar antecknade 

jag respondenternas svar på min dator och därför tog intervjuerna lite extra tid med tanke på att 

vi hade pauser för att jag skulle hinna anteckna svaren de gav. En del frågor besvaras utförligt 

och en del blev kort besvarade. Förfarandet gick bra då inga problem uppstod mellan 

respondenterna och mig som intervjuare.  
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3.4 Databearbetning  
Efter att de fyra intervju förfaranden avslutades påbörjade jag arbetet med att skriva ner de svar 

som jag fick av mina respondenter. Den tematiska analysen förklaras av Bryman (2011) som 

en vanlig och förekommande metod vid dataanalys av en kvalitativ metod. Databearbetning 

samt analys av data som framställs vid intervjuer inom forskning innefattar oftast den så kallade 

tematiska analysen. Denna metod handlar om datamaterial som samlats in från de olika 

intervjuerna, där datamaterialet organiseras och struktureras upp med hjälp av teman som 

gemensamt framträtt mellan intervjupersonerna. Tematisk analys har två olika inriktningar som 

kallas för induktiv- och deduktiv tematisk analys. Deduktiv analys menar att teman redan har 

bestämts innan intervjumaterialet har analyserats, med andra ord kan man säga att teman 

baseras på forskningsresultat samt de befintliga teorierna. Inom den induktiva analysen 

identifieras teman beroende på det som framställs i datamaterialet, vilket sker under analysens 

gång. Jag har under genomgången av tematiska analysen sökt de subteman samt teman som var 

mest återkommande vid intervju genomgången. (Bryman, A 2011 s, 26, 528).  

 

3.5 Tillförlighet  

Begreppet tillförlitlighet förklaras med fyra olika delkriterier enligt Bryman. Begreppen 

tillförlitlighet och trovärdighet är sammankopplade till varandra. Som forskare är det viktigt att 

förmedla trovärdigheten på ett relevant sätt då det är avgörande för hur den godtas i läsarens 

ögon (Bryman, A 2011 s, 354). 

Trost påstår att information och data måste vara samlat på ett trovärdigt sätt så att det blir 

relevant till problemställningen. Att reflektera kring olika etiska aspekter kan vara en bra 

förutsättning för att skapa trovärdighet i arbetet. Intervjufrågor i arbetet har ställts på så sätt att 

läsaren själv kan avgöra om hur trovärdigt undersökningen är tack vare den öppna dialogen 

(Trost, J 2010 s, 131–33). Genom att förstärka trovärdigheten i min studie fick respondenterna 

titta igenom intervjumaterialet och möjlighet till att lägga till något som saknades i materialet. 

Författaren till detta arbete har även försökt att vara neutral och inte blanda sina egna personliga 

erfarenheter i respondenternas svar. För att resultatet av ett studie ska överföras till olika 

situationer då är det viktigt att det ska ha en bra bas och grund. Överförbarheten är ett viktigt 

kriterium för ett kvalitativt studie. I denna studie har jag som forskare försökt hålla mig till ett 

begränsat ämne då det blir det lättare att fördjupa sig i det området och nå större djup och 

grundlighet och samtidigt få en bredare och större databas för överförbarhet graden. När en 

forskning bedrivs, är det viktigt att det tillstyrks och bekräftas samt ännu viktigare att den är fri 

från forskarens egna tankar och värderingar (Bryman, A 2011 s, 355). 
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3.6 Etiska överväganden  

De fyra grundläggande etiska principer som Bryman talar om är följande: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet vilket en forskare ska utgå ifrån. Det finns fyra viktiga krav 

inom vetenskapsrådet som är primära krav.  

 

Dessa fyra är som följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Det första kravet innebär att man informerar personer som deltar i studien, om vad syftet med 

studien är. Som forskare måste man informera om att deltagaren/ deltagarna när som helst kan 

hoppa av studien. Den andra kravet som är samtyckekravet innebär att deltagarna har 

möjligheten att medverka eller ej i undersökningen. Det tredje kravet är att 

konfidentialitetskravet vilket menas att alla som deltar i undersökningen kan garanteras att 

deras personuppgifter som används i undersökningen kommer att bevaras i säkerhet och ingen 

annan obehörig får tillgång till det. Det fjärde och sista kravet innebär att de insamlade 

materialen för den enskilde personen endast kommer till användning för forskningsändamålet 

(Bryman A, 2011 s, 132–133). 

 

3.5 Metoddiskussion  
 
Jag valde att intervjua HVB- personalen som arbetar med att integrera ensamkommande barn i 

det svenska samhället. Innan studien började sökte jag upp tidigare forskning kring hur HVB-

personalen arbetar med ensamkommande barn. Jag valde att enbart intervjua en personal från 

varje HVB-hem, det vill säga de fyra utvalda hemmen. Respondenten fick därefter besvara 

frågorna utifrån sitt egna perspektiv. Utformning av studieguiden har jag format efter studiens 

syfte och frågeställning. Jag valde att använda mig utav en semistrukturerad intervju, vilket gav 

både positiva samt negativa effekter. Nackdelen med en kvalitativ metod var att vissa frågor 

besvarades för kort och detta gjorde att intervjuerna varierade tidsmässigt mellan 

respondenterna. Fördelen med en kvalitativ metod är att jag kunde använda mig utav följdfrågor 

då respondenten besvarade vissa frågor för kort. Den negativa nackdelen som jag finner inom 

snöbollsurvalet är på så vis att de respondenter som deltar i undersökningen är inte kvalificerade 

och inte lämpliga för ett visst urvalsunderlag, men detta riktar sig mer mot de kvantitativa 

studierna, utförandet av min studie baserar sig på en kvalitativ metod och det förekom inga 

svårigheter eller problem eftersom att respondenterna var relevanta för studien och uppfyller 
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de kriterierna som krävdes. Fördelen men snöbollsurvalet är att det går relativt fort att finna nya 

personer till urvalet, och detta kan eskalera vidare där personer rekommenderar andra bekanta 

att ingå i en sådan studie 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer de tre teorier som har används i studien presenteras. De valda teorierna 

är teorin om de olika integrationsprocesserna som Matthias Kortmann beskriver, teorin om det 

systemteoretiska perspektiven som är skriven av Niklas Luhmann samt Jan Inge Jönhills teori 

om exklusion och inklusion  

 

4.1 Niklas Luhmann  
Den tyska sociologen Luhmann var med och grundade den sociologiska systemteorin under 

1900-talet. Luhmann menar att omvärlden och samhället i helhet är en social bas som avser all 

typ av kommunikation och menar att begreppet kommunikation är den viktigaste redskapet i de 

sociala sammanhangen. Luhmann är tydlig med att poängtera hur viktigt kommunikation är, 

det vill säga allt som inte är kommunikation exkluderas och blir utesluten från samhället. 

Luhmanns teori blev kritiserad av andra sociologer då de ansåg att Luhmanns teori reducerade 

det humanistiska samhället. (Schirmer & Michailakis 2013).  

 

Luhmann menar att exkludering är ett begrepp som måste användas på rätt sätt och hävdar att 

alla individer inte är bidragande i den sociala kommunikationen. Exkludering riskerar till att 

individer klassas och blir icke-jämställda i samhället. Ett viktigt begrepp som tas upp av 

författaren är exkluderingssamordning vilket omfattar de sociala riktlinjerna där människorna 

har som mål att arbeta samt öka sina attraktioner och förmågor för att lättare komma in i andra 

sociala system som exempelvis språket. Dock blir all exkludering till inkludering eftersom att 

det skapar en annan intern grupp, ett exempel som tas upp av författarna är de kriminella som 

anses vara avvikande och har exkluderats från det sociala samhället, men dock blir fängelset 

den inkluderade plattformen för dessa individer. (Schirmer och Michailakis 2013). Samhället 

indelades utifrån den sociala sfären, där Luhmann ansåg att individer inte skall kategoriseras 

utifrån den samhälleliga klassen utan istället ur den sociala sfären vilket medför som tidigare 

benämnts. De faktorer som ligger utanför den samhälleliga ramen blir då exkluderade eftersom 

allt som inte går att kommunicera hamnar utanför samhällets gränslinjer. Författarna utgår ifrån 
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Luhmanns teori och menar att begreppet inkludering inte skall misstolkas för jämställdhet 

mellan individerna utan att istället se det som en social konstruktion i samhället (Schirmer och 

Michailakis 2013). 

 

4.2 Främling  

Individer bemöter dagligen personer i allmänt socialt sammanhang som antingen är obekanta 

eller bekanta vilket i det moderna samhället sker dagligen. Individer har sedan flera decennier 

tillbaka gjort distinktioner mellan den bekanta och obekanta (Baecker 2004). Inom 

samhällsvetenskapen har den obekante betecknats som främlingen. Det vi människor 

observerar som en främling beror på olika faktorer, det kan vara frågor om etnisk bakgrund, 

migration, kultur, nationalitet etc. där den obekante individen blir okänd, men behöver denne 

bli utsatt för hot? eller behandlas annorlunda? Eller ska denne i normalfallet inte respekteras? 

Jönhill menar att begreppet främling genom tiden har observerats antingen som en gästvän eller 

ett hot av omgivningen. De observationer och beskrivningar av främlingen som det förmoderna 

samhället har är att individen blir definierad som den obekante eller en utomstående, till skillnad 

från hur andra individer definieras, de som är medlemmar och anslutna inom den homogena 

gruppen (Jönhill 2012, s, 89–90).  

 

4.3 Systemteori  

Enligt Payne är systemteori byggd på ett sätt där teorin inte enbart behandlar delar och detaljer 

utan helheten av sociala beteenden. Inom denna teoriperspektiven är människan i fokus, 

eftersom att människan påverkas och påverkar andra i sociala sammanhang (Payne 2012 s, 

192). Systemteorin analyserar samt godtar den sociala plattformen som vi lever i och strävar 

efter att förändra den sociala omgivningen och inte människan. (Payne 2012 s, 232).  

Att skapa en förståelse för människans beteende är det nödvändigt att begripa och ta hänsyn till 

helheten och betrakta individen i relation till kontexten. Individer ändras och formas av den 

omgivningen de lever i, det kan till exempel vara gemenskap med andra, familj, släkt etc. 

(Öquist 2003, s. 21).  Öquist berättar om begreppet subkulturer, det vill säga där det mänskliga 

systemet har för lite relation till omgivningen. Dessa etniska minoriteter har valt att uteslutna 

sig och leva isolerade. Enligt Öquist har ett öppet system möjligheten till att utbyta kunskap 

och lära med omgivningen och därmed eskalera och växa.   (Öquist 2003, s, 28).  

 

Begreppet system är enligt Luhmanns perspektiv i den sociologiska teoriansats ett annat ord för 

kontext, och detta begrepp visar några särskilda kännetecken, bland annat att kontexten visar 
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en konstruktion av oss individer som iakttagare. ”System definieras närmare bestämt som en 

distinktion mellan system och dess omvärld” (citerat). Systemet innebär något som tillhör inom 

ramen det vill säga innanför samt att omvärlden anses vara något som är utanför. Det krävs en 

observatör för att beckna något fenomen eller företeelser.  Luhmann menar att det krävs att en 

gräns korsas eller passeras för att kunna visa sig innanför systemet. System har inte samma 

innebörd som strukturer, eftersom att strukturer inte avgör hur organisationer eller individer 

samtalar eller handlar med varandra utan strukturer begränsar kommunikationen och 

handlandet. Inom systemteorin anses inte strukturer som något bestämmande utan strukturer 

erbjuder och ger möjligheter samt förutsättning för kommunikation och handlande (Jönhill 

2012, s, 11).  

 

4.4 Inklusion och exklusion  
Jönhill skriver i sin bok om förhållandet mellan individen och samhället, genom att beskriva 

fenomenet använder han sig av två begrepp som inklusion och exklusion. Dessa två begrepp 

handlar i stort sätt om relationen mellan individen och samhället. För att en individ skall känna 

sig inkluderad och visa sig innanför ramen i olika situationer måste det vara tydligt var gränsen 

korsas. Inom det moderna samhället utgår man ifrån att alla individer får möjligheter på samma 

villkor, dock ser möjligheterna olika ut för individerna på grund av individens tillhörighet i den 

sociala plattformen. Att vara inkluderad eller exkluderad är beroende på personens etniska 

bakgrund. Vidare menar Jönhill att det är vi människor som har skapat den differentieringen i 

den sociala plattformen. Vi som individer kan befinna oss i olika sociala situationer antingen 

som inkluderade eller exkludera. Den enskilde individen som är exkluderad ifrån den social 

plattformen anses oftast vara som ett socialt problem men behöver inte vara sant. Distinktionen 

som finns mellan inkludering och exkludering är om individen är en del av den sociala systemen 

eller inte, det vill säga om individen befinner sig innanför eller utanför samhällets gränser.  

Jönhills syfte var inte att undersöka hur den enskilde individen känner sig vara inkluderade eller 

exkluderad, dock menar han att vara inkluderade sker genom den formella tillhörigheten man 

har i det sociala systemet (Jönhill 2012, s, 7–9). Luhmann (2000) menar att samhället är 

fullutrustad med förmågan att trycka ner och diskriminera genom de olika organisationerna ”De 

behandlar alla lika och var och en olika (citat)” (Jönhill 2012, s, 81).  

Det har visats att det finns skillnader mellan inklusion och exklusion gällande relationen i det 

moderna samhället mellan människan och sociala system. Nätverk, interaktioner, 

organisationer och funktionsorienterade system som politik, utbildningssystem, grupper, 

ekonomi, religion med mera är exempel på nationens (samhällets) olika situation och struktur 
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betingade sammanhang där man antingen som individ tillhör dem eller inte. Begreppet 

distinktion och inklusion är viktigt att komma ihåg för att de ska kunna tillämpas i vetenskapen, 

med begreppet exkludering menas att man är utanför det sociala systemet eller relationer. Dock 

går det inte att placeras som ”utanförskap”. Var man placeras mellan inklusion och exklusion 

eller utestängning eller integration beror på antingen kommunikationsmöjligheter eller brist på 

det. Det är därför viktigt att ta hänsyn till distinktionen mellan inklusion och exklusion när man 

analyserar i frågan om social system. I det moderna samhället finns det en skillnad mellan dessa 

två termer (exklusion, inklusion) i jämförelse med tidigare aspekter (Jönhill 2012, s, 87).  

 

4.3 Integration utifrån Esser och Elwert perspektiv  
Begreppet integration enligt Kortmann (2014) är ett fenomen som är uppmärksammat i den 

politiska arenan. Det existerar två typer av integration enligt Kortmann, intern integration och 

assimilering. Elwert har genom tiden haft en positiv inställning till den multikulturella 

integrationen där han menar att förståelse om multikulturell integration är en viktig aspekt i 

samhället, speciellt för minoritetsgrupper. Detta innebär att dessa grupper skall i första hand 

inkludera och integrera sig inom sitt egna etniska grupper. Han benämnde detta för en intern 

integration och ansåg att denna typ av integration var nyckeln till att individer får en 

samhörighet och integrerar sig snabbare i det nya hemlandet. Enligt Elwert var den viktigaste 

aspekten den interna integrationen eftersom att han ansåg att den nyanlända först och främst 

vill söka sig till en grupp där individen känner sig trygg, med andra ord söka sig till individer 

ifrån sin egna etniska grupp. Han menade även att de kulturella traditioner och språket inte var 

det viktigaste konceptet i en integrationsprocess. Esser som debattera emot Elwert menade att 

med intern integration riskerar man att segregationen ökar med tanke på att individen blir 

begränsad och instängd inom sin egna etniska grupp och förespråkade om att integrera sig inom 

majoritetsbefolkningen och benämnde denna typ av integration för assimilering. Esser var för 

den kulturella anpassningen för att minoritetsgrupper skulle integreras snabbare i samhället. 

Esser menar att den största ansvaret att integrera sig i det nya hemlandet ligger hos individen, 

vilket innebär ansvar och vilja till att bli inkluderade i landet. Essers och Elwerts syn på 

integration skiljer sig åt enormt just på grund av att Esser har en liberalistisk syn där individen 

ligger i fokus och Elwert en socialistisk syn där kollektivet prioriteras. Kortmann menar att en 

lyckad integration sker genom att de nyanlända är delaktiga i samhället och tar till sig av 

möjligheter som existerar, som till exempel utbildningsmöjligheter, arbetsmarknaden etc. Detta 

är en grund till en bra början på integration enligt författaren.  

 



21 
 

 

 

5. Resultat  
  

I detta kapitel som är resultat och analys skall det empiriska materialet redogöras.  

 

5.1 Presentation av respondenter  
 

De fyra respondenter som skall presenteras arbetar inom HVB-hem dock med olika 

utbildningar. En av respondenterna har chefsroll och resterande är vanliga personal, två med 

utbildning och en utan. Respondenterna presenteras här nedan: 

 

 

➢  Respondent I -  HVB-personal och har arbetat i 2 år och 8 månader inom HVB-hem. 

31 år man 

 

 

➢  Respondent II - HVB-personal och har arbetat i cirka 2 år, utbildad 

integrationspedagog. 32 år kvinna 

 

 

➢  Respondent III – HVB-hem chef och har arbetat i 8 år inom yrket, utbildad tillförordnad 

verksamhetschef. 36 år kvinna  

 

➢  Respondent IIII – HVB-personal som samordnare verksamhetsansvarig, arbetat i 8 

månader inom yrket. 33 år kvinna 
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5.2 HVB-hemmets målsättningar  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av respondenterna. Detta avsnitt är delad i fyra olika teman 

där teman presenterar olika delar. Dessa tre teman är: HVB-hemmets målsättningar, din 

arbetsdag, integration och lyckad och misslyckad integration.  

 

Respondenterna menar att det primära ansvaret ligger hos oss på boendet men vi kan aldrig 

tvinga barnen att göra allt vi säger, oftast förekommer det inte några problem och vi försöker 

agera och lära barnen på bästa sätt. Respondenterna menar även att deras uppdrag går ut på att 

vara sociala pedagoger. Målsättningen som respondenterna hade gemensamt var att individen 

skall klara sig själva i framtiden då de flyttar ifrån. Respondenterna svarade på frågan om deras 

insatser och engagemang kring integration att personalens mål är att hjälpa barnen och vägleda 

de, men att nå dit ser olika ut från person till person.   

 

Respondenterna tillfrågades när ensamkommande barn får uppehållstillstånd eller avslag, vad 

gäller eller vem eller vilka får ansvaret för barnen. Respondenterna besvarade på frågan 

likartade och samma regler gällde alla fyra boenden. Respondenterna menade att de barn som 

får avslag får flytta till migrationsverkets lägenheter eftersom att HVB-hemmen inte blir 

ansvariga längre.  

 

Respondenten (IP 4) berättar om att det var många barn som var under asylprocessen som fick 

avslag och fick flytta ut men många valde att skriva in sig på en annan adress, oftast skriver de 

in sig hos någon lärare eller någon kompis, för att fortsätta kämpa överklagan.  

 

- Vi har till exempel en ungdom som har fått avslag och han har överklagat, men om han 

inte får PUT (permanent uppehållstillstånd) måste han ju flytta ut genast (IP 4). 
 

En av respondenterna (IP 2) menat att det finns ensamkommande barn som har fått tid förlängd 

för att bo kvar på grund av olika skäl, oftast kan det bero på ohälsan eller andra problem.  

 

Respondenterna fick frågan om de samarbetar med någon eller några verksamheter eller 

organisationer för att underlätta för barnen integrationsprocess.  Respondenterna svarade ja på 

frågan och menar att olika sportföreningar och klubbar underlättar barnens 
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integrationsutveckling och därför uppmuntrar vi barnen att skriva in sig i någon förening eller 

sportklubb. Respondenten (IP 4) menar att boenden jobbar på att hitta någon organisation eller 

verksamhet där barnen kan och vilja delta, senare berättar respondenten (IP 4) att boenden har 

tidigare haft samarbeta med andra organisationer men att intresset inte har varit så höga på 

grund av att barnen inte känner sig bekväma bland andra och har svårt att samarbeta och 

kommunicera med andra. Vidare menar respondenten att hon inte tycker att det är så konstigt 

eftersom att de flesta barnen har bara varit i Sverige i några månader.    

 

- Inte just nu men vi har tidigare haft samarbete med ett ishockeylag där vi hade en tid i 

veckan för dem barn som var intresserade (IP 4). 
 

 

Respondenten (IP 2) berättar att boenden har tidigare haft ett projekt där målet var att försöka 

få in de svenska ungdomarna in i projektet men att det har varit väldigt svårt att lyckas med det. 

Respondenten menar vidare att även fotbollsklubbar har öppnat upp sig för barnen men att alla 

inte har varit intresserade.  

 

Respondenternas gemensamma åsikt gällande integration var att uppmuntra barnen att lära sig 

språket för att lättare integrera sig, respondenterna försöker avstå tolk för att utmana barnens 

språkförmåga. Respondenterna menar vidare att den långsiktiga målen är att barnen ska bli 

självständiga och kunna försörja sig i framtiden, att leva själv i Sverige krävs det mycket ansvar 

från individen, och speciellt om man är ensamkommande eftersom att det sociala systemet 

fungerar annorlunda än vad det gör i barnens hemländer.   

 

Det som utmärker respondent (IP 3) är att integrationsfrågan inte hamnar som första 

prioritering, där hon menar att integrationsprocess är något som personalen jobbar dagligen 

med utifrån en vårdplan som hemmen har fått från socialtjänsten. Men hon menar att 

huvudsyftet är att försöka först och främst lösa barnens beteende problem.  

 

Sammanfattning  

Respondenterna berättar att deras uppdrag är att vara sociala pedagoger och arbetar med att 

vägleda och hjälpa barnen. På frågan om avslag eller uppehållstillstånd hade alla fyra boenden 

samma regler angående migrationsverkets policy. Respondent 2 och 4 uppger om att de tidigare 

har haft samarbete med andra verksamheter och föreningar för att underlätta barnens 

integrationsprocess.   
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5.3 Din arbetsdag  
Respondenterna hade olika uppgifter vad gäller en vanlig arbetsdag, beroende på roll man hade 

på jobbet. Oftast varierade arbetsuppgifter, där både praktiska och administrativa var lika viktig. 

Respondenterna tillfrågades om att beskriva huvuddragen på en vanlig arbetsdag och svaren 

var i princip likartade.  

 

Respondenterna berättar om att en vanlig arbetsdag för personalen är att planera dagen medans 

barnen är i skolan för att det blir svårt att arbeta med administrativa ärenden på eftermiddagen, 

då barnen är tillbaka från skolan. Respondenten berättar att eftermiddagar tillägnas till att laga 

mat tillsammans och umgås i grupp. Respondenterna hade även samtal med var och en av 

barnen för att veta hur läget ligger till.  

 

Senare berättar en av respondenterna (IP 1) att barnen har mycket eget ansvar och får välja 

själva vad dem vill göra. Några av barnen har en rutin som dem följer, till exempel att de har 

fotbollsträningar 2–3 gånger i veckan.  

 

- Vi låter barnen göra mycket själva på vardagen när det gäller aktiviteter, men ibland 

kan det hända att vi åker till en annan större stad för att göra aktiviteter, vi har 

tillexempel varit och besökt Gröna Lund. 
 

 

En av respondenterna (IP 3) beskriver sina arbetsuppgifter som lite speciella eftersom att hon 

har ansvaret till att fördela arbetet mellan personalen och sysslar själv mycket med 

administrativa ärenden, hennes roll som chef i HVB-hemboenden förklarar hon som ett 

påfrestande och stressigt jobb.   

 

- jag jobbar mycket med att handleda personalen i behandlingen, det gör att jag får inte 

lika mycket tid med barnen som de andra (IP 3). 
 

Det visar sig att respondent 1,2,4 har i princip samma arbetsuppgifter och arbetar med 

administrativa ärenden på dagen och under eftermiddagen/kvällen spenderas tiden med barnen. 

Respondent (IP 3) arbetar också med samma uppgifter, dock är hennes uppgift att handleda och 

tilldela arbeten bland personalen. Det som var unikt med den boenden som respondenten (IP 4) 

jobbade på var veckoschemat som de hade. Respondenten berätta att boendet håller i 

föreläsningar eller andra kurser för att informera och belysa om den svenska samhället i halhet. 
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Barnen får lära sig mycket om rättigheter, möjligheter, lagar och regler etc.  Respondenten 

menar att det finns barn som inte har språk och förståelseförmågan att förstå de föreläsningar 

som vi har men då finns det möjlighet till att översätta informationen.  

 

Sammanfattning  

Respondent 1, 2, och 4 berättar om sina arbetsdagar på liknande sätt och det som utmärker 

respondent 3 är att hon är chef och arbetar mer specifikt med att tilldela arbeten bland 

personalen. Respondenterna uppger att barnen har mycket ansvar och får själv bestämma vad 

dem vill göra på fritiden.  

 

5.4 Personalens arbete med integration  

Alla mina respondenter var överens om att integration är nyckel till barnens utveckling i 

samhället. Två av respondenterna påpekade att begreppet integration är svårdefinierad och 

därmed krävs det mer än att bara förklara begreppet för ensamkommande.  

Mina respondenter är överens om att hitta rätt material för barnen skulle underlätta situationen.  

De har massa olika livsområde frågor där de tränar på att komma ut på arbetsmarknaden.    

 

På frågan om personalen brukar prata om integration svarar respondenten (IP 1) att det är en 

självklarhet att diskussioner om integration förekommer bland personalen och barnen, där 

respondenten berättar att personen har en skyldighet att informera barnen om vad integration 

innebär här i Sverige. Senare menar respondenten att det är svårt för barnen att integrera sig i 

samhället om vi inte berätta om integration.  

 

- Ja, speciellt hur det fungerar i det svenska samhället i jämförelse med andra så vi får 

ett hum om barnens kultur beteende, så det blir mycket diskussioner (IP 1). 

 

Respondent (IP 4) menade att all typ av integration inte är bra eftersom att målet för personalen 

är att integrera barnen bland svenskar och i samhället och därför försöker personalen bara prata 

svenska, respondenten berättade om metoder personalen använde för att förbättra barnens tal 

och språkförmåga genom att uppmuntra de att läsa böcker eller kolla på tv program. 

Respondenten berätta att de har haft en kille som hänger med många killar ifrån samma land 

och de pratar bara sitt hemspråk och det gör att hans språkutveckling inte ligger på samma nivå 

som de andra. Respondenterna menar vidare att språket är en viktig faktor till integration, och 

utan språket reducerar barnens deltaganden i samhället.  
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Mina respondenter hade likartade svar kring frågan och menade att personalen diskuterar 

mycket om hur personalen ska ta hand om barnen, och arbetar mycket med att få barnen att 

komma ut i det svenska samhället. En annan respondent menar att det är viktigt att personalen 

blir intima med barnen för att kunna prata om allt utan att skämmas. Ett exempel som 

respondenten (IP 4) tar upp var att de flesta ensamkommande barn som är pojkar pratar mycket 

om sex och samlevnadsfrågor.  

 

- killarna är mer nyfikna än vad tjejerna är, jag menar liksom att killar är mycket ute och 

festar och ibland sover de över hos någon tjej. 

 

Respondenten menar att det har förekommit att killarna pratar om att de har haft samlag, och 

då är det viktigt för personalen att meddela de att skydda sig för att vara på den säkra sidan.   

 

På frågan om hur personalen ser på integration svarar två av mina respondenter (IP 1,3) att 

begreppet integration är ganska svårdefinierad. Respondenterna menade att integration är om 

man själv känner att man kan ta del av samhället på lika villkor som vem som helst annars. Att 

man har tillgång till de arenor som alla svenskar har. Respondenten menar senare att man inte 

ska se skillnad på individen eftersom att möjligheter till att utbilda sig eller arbeta med något 

finns för alla, det handlar om individens vilja.   

 

En av respondenterna (IP 4) såg på integration på ett annat sätt än vad resterande gjorde, 

respondenten menade att integration ska gälla även svenskar och inte bara invandrare.  

Respondenten menade att ensamkommande barn måste få rätt redskap och kunskap om den 

svenska samhället för att sedan kunna assimilera sig, dock tror många att barnen måste anpassa 

sig för att bli integrerade men det är inget respondenten håller med om. Respondenten (IP 2) 

ser på integration som något positivt och menar att det inte sker av sig själv utan att vi människor 

måste samarbeta med varandra och skapa vägar för integration med hjälp av varandra.  

 

Sammanfattning  

Respondent 2, 3, och 4 hade samma tankar och värderingar kring integration, respondenterna 

menade att alla individer i samhället skall ha möjlighet till att delta och att det är personalens 

ansvar att meddela och informera om vad integration innebär. Respondent 1 hade ett annat 
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synsätt på integration och menade att integrations skall även gälla svenskar för att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle, och det handlar om att olika grupper möts och tar lärdom av varandra.  

 

5.5 Lyckad / misslyckad integration  

Under denna teman frågades frågan om vad en lyckad eller misslyckad integration innebar för 

respondenterna. Respondenterna menade att det finns många bakomliggande faktorer till både 

lyckad och misslyckad integration, där samhället och ekonomin är de två största faktorer som 

påverkar barnens integration och framtid. Respondenterna var överens om att en lyckad 

integration är att kunna röra sig fritt i samhället och kunna ta sig fram, kunna vara självständiga 

samt att inte vara beroende av någon annan. Att själva kunna ta de kontakter de behöver och 

bygga upp självkänsla, självförtroende och kunna bli självgående är absolut det viktigaste. En 

av respondenterna (IP 4) menade att en lyckad integration är att kunna förändras på ett positivt 

sätt där alla pusselbitar faller på plats, hon menade att individen ska kunna komma ut och ta del 

av samhället. Hon tog som ett exempel:  

 

- Jag kan ta ett exempel, det är ju en tjej som bor här hos oss och är bara 20 år men vi 

har skrivit ut henne, hon har klarat fullfölja sina studier och kommit in på ett 

omvårdnadsprogram, hon mår bra framförallt och kommit in i samhället. Hon är ett 

bra exempel på en lyckad integration, hon har bara bott i Sverige i snart fyra år. Hon 

tog utmaningen, sen har vi en annan som själv har tagit kontakt med Friskis och svettis 

för att lära sig språket snabbare och det gör oss glada och vilja hjälpa mer 

 

Respondenterna beskriver skolan som en viktig institution eftersom att skolan är en del av 

barnens integration med tanke på att de spenderar flera timmar i skolan. Respondenterna 

menar att skolan introducerar ensamkommande barn till de svenska traditioner, normer, 

högtider etc., och ger barnen mer kunskap. Vidare menar respondenterna att skolan är och blir 

en oerhört viktig plattform där integrationen för ensamkommande barn främjas.  

 

Utifrån respondenternas synsätt var de största hindren till en lyckad integration de samhälleliga 

problem som reducerar barnens chans till att inkludera sig i samhället. Respondenterna 

påpekade även andra samhälleliga strukturer påverkade barnen på ett negativt sätt. Enligt 

respondent (IP 4) hade en av killarna på boenden varit med om rasistiska uttalanden då han var 

med och engagerade sig i en fotbollsförening där alla medlemmar skulle ställa upp och jobba 

som fotbollsvärd på en cup.  
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Respondenten (IP 3) menade att den största risken är att barnen känner sig utanför och får en 

utanförskaps känsla och sluter sig tillsammans för att det är där de känner trygghet, det vill säga 

sin estniska grupp. En annan respondent (IP 1) ser på integrations begreppet som ett problem 

och menade att det är oklart vad gäller integrations lagar och regler. Sedan menade 

respondenten att barn som lever i en sådan situation där de inte vet ifall de får stanna eller inte 

prioriterar inte att integrera sig i första hand. Integration gäller mer för de som har fått 

uppehållstillstånd för att de tänker att de kommer bo i Sverige i framtiden. Det som hindrar att 

vissa väljer att inte bli integrerade är just situationen att de inte får stanna kvar. Respondent (IP 

2) menade att de ensamkommande har redan en dåligt mående och har varit med om trauman, 

det är så otroligt viktigt att de får rätt stöd och rätt information ifrån början, har man varit 

fruktansvärda saker är det ju inte så konstigt att man är aggressiv.  Sedan menar respondenten 

att alla har möjlighet till att förändras och få hjälp.  

 

- Jag tror att det är fel mottagandet eller brist på stöd för att de ska få en chans, jag 

tänker såhär, kommer man till Sverige så måste ju det bli en chock, i hur det ser ut i 

deras hemland, allt från social, försäkringskassan, polisen och andra saker.  

 

Respondent (IP 4) menar att det som förhindrar integration är själva kommunen och deras 

politik, hon har en känsla överlag att politiken satsar mycket på annat än flyktingfrågan och 

fokusen ligger mycket i att inte tappa SD anhängare och det kan försvåra vårt arbete om det 

fortsätter på det viset. Det är självklart att det är politiska och ekonomiska delen som är nyckeln 

till integration, det är verkligen avsevärt.  Senare menar hon att det blir svårare att integrera sig 

där hat finns, speciellt när de själva upplever eller ser det på media eller i verkligheten, det 

spelar ingen roll om de sköter sig eller inte.  

 

På frågan om barn med psykisk ohälsa har påverkats av att integrera sig i samhället berättar en 

av respondenterna (IP 3) menar att barn med psykisk ohälsa får mycket hjälp, de har rätt till att 

träffa psykologer och även läkare för att få mediciner. Respondenten menar att det är oftast 

barn som är under asylprocess eller har fått avslag från migrationsverket hamnar i en sådant 

psykiskt tillstånd, det är sällan att vi tar emot ensamkommande barn som har psykiska problem 

från början.  
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- Barn som lever med psykiska problem tänker absolut inte på integration och det säger 

jag utifrån 8 års erfarenhet (IP 3).  

 

Respondenterna var överens om att barnens psykiska ohälsa har påverkat deras möjligheter till 

att integrera sig i samhället. En annan respondent (IP 2) berättar om en kille som var 

självmordsbenägen under en längre period tills han fick uppehållstillstånd, och då förändrades 

hans liv på en gång. Han började gå till skolan och sköta sina läxor och började delta mer i 

aktiviteter som vi hade på boendet. En av respondenterna (IP 4) menade att de barn som 

upplever psykiska problem mår inte alls bra och försvårar livssituationen ännu mer. 

Respondenten menar vidare att barn som upplever psykiska problem får extra hjälp och stöd av 

personalen.  

 

 

Sammanfattning  

När jag intervjuade mina respondenter om vad som de anser vara en lyckad och misslyckad 

integration svarade mina respondenter i princip samma. Respondenterna menade att samhället 

och andra sociala verksamheter, skola eller organisationer har en stor påverkan på individens 

integrationsprocess, dock är individens vilja den viktigaste. Respondent (IP 4) menade att en 

lyckad integrations är att individen utvecklas och når sina mål, där dem blir en del av samhället, 

som ett exempel respondenten tog upp var den 20 årige flickan som hade lyckats med sina 

studier och skulle påbörja en högskoleutbildning. Enligt respondent (IP 4) var flickan ett 

exempel på en lyckad integration. När jag fråga respondenterna om vad som kan stoppa eller 

hindra barnens integration i samhället, svarade respondent (IP 3) att barnen kan känna sig som 

främlingar bland majoritetsgruppen och söker sig helts till sin egna etniska grupp.  Respondent 

(IP 1) menade att integration inte är något som barnen prioriterar i första hand eftersom att det 

finns andra saker som de helst vill handskas med. Respondent (IP 2) uppger om 

informationsbrist och rätt stöd och hjälp ifrån början för att underlätta för barnen.  

Respondenten (IP 3) ser den psykiska ohälsan som ett hinder och menar att barn som upplever 

en sådan diagnos får det svårare i samhället.  
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6. Analys enligt teorierna  
Under rubrik analys kommer de fyra respondenternas svar att analyseras med hjälp av en 

tematisk analysmetod där jag tillämpar teorierna på empirin.  

 

Respondenterna på dem fyra olika HVB-hemmen hade i princip likartade arbetsstrategier 

gällande integrationsprocessen, dock skiljde det sig åt beroende på vilken eller vilka frågor som 

ställdes under intervjun. HVB-personalen och andra sociala verksamheter blir en trygghet för 

barnen och har en stor inverkan på barnens utveckling. Det som Öquist (2003) tar upp att 

människor ändras och formas utav omgivningen som de befinner sig i och detta kan vi relatera 

till HVB-hem som blir ett familjehem för dessa barn och skolan som är en viktig faktor till 

barnens språkutveckling.  

 

Personalen strävar efter att uppnå sina mål med integrationsprocessen genom att samarbeta med 

andra verksamheter eller organisationer och även barn själva som har tagit initiativ till att 

kontakta verksamheter för att få in en fot på arbetsmarknaden och detta kan kopplas till vad 

Öquist (2003) beskriver som det ”öppna system” där individer i detta fall ensamkommande 

barn kan lära sig av omgivningen och därmed öka sina kunskaper.  Respondenten (IP 4) menar 

att det är dessa individer som får det lättare i framtiden att skaffa sig ett jobb eller utbildning. 

 

Öquist (2003) beskriver begreppet subkulturer och menar att minoritetsgrupper väljer att ta 

avstånd från omgivningen och leva isolerade. En sådan situation är det vanligt att det 

förekommer hos HVB-hempersonalen som jobbar med ensamkommande barn, detta beror på 

individens inställning och vilja till att delta eller ej. Vissa barn väjer att integrera sig och hitta 

kontakter bland andra individer i samhället för att komma omgivningen närmare, och vissa 

väljer att inte göra det. Det förekommer även att vissa barn väljer att bara umgås med vänner 

som har samma bakgrund och språk för att känna en samhörighet och trygghet. Elwert (2014) 

beskriver i sin förklaring till varför en intern integration är nödvändig för minoritetsgrupper, 

han menar att dessa grupper först och främst bör skapa en trygghet och gemenskap bland sig 

själva för att sedan kunna integrera sig lättare bland majoriteten. Elwert såg inte det kulturella 

traditionen samt språket som den viktigaste konceptet i integrationsprocessen. Respondenterna 

berättar även att det kan vara både positivt och negativt med att skapa en intern gemenskap.  
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Esser (2014) menar att det viktigaste ansvaret ligger hos individen och viljan till att integrera 

sig. Det som respondenterna var överens om var att det primära ansvaret ligger hos individen 

och sedan kommer personalens roll.  Studien visade att HVB-hem personalen arbetade mer med 

att integrera barnen bland majoritetsgrupper i samhället. (Esser 2014) beskriver att med intern 

integration riskerar man att segregationen ökar eftersom att individen blir instängd och hamnar 

bland sina egna medlemmar och får det svårare att utvecklas. Därför förespråkade Esser om att 

integrera sig inom majoritetsbefolkningen för att underlätta assimileringen.   

 

Esser som debattera emot Elwert menar att med intern integration riskerar man en ökande 

segregationen med tanke på att individen blir begränsad och instängd inom sin egna etniska 

grupp, och förespråkade om att integrera sig inom majoritetsbefolkningen, och benämner denna 

typ av integration för assimilering. 

 

Payne (2008) menar att det är oerhört viktigt att omgivningen anpassar sig efter individen, i 

detta är det viktigt att HVB-personalen att komma överens om barnens önskemål eftersom att 

barnen förändras genom stöd och hjälp av personalen. Respondenterna menar att barnen får 

bestämma mycket själva vad de vill göra på fritiden, och oftast är personalen överens om 

beslutet, vilket (Payne 2008) menar som ömsesidig anpassning. Respondenten (IP 1) menar att 

diskussioner kring integration är viktigt för att förstå barnens kulturella beteenden.  

 

Respondenterna förklarar att en lyckad integration är att individen kommer in i det svenska 

samhället och följer de svenska normerna, en av respondenterna (IP 4) menade att en lyckad 

integration är att röra sig fritt i samhället och blir en del samt att han eller hon har lyckats med 

att slutföra sina studier eller påbörjat något arbete.  Kortmann (2014) beskriver en lyckad 

integration som en viktig aspekt i samhället, och menar att en lyckad integration sker genom 

att de nyanlända är delaktiga i samhället och tar vara på möjligheterna som samhället erbjuder, 

såsom utbildning, arbetsmarknaden etc. 

 

Studien visar att de fyra HVB-hemmen strävar efter att integrera barnen bland 

majoritetsbefolkningen med tanke på att personalen alltid försöker prata svenska och informerar 

om svenska koder som existerar i samhället. Vilket visar likhet med Essers integrationskoncept 

där han förklarar, att assimilera sig inom majoritetsbefolkningen i samhället.  
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Respondenten (IP 2) tar upp samhälleliga strukturer som reducerar möjligheterna för barnens 

integration, speciellt om barnen själva upplever sådana situationer eller ser det på sociala 

medier. Respondent (IP 4) berättar att ett av barnen fick uppleva rasism och förnedring då han 

var och hjälpte till med att vara fotbollsvärld, han fick bland annat höra att han inte dög till 

något eftersom att han hade brister på språket och inte kunde ha en dialog med de övriga. Jönhill 

(2012) beskriver begreppet främling och menar att individen betraktas som främling då denne 

inte tillhör den homogena gruppen i samhället eller att denne har en annan etnisk bakgrund. Det 

handlar inte om anpassningen eller att försöka smälta in i samhället, utan att individen blir 

behandlad olika oavsett enligt respondenten. Luhmann (2000) menar att samhället är byggt på 

ett sätt där den har förmågan att trycka ner och diskriminera individen genom olika 

organisationer, han menar att ”De behandlar alla lika och var och en olika (citat)” (Jönhill 2012, 

s, 81).  

 

Enligt (Payne 2012) är systemteorin till för att förändra den sociala omgivningen och inte 

människan, i min studie förekommer det att en av respondenterna förklarar att integration inte 

ska gälla ensamkommande barn utan att samhället och omgivningen måste öppna upp sig för 

dessa barn för att utvecklas och skapa möjligheter till en förändring. De tre resterande 

respondenterna är också positivt inställda och menar att samhället och kommunen måste ta 

initiativ och börja ta integrationsfrågan på allvar. Kommunikationsmöjligheter i den sociala 

plattformen avgör individens situation om denne känner sig inkluderad eller exkluderad från 

andra.  Jönhill (2012) menar att individer som saknar förmågan att kommunicera riskerar att bli 

uteslutna från samhället. Kommunikation var även en central begreppet i Luhmanns (Schirmer 

och Michailakis 2013) teori och hävdar att allt som inte går att kommunicera är inte en del av 

samhället. Respondenterna berättade att boenden hade tidigare haft samarbete med andra 

föreningar och organisationer men att intresset inte var så höga. Detta berodde på att barnen 

inte kände en samhörighet bland andra och hade svårt att kommunicera och komma överens 

med resten av gruppen.  

 

Jönhill (2012) beskriver i sin teori om att individen måste korsa en gräns för att bli inkluderad 

i den sociala plattformen. I min studie framkommer det tydligt att HVB-personalen bearbetar 

först och främst med att lära ut barnen de primära normer, värderingar, regler som existerar i 

svenska samhället för att underlätta för barnen. Respondenternas mål är att ge barnen rätt 

verktyg och redskap för att barnen skall kunna inkludera sig i de olika sociala sammanhangen. 

Jönhill (2012) menar att individer har olika tillgångar och möjligheter i samhället beroende på 
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tillhörighet eller ej och just därför är HVB-personalen en viktig verksamhet för huruvida barnen 

inkluderar sig i den sociala plattformen.  

 

7. Diskussion  
 
I föregående avsnitt har jag redovisat studiens resultat samt en analys, i den sjunde kapitlet 

kommer en kort sammanfattningen av resultatets viktiga delar tas upp och sedan en slut 

diskussion. Slutligen ger jag förslag till vidare forskning kring ämnet.  

 

7.1 Sammanfattning av resultat  
 
Syftet med studien var att undersöka hur HVB-personalen i de olika HVB-hemmen bearbetar 

med att få ensamkommande barnen/ungdomar att bli integrerade i det svenska samhället samt 

vilka utmaningar personalen stöter på? Med följande tre frågeställningar: 

 

➢ På vilket sätt arbetar HVB-personalen med de ensamkommande barnen/ungdomarna 

för att integrera de i samhället på bästa sätt? 

 

➢ Vad betyder integration för HVB-Personalen?  

 

➢ Vilken/vilka strategier arbetar HVB-personalen med?  

 

Resultatet av undersökningen visar på att jag har fått syftet och mina frågeställningar besvarade. 

Efter studiens sammanställning visar undersökningen att HVB-hem personalen jobbar i princip 

med samma strategier och likartade målsättningar om barnens integration i det svenska 

samhället samt en vårdplan från socialtjänsten. HVB-hemmen utmanas av 

integrationsutmaningar som personalen stöter på främst i informationsbrist från myndigheter 

och andra olika sociala aktörer som exempelvis chefer. Definitionen till en lyckad integration 

enligt respondenterna är att samhället öppnar upp sig och kommunerna satsar mer på 

flyktingfrågan. Skolan och språket är den viktigaste verktygen för att lättare integrera sig menar 

HVB-personalen. Det finns många olika faktorer som påverkar barnets inkludering i samhället 

och mina respondenter var överens om att barnen är i behov av trygghet och närhet för att känna 

en samhörighet.  
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6.3 Diskussion och slutord  

 
De respondenter som arbetar med ensamkommande barn möter ibland svåra och jobbiga 

stunder, arbetet kan vara påfrestande på grund av att jobbpassen varierar stort. Personalen 

jobbar och spenderar många timmar om dagen för att hjälpa barnen och kunna tillfredsställa 

deras behov. För att uppnå en lyckad integration bör personalen arbeta rätt och sköta de 

arbetsuppgifter som de blir tilldelade i, det är också viktigt att barnen är öppna och har viljan 

till att komma ut i samhället och vara delaktiga. Samhället och dess strukturella faktorer har en 

stor påverkan på barnens integration men samtidigt måste individen vara villig till att integrera 

och anpassa sig efter de svenska normer och värderingar som finns. HVB-hem och dess 

personal är den viktigaste delen i barnens integrationsprocess. Det krävs ett enormt engagemang 

från personalen och ensamkommande barn att tillsammans planera och arbeta för att ta hänsyn 

till barnens önskan. Det första steget är personalens arbetsinsats och engagemang till att få 

barnen att integrera sig genom olika vägar och möjligheter, barnen måste själva ha motivationen 

till att vilja använda de förutsättningar som HVB-hem erbjuder. Min studie visar att vissa 

kommuner inte satsar på flyktingfrågan och därmed försvårar möjligheten till 

integrationsprocessen för HVB-hemmen. Det krävs fler aktiviteter och möjligheter för en 

lyckad integration. En av respondenterna menar på att invandringen till Sverige har varit lagom 

och att kommunerna borde ta initiativ till att hjälpa dem olika HVB-hemmen. Under studiens 

gång visas det att HVB-personalen tar hänsyn till barnen och tillgodoser deras behov.  

Personalen bearbetar dagligen med frågor kring integration eftersom att deras mål och syfte är 

att barnen själva tar initiativet och påbörjar ett vuxenliv. 

Resultaten av studien visar och framträder likheter med tidigare forskning som har används i 

studien. Den tidigare forskning kring ensamkommande barn och den grupp som är drabbade av 

både fysiska och psykiska ohälsa har svårare till att ta del av samhället och viljan till att 

inkludera sig i samhället. Barn som har fått avslag under asylprocessen blir omotiverade till att 

vilja inkludera sig i samhället. För dessa barn är inte inkludering den viktigaste prioriteringen 

efter den negativa beskeden. HVB-hem personalen försöker arbeta med integrationsfrågor 

dagligen både inom personalen och barnen. Respondenterna berättade även att en del av de 

ensamkommande barnen har förmågan till att integrera sig i samhället och en del inte. 

Tidigare forskningen om konstruktion och motstånd enligt forskarna fokuserar sig mycket på 

barnens behov i samhället. Enligt (IVO) är inte det största problemet barnens behandling utan 

att de behöver mer hjälp och stöd med att komma ut i arbetslivet och integreras, målet är att de 

ska bli självständiga. En av mina respondenter berättar att integration är bland de viktigaste 
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prioriteringarna, dock att arbeta med barnens beteendestörningar och beteendeproblem är 

viktigare. De tre andra respondenterna hade likartade svar, där integration var huvudsakliga 

syftet. 

 

  

6.4 Vidare forskning  

I detta kapitel redovisas ett alternativ på vidare forskning kring ämnet och vad som skulle göra 

ämnet mer bredare.  

 

Fokusen i studien ligger i HVB-personalens integrationsarbete med ensamkommande 

flyktingbarn, dock hade det också varit mer intressant att undersöka barnets perspektiv. Det 

som hade också varit intressant hade varit att jämföra likheter och skillnader mellan en privat 

HVB-hem och en statlig, och se ifall arbetssättet skiljer sig gällande integration.  
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BILAGA A 
 

MISSIVBREV     FALUN Högskolan Dalarna 

  2018-04-10 

 

 

Integrationsprocess för ensamkommande barn utifrån HVB-personalens perspektiv 

 

Hej 

 

Mitt namn är Bahram Khorami och jag är en student som pluggar till samhällsvetare med 

inriktning sociologi på Högskolan Dalarna. Mitt examensarbete kommer att fokusera på hur 

HVB-hem personalen arbetar med att integrera ensamkommande barn i samhället. Jag vill med 

detta arbete undersöka vilka metoder och tekniker personalen arbetar med för att underlätta 

integrationsprocessen. Jag ber därför om att få genomföra två intervjuer med personal på ert 

HVB-hem. Intervjuerna kommer att maximalt ta 45–60 minuter.   

 

Genom att intervjua dig som har erfarenheter och kunskaper inom detta viktiga område får jag 

möjlighet att fördjupa mina kunskaper och förhoppningsvis bidrag till ökade kunskaper också 

hos andra. Den information som jag samlar in kommer enbart att användas i forskningssyfte 

och du som respondent har alltid möjlighet att avbryta intervjun ifall du inte vill delta längre.  

 

Vill du hjälpa mig och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter? 

Hör då av dig till:  

 

Bahram Khorami  

Tel: 076 195 82 85  

E-mail: Bahramkho91@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Bahram Khorami 

 

Du kan också höra av dig med eventuella frågor till min handledare docent Sverre Wide, 

Högskolan Dalarna, swi@du.se eller tel.: 023 77 80 53 

mailto:swi@du.se
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BILAGA B 
 

Intervjuguide för HVB-hem 

 

Respondentens bakgrund  

➢ Namn: 

➢ Ålder:  

➢ Kön: 

➢ Vilken/vilka arbetsuppgifter arbetar du med? 

➢ Vilken roll har du inom detta HVB-hem? 

➢ Hur länge har du arbetat inom detta område? 

 

HVB-hemmets målsättningar, utgångspunkter och arbetets ramar 

➢ Arbetar ni med några särskilda strategier eller metoder vad gäller integration? 

 Vilka? 

➢ Har ni samma målsättningar med alla barn, när det gäller integration? 

 uppehållstillstånd/avslag? 

➢ Har ni några andra verksamheter/organisationer som ni samarbetar med för att integrera 

barnen? 

o Vilka? 

o Hur? 

 

Din arbetsdag 

➢ Beskriv huvuddragen i en vanlig arbetsdag för dig! 

 Kontakter och aktiviteter mer kolleger 

 Kontakter och aktiviteter med barnen 

 Kontakter och aktiviteter med andra organisationer/myndigheter etc. 

 

Tankar om integration 

➢ Brukar ni prata om integration? 

o Bland personalen? 

o Med barnen? 

o På vilket sätt? 
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➢ Hur tror du att ungdomar tänker om integration?  

➢ Hur tänker du själv om integration? 

o Är integration det samma som inkludering (för dig)? 

o Är integration det samma som assimilering (för dig)? 

o Är all integration bra (positiv)? 

o Om inte, när kan det bli ett problem? 

o Är all integration lika bra? 

➢ Tror ni att ni på det här hemmet har ni annan syn på integration än andra hem? 

o Om ja, hur? 

 

Lyckad och misslyckad integration? 

➢ Vad är en lyckad/misslyckad integration för dig? 

➢ Vilka är som du ser det de största hindren för en lyckad integration? 

o individuella faktorer? 

o samhälleliga (strukturella) faktorer (tex rasism)? 

o Barnens psykiska ohälsa? 

➢ Har personalen en stor inverkan på barnens integration? 

o Vilken 

 

 

 

Till sist 

➢ Vad tycker du är det jobbigaste med att arbeta med barnens integration? 

➢ Vad tycker du är det roligaste med att arbeta med barnens integration? 
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