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Abstract 

 

The aim with this study is to examine and analyze how the employees at two residential care 

homes for unaccompanied refugee children work with the children during their pending 

decision for asylum in Sweden. The purpose is to gain insight into the employees’ daily work 

with the target audience and how they handle decisions with the children. The method to 

collect data is to carry 6 interviews with the employees at the residential care home. The 

interviews were semi-structured with purpose of letting the interviewee lead the content of the 

interview. The results of the interviews show that the employees have very varied types of 

duties within their profession. The employees must also maintain many different roles, for 

example family, teacher and friend. The employees do often have to face very difficult 

situations with the children during their wait for a residence permit decision. The result was 

analyzed with theories as Integration Theory and Coping theory. The conclusions of this study 

are that the employees at the residential care homes for refugee children have very 

multifaceted work tasks with a very important target group. The increased amount of 

unaccompanied refugee children and adolescents escaping to Sweden has led to a situation 

that the Swedish society haven’t had time to adjust to. Clarifying how the employees work 

and treat the unaccompanied children can contribute to spreading this knowledge to other 

community stakeholders. 
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1. Inledning 

 

Under de senaste hundra åren har barn och ungdomar från olika delar av världen flytt till 

Europa, och skälen till denna flykt är många. De ökade flyktingströmmarna hör ihop med 

omvärldens situation och det råder inga tvivel om att människor tvingas fly från sina 

hemländer på grund av omständigheterna i hemlandet (Hessle, 2009).   

För varje år ökar antalet ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Under år 2014 har de största 

grupperna asylsökande personer och ensamkommande barn kommit från länder såsom 

Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia. År 2014 ansökte 7 049 ensamkommande barn asyl i 

Sverige, vilket var en ökning med över 80 procent i förhållande till år 2013. Vid årsskiftet till 

år 2015 fanns det 5 055 asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem (Migrationsverket, 2015). 

 

1.2 Problemformulering 

 

Under hösten år 2014 fick HVB- hemmen (Ett hem för vård eller boende) som undersöks i 

denna studie besked om att ta emot ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn under 

nästkommande år. På grund av trycket från Migrationsverkets sida om det ökade antalet 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker skydd i Sverige har det skapats 

boendebrist. Denna boendebrist är något som påverkar både ungdomarna och personalen på 

HVB-hemmen (Migrationsverket, 2015). HVB-hem för dessa ungdomar ökar i takt med den 

ökade strömmen, vilket väckte ett intresse att synliggöra hur de anställda upplever arbetet 

med målgruppen samt få kunskap om vilka konkreta arbetsuppgifter de erhåller på dessa 

HVB-hem. Denna studie kan då möjliggöra en spridning av kunskap om ensamkommande 

barn och arbetet med denna målgrupp till andra arbetsplatser. Att ha kunskap om hur man på 

bästa sätt bemöter denna målgrupp är en tillgång för alla som arbetar inom socialt arbete. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur ett antal integrationsassistenter på ett 

par HVB-hem hanterar och arbetar med barnen/ungdomarna under deras väntan på beslut 

angående ansökan om uppehållstillstånd.  

 

Övergripande frågeställningar 

 

 Hur kan integrationsassistenter arbeta med ensamkommande flyktingbarn under deras 

vistelse på respektive boende?  

 

 Hur kan integrationsassistenter hantera sin upplevelse av de ensamkommande barnens 

asylprocess? 

 

 Vad kan integrationsassistenter uppleva att det finns för behov av förändring i arbetet 

med målgruppen? 
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2. Bakgrund 

 

De senaste åren har antal ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökat 

markant. Enligt Migrationsverket (2015) visar prognoser att ensamkommande barn och 

ungdomar som söker asyl i Sverige förväntas att öka under åren 2015 och 2016. 

Sverige är ett av de länder i världen som har undertecknat och ratificerat många 

internationella konventioner som avser mänskliga rättigheter, flyktingars rättigheter och barns 

rättigheter. I FN- konventionen framgår det en beskrivning om att ingen stat får utvisa 

flyktingar till länder där deras liv eller frihet hotas på grund av ”ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet av en särskild social grupp eller politisk åsikt” (UNICEF, 2009).  

 

2.1 Kunskapsöversikt 

 

I detta avsnitt kommer olika begrepp, rättigheter, fakta samt tidigare forskning kring 

målgruppen att presenteras. Denna fakta presenteras i syfte av att synliggöra målgruppens 

asylprocess, samt få en förståelse kring integrationsassistenternas roll i samverkan mellan de 

olika samhällsaktörerna rörande denna process. 

 

2.2 Begreppsdefinition 

 

2.2.1 Ensamkommande flyktingbarn  

”[…] ensamkommande barn är en person under arton år som är åtskild från båda sina 

föräldrar eller från en person som enligt lag eller sedvana har det primära ansvaret för 

barnet” (prop. 2005/06:46). När orden ”barn och ungdomar” används tillsammans i denna 

uppsats menas individer som ännu inte fyllt 18 år. Begrepp som i uppsatsen används 

synonymt med ensamkommande flyktingbarn är ”målgruppen” samt ”EKB” 

(ensamkommande barn). 

 

2.2.2 Asylsökande 

Individer som ansökt om asyl, men ännu inte fått ett lagakraftvunnet beslut från 

Migrationsverket (Fälldin & Strand, 2010).  

 

2.2.3 Uppehållstillstånd 

Individer som betraktas vara flykting eller som räknas tillhöra alternativ skyddsbehövande, 

övriga skyddsbehövande eller erhåller synnerliga ömmande omständigheter, har möjlighet att 

ansöka om uppehållstillstånd. Antingen kan de beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) 

eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) som gäller i minst tre månader (Fälldin & Strand, 

2010).  

 

2.2.4 Integrationsassistent 

Integrationsassistent är den personal som arbetar på HVB-hem för ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar (Wimelius, 2012). 
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2.2.5 Godeman 

En godeman utses av kommunen och är en myndig person som fungerar som en 

vårdnadshavare samt förmyndare över barnet. Detta innebär att de har ansvar att bestämma 

angående barnets personliga, ekonomiska och rättsliga frågor. Att stötta och finnas tillgänglig 

för barnet under asylprocessen är också en viktig uppgift för godemannen (Migrationsverket, 

2014).  

 

2.2.6 Offentligt biträde 

Migrationsverket utser ett offentligt biträde till det asylsökande barnet som har till uppgift att 

hjälpa barnet med asylärendet. Offentligt biträde kan vara en advokat eller jurist. Biträdet 

medverkar i mötet när asylsökande förklarar skälen till flytten till Sverige för 

Migrationsverket. När barnet inte är myndig får hen inte välja offentligt biträde på egen hand 

(Migrationsverket, 2014).  

 

2.3 Rättigheter gällande ensamkommande flyktingbarn 

 

BRIS (Barnens rätt i samhället) beskriver de rättigheter som ensamkommande barn och 

ungdomar har enligt följande:  

 

o ”Barn som söker asyl i Sverige har rätt till hälso-, tand-och sjukvård precis som alla 

andra barn 

o Barn som söker asyl i Sverige har rätt till att gå i förskola, grundskola och gymnasium 

precis som alla andra barn. 

o Alla som söker asyl i Sverige har rätt till individuell prövning av sin asylansökan. det 

gäller även barn som tillhör en familj som söker asyl i Sverige, 

o Ensamkommande asylsökande barn har rätt till en godeman när de anländer till 

Sverige. Det är en person som ska tillvara barnets intressen när föräldrarna inte kan 

göra det. 

o Ensamkommande barn har rätt till offentligt biträde. Det är en advokat eller jurist 

som hjälper barnet under prövning av asylansökan. 

o Ensamkommande barn har rätt till att komma till tals och rätt till en individuell 

prövning av sin asylansökan” (BRIS, 2012). 

 

2.4 Transitionsprocessen 

 

Det tidsmässiga sammanhanget som inkluderar erfarenheter före beslutet att lämna sitt 

ursprungsland tills dess att man fått ett beslut om uppehållstillstånd i Sverige kallas för 

transitionsprocessen. Processen kan ta flera år om man vid ett avslagsbeslut bestämt att man 

vill överklaga beslutet eller hålla sig undan avvisning för att vid ett annat tillfälle ansöka om 

asyl på nytt. Denna process är viktig att ha kunskap om för förståelse av de ensamkommande 

barnens välmående och psykiska hälsa. Transitionsprocessen innebär i det här exemplet att 

barnen har lämnat resurser som vänner och familj som utgjort ett socialt kapital i deras 
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vardagliga liv. Denna transition innebär att man måste hantera nya villkor där tillvaron blir 

mindre förutsägbar (Andersson, Ascher, Björnberg & Eastmond 2010). 

 

Andersson m.fl. (2010) skriver “Processen kan beskrivas som ett socialt tillstånd där ens 

identitet och sociala tillhörighet är otydlig och fylld av ambivalens. Transitionsprocessen 

präglas av dels de exkluderande erfarenheterna i ursprungslandet men också av 

förväntningar på de rättigheter som man uppfattar att mottagarlandet erbjuder” (s. 20). 

 

Enligt Wimelius (2012) beskrivs det i en studie kring de olika delarna i asylprocessen enligt 

följande: 

 

“1. Asylansöknings- och utredningsprocess  

2. Överklagandeprocess (efter avslag på asylansökan)  

3. Avvisningsprocess (efter avslag på asylansökan eller avslag på överklagan) 

4. Ungdomen håller sig gömd (även kallat papperslös).  

5. Permanent etableringsprocess (efter beslut om permanent uppehållstillstånd) “ (s. 4).   

 

2.5 Myndigheternas ansvar 

 

2.5.1 Migrationsverket 

Migrationsverket har det övergripande ansvaret att pröva ensamkommande barns ansökan om 

uppehållstillstånd.  De prövar ansökan och kan sedan bevilja ett permanent uppehållstillstånd 

(PUT) eller ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT).  I samband med att asylansökan prövas 

kontaktas andra Migrationsverk i syfte om att undersöka om den aktuella personen blir utredd 

för asylansökan i ett annat land, detta kallas även för “Dubblinärende”. Det finns nio 

kommuner i Sverige där Migrationsverket innehar ett kontor och det är på dessa kontor 

barnen kan lämna in sin ansökan om asyl (Migrationsverket, 2014). 

 

Migrationsverket arbetar med att göra åldersbedömningar, efterforska om barnets familj, 

prognoser över antal ensamkommande barn och ungdomar som förväntas komma till Sverige, 

administration av ersättningar till kommuner samt planering för mottagning av målgruppen i 

kommunerna. Vid positivt beslut om uppehållstillstånd hänvisar Migrationsverket barnet till 

en kommun för boende. Om barnet får ett negativt beslut om uppehållstillstånd har 

Migrationsverket ansvar för arbetet med återvändande till hemlandet (Fälldin & Strand, 2010)  

 

2.5.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har ett ansvar som Wimelius (2012) beskriver enligt följande "övergripande 

ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande med 

uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar mottagningsplatser för ensamkommande 

barn" (s. 8). 
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2.5.3 Skolan 

Skolan ansvarar för att erbjuda ensamkommande barn och ungdomar skolundervisning. Det är 

skolans skyldighet att utföra detta eftersom det ska vara lika villkor för de ensamkommande 

barn och ungdomar att studera i skolan som de ungdomar som är boende i Sverige. 

Skolgången ska påbörjas en månad efter ankomst och undervisning ska ske efter hänseende 

till barnets förutsättningar och behov. Att barnet har rätt till utbildning gäller även när denne 

inte beviljas uppehållstillstånd och skolgången ska fortgå tills utvisning sker (Fälldin & 

Strand, 2010). Barnen och ungdomarna har även rätt till fortsatt gymnasial utbildning om 

denna påbörjades innan individen blev myndig (SFS 2010:800). 

 

2.5.4 Landstinget 

Alla asylsökande, både barn och vuxna, ska enligt Lag (2008:344) hälso-och sjukvård för 

asylsökande, bli erbjudna hälsoundersökning vid anländande i Sverige. Ensamkommande 

barn har lika rättigheter som redan bosatta barn i Sverige gällande hälsosjukvård, psykiatrisk 

vård och tandvård. Dessa rättigheter gäller både barn som erhåller uppehållstillstånd och 

asylsökande barn (Andersson m.fl., 2010). 

 

2.5.5 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har uppsikt över kommunernas mottagande av målgruppen (Migrationsverket, 

2014). 

 

2.6 Kommunens ansvar 

 

Kommunens ansvar är att arbeta med och undersöka barnets behov. Kommunerna tar beslut 

angående barnets situation angående exempelvis boende, godeman, studier, eventuella 

åtgärder samt insatser gällande integration vid ett PUT- beslut för barnet (Migrationsverket, 

2014).  

När ett ensamkommande barn eller ungdom anländer till Sverige får barnet ett tillfälligt 

boende när hen ansöker om asyl. Den kommun där boendet är placerat kallas för 

ankomstkommun och det är där barnet ger sig till känna för svensk myndighet och ansöker 

om asyl. Efter ansökan om asyl ska Migrationsverket anvisa barnet till en kommun som kan ta 

över det långsiktiga ansvaret för barnets omsorg och boende. Denna kommun kallas även för 

anvisningskommun. I första hand anvisar Migrationsverket en kommun där barnet har eller 

anses ha en viss anknytning i form av exempelvis familjemedlemmar (Fälldin & Strand, 

2010). 

Socialsekreterarna i anvisningskommunen har enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

huvudansvaret för ensamkommande barn och ungdomars boende och att de ska få ett värdigt 

liv. För de ensamkommande barn och ungdomar som beviljas permanent uppehållstillstånd 

har kommunen ett fortsatt ansvar över. Den vanligaste boendeformen för ensamkommande 

barn och ungdomar är HVB-hem som den aktuella kommunen utser (Fälldin & Strand, 2010). 
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2.7 Boendekedja 

 

En boendekedja innebär tre olika stadier av boenden som barnen kommer att placeras mellan. 

Det första stadiet är att barnet bor på ett HVB-hem, det andra stadiet är att flytta till ett så 

kallat “mellan boende”, som anses vara lämplig för de ungdomar som har bott under en längre 

tid i Sverige. Kraven för att få bo i ett mellan boende är att ungdomarna ska vara mer 

självständiga, ha kunskap om matlagning och vara självgående i andra delar av vardagen. Det 

ska finnas personal dygnet runt, men som ska avse ett öppet stödsystem (Wimelius, 2012). 

 

När ungdomen under en längre period varit bosatt på mellan boendet förflyttas hen till den 

tredje och den slutliga boendeformen. Ungdomen kan då flytta till en egen lägenhet 

tillsammans med en annan ungdom. Personal finns tillgänglig på kontoret och kan besöka de 

olika lägenheterna, men tanken är att ungdomarna ska vara mer självständiga än tidigare 

(Ibid). 

 

Tanken bakom dessa tre boendekedjor är att barnet ska känna självständighet och få möjlighet 

att kunna utvecklas samt ta ansvar över sitt eget liv. Kommunen har ansvar över de 

ensamkommande barn och ungdomar fram tills de har fyllt 21 år. Ensamkommande barn och 

ungdomar kan skriva ut sig tidigare från boendekedjan om de kan hitta ett boende på egen 

hand, exempelvis hos vänner/anhöriga eller vid familjeåterförening, men vid utskrivning från 

systemet har de ingen rätt till återvändande (Wimelius, 2012). Vid familjeåterförening tas 

beteckningen ”ensamkommande flyktingbarn” bort och barnet skrivs ut ur boendekedjan 

(Fälldin & Strand, 2010).  

 

2.8 HVB-hem och andra boendeformer 

 

Ett HVB-hem är ett boende för ensamkommande barn och ungdomar med personal dygnet 

runt och erhåller ett mer omfattande stödsystem. De erbjuder boende, läxhjälp och aktiviteter 

med alla barn och ungdomar. Personalens uppgift är lära barnen de grundläggande färdigheter 

som exempelvis tvätta kläder, laga mat, städa, grundläggande information och kunskap om 

det svenska samhället och regelsystemet. Detta utförs i syfte att barnen senare ska bli 

självständiga och kunna ansvara för ett eget boende. 

Barnet tilldelas två kontaktpersoner (KP) som har ansvar för den personliga utvecklingen, 

skolgång samt har en mer ingående kontakt med ungdomen jämfört med den övriga 

personalen på boendet. Personalen kan ha olika utbildningsbakgrund inom arbetet med 

människor som exempelvis socionomer, lärare, fritidsledare eller arbetsterapeuter.  

Kontaktpersonerna har fått i uppdrag att följa en vårdplan samt en genomförandeplan som 

socialsekreterarna på socialtjänsten upprättar. En vårdplan ska innehålla uppgifter om barnet 

angående exempelvis boende, skolgång och hälsa. Det är en beskrivning av hur dessa faktorer 

ser ut i nuläget samt planering inför framtiden hur barnen ska få sina behov tillgodosedda på 

bästa sätt. 
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Genomförandeplan innebär att socialsekreterarna tillsammans med barnet sätter upp mål som 

barnet ska sträva efter att uppnå. Det är personalen på HVB-hemmens ansvar att hjälpa barnen 

med att uppnå dessa mål (Wimelius, 2012).  

 

Godeman har till uppgift utöver det som tidigare beskrivits, att i samband med barnets 

placering på HVB-hem vara tillgänglig och hålla kontakten med hens kontaktperson.  De ska 

finnas tillgängliga för kontakt om det uppstår något problem med barnet på HVB-hemmet 

eller i skolan (Wimelius, 2012).  

 

Andra former av boende är: 

 

 Familjehem- Ett hem där de tar emot barn för vård och fostran och barnet får bo där i 

avseende som en familjemedlem. 

 Jourhem - Ett boende där barn kan placeras akut. 

 Träningslägenheter- Detta boende innebär att barnet har fått uppehållstillstånd samt 

blivit myndig men socialtjänsten anser att barnet är i behov av extra stöd och hjälp 

som inte kan ges i de andra boendeformerna. 

 Eget boende och eget kontrakt- För de barn som har fått uppehållstillstånd och fått 

eget kontrakt genom bostadsmarknaden eller genom andrahandskontrakt (Wimelius, 

2012). 

 

2.9 Hälsa bland ensamkommande flyktingbarn 

 

Socialstyrelsen (2015) skriver i sin rapport att “mellan 20 och 30 procent av asylsökande 

flyktingar som kommer till Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa.  I flera kulturer är det 

vanligt med stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar och många nyanlända 

migranter undviker därför kontakt med specialistvården. Inom primärvården kan finnas en 

rädsla för att fråga efter eller på annat sätt upptäcka psykisk ohälsa “(s. 7). 

 

Trauman kan uppstå både före och efter flykten till ett annat land och kan ha stor inverkan på 

individens psykiska hälsa. Exempel på trauman som kan ske före flykten är förlust av 

förälder, krigsupplevelser samt kvarlämnande av ett syskon eller släkting. Trauman som kan 

uppstå efter flykten vid anländande i det nya landet är isolering, svår asylprocess och 

språkbarriärer. Ett beslut om avslag om permanent uppehållstillstånd (PUT) kan utlösa ett 

insjuknande för individen medan ett positivt beslut om uppehållstillståndet kan ingå i en 

individs läkande faktorer (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.9.1 Symptom efter trauma 

Individer kan reagera väldigt olika när de genomgått ett trauma. Några vanliga reaktioner men 

som inte alltid behöver vara tecken på trauma är exempelvis dålig självkänsla, somatiska 

krämpor, tillbakadragenhet, inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, ångest/oro, posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), depression, aggressiva beteenden, ätstörningar, missbruk, 

självskadebeteende samt självmordsbenägenhet (BRIS, 2010).  
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Många av de ensamkommande barn som kommer till Sverige har upplevt, både innan och 

under flykten, många skrämmande och kränkande situationer i samband med krig eller 

politisk förföljelse. Dessa upplevelser leder ibland till att den drabbade utvecklar PTSD. Detta 

tillstånd kännetecknas av återkommande smärtsamma minnesbilder och störningar i hjärnans 

stresshanteringssystem. En annan vanlig följd av sådana upplevelser är depression (Cullberg 

2009).  

Studier visar även att ensamkommande barn lider av psykiatriska störningar och PTSD i 

högre grad än barn i samma ålder samt i högre grad än andra flyktingbarn (Derluyn & 

Broekaert, 2007). 

 

Vid kriser eller trauman är det viktigt att omsorgspersoner kring de ensamkommande barnen 

är uppmärksamma på barnens välmående och beteende. En speciell form av kris för ett 

ensamkommande barn är den som kan uppstå vid beslut om avslag på asylansökan. I en sådan 

situation finns det en stor risk för omsorgspersonerna att hamna i samma känslorus av 

hopplöshet och uppgivenhet som barnen. Det är viktigt att barnen känner sig bekräftade men 

även att de personerna i omgivningen hjälper dem att behåller sin tankeförmåga och förmåga 

att tänka strategiskt. Det är exempelvis väldigt viktigt att vardagliga rutiner bibehålls som 

fritidsaktiviteter och skolrutiner. Ett positivt besked om uppehållstillstånd kan även bidra till 

en slags kris. Ett barn som integrerats i en storstad och blivit van att klara sig själv kan 

uppleva en kris vid familjeåterförening (Socialstyrelsen, 2013). 

3. Metod 

 

3.1 Forskningsmetod 

 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Valet att använda kvalitativ metod grundas på 

dess syfte att undersöka människors upplevelser av olika sociala situationer eller deras syn på 

verkligheten. Denna metod är lämplig för vår studie då syftet är att undersöka ett fåtal 

integrationsassistenters upplevelse av arbetet med ensamkommande barn. Syftet med en 

kvalitativ undersökning är att få en bred och noggrann beskrivning av det fenomen man vill 

belysa (Ahrne, 2011). Denna studie präglas av en induktiv ansats. Detta innebär att resultatet 

grundar sig i den insamlade empirin då det i förväg inte funnits en bestämd teori att utgå från 

(Henricson, 2012).  Perlinski (2009) skriver ”Induktion betyder att man utifrån enstaka 

iakttagelse försöker arbeta sig fram till mer generella föreställningar om ett fenomen” (s. 55). 

 

3.2 Urval och bortfall 

 

I studien genomfördes ett icke-slumpmässigt urval i form av ett nätverksurval. Ett 

nätverksurval innebär att man kontaktar personer som man i förhand har kunskap om erhåller 

relevant information om forskningsfrågan. Dessa personer kan i sin tur nämna andra personer 

som kan vara relevanta för undersökningen och detta fortsätter tills man uppfyllt behoven av 

intervjupersoner (Perlinski, 2009). Målgruppen för studien är integrationsassistenter som 
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arbetar på två HVB-hem inom en kommun i norra Sverige. Sex personer anmälde sig 

frivilliga att delta i intervjuerna. En viktig ställning enligt Bryman (2011) är hantering av 

bortfall, i detta fall de individer som inte deltog i intervjuerna. I vårt urval har det inte skett 

några bortfall då andra integrationsassistenter haft möjlighet att ersätta intervjupersoner som 

fått förhinder. 

Mättnad av information från intervjupersonerna skedde då inga nya ämnen uppkom under 

intervjuerna.  

 

3.3 Undersökningsinstrument 

 

Datainsamling i denna studie genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes enligt Bryman (2011) beskrivning av att 

forskaren använder sig av en lista över specifika teman som ska täckas av under intervjun (i 

form av en intervjuguide). Intervjuguide är denna studies undersökningsverktyg som 

innehåller 3 olika teman som ”Arbetssituation”, ”Integration” samt ”Asylprocess”. Under 

varje tema finns det specifika frågor rörande ämnet. Intervjupersonerna hade stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt, följdfrågor förekom ofta samt att intervjuguiden inte alltid 

följdes i planerad ordning.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

 

För att hitta relevanta intervjupersoner samt för att öka svarsfrekvensen kontaktades 

enhetschefer för ett par HVB-hem via mejl inom den aktuella kommunen. Mejlet innehåller 

en beskrivning av syftet med studien samt ett bifogat informationsbrev som enhetschefen i sin 

tur har vidarebefodrats till de anställda. De anställda som visade intresse hade tillgång till våra 

kontaktuppgifter i informationsbrevet för bokning av intervju. Intervjutillfällen tog plats på de 

aktuella HVB-hemmen. Intervjuerna startade med information om intervjuns struktur samt 

information angående innebörden av de fyra etiska principerna. För en så adekvat insamling 

av data som möjligt spelades intervjun in med hjälp av en funktion på en mobiltelefon. 

Anteckningar dokumenterades även under intervjun för att i enlighet med Kvale (1997) 

registrera eventuella gester, tonfall och stämning som kunde få betydelse för analysen av data 

samt för transkriberingen Intervjuerna varade genomsnitt i 40 minuter. 

Efter att intervjuerna spelats in, avlyssnades de och transkriberades. Upprepade ord, korta 

pauser och utfyllningsord transkriberades inte då det inte är av vikt för analysen av 

datamaterialet.  

 

3.4.1 Litteratursökning 

Litteratur till de olika delarna i uppsatsen har i huvudsak hämtats via databaser som 

exempelvis SOCindex och SwePub. Litteraturen söktes genom olika sökningar och 

sammansättningar av ord som ”Copingteori”, ”Integrationsteori”, ”ensamkommande 

flyktingbarn”, “unaccompanied refugee-”, asylumseeking- children/adolescens/minors. 

Litteratur har även hämtats från böcker, artiklar, tidningsartiklar som hittats via 

internetsökningar samt ur olika bibliotekskataloger på internet. 
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3.5 Reliabilitet, Validitet och generaliserbarhet 

 

Med reliabilitet menas hur pass tillförlitliga forskningsresultaten i en studie anses vara 

(Kvale, 1997). En viktig faktor är om intervjupersonerna bidrar med liknande svar till 

oberoende av forskare. Något som då kan påverka reliabiliteten är exempelvis ledande frågor. 

Vi har under skapandet av intervjuguiden, samt under intervjuerna strävat efter att ställa 

öppna frågor. Ambitionen har varit att under hela arbetets gång redovisa en trovärdig analys 

av resultaten.  

Begreppet validitet beskriver hur överensstämmelsen ser ut mellan verkligheten och 

forskarens tolkning av verkligheten (Olsson & Sörensen, 2001). Kvale (1997) menar att 

validering i kvalitativa metoder och analyser innebär en kontroll av studiens trovärdighet. Det 

innebär att forskarens studie ska innehålla empiriska belägg för sina resultat samt att det ska 

ha skett en rimlig tolkning av datamaterialet. Bryman (2011) beskriver att trovärdighet består 

av fyra faktorer, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Tillförlitlighet handlar om trovärdighet i resultaten och detta har tillgodosetts 

genom att följa de regler som finns och säkerställa att vår uppfattning av den sociala 

verkligheten är korrekt. Detta har skett genom att fråga upp intervjupersonerna om vår 

uppfattning stämmer överens med deras berättelser. Överförbarhet har tillgodosetts genom att 

resultaten har täta samt fylliga beskrivningar som kan vara överförbara till en annan kontext. 

Resultaten i denna studie har omfattande information som skulle kunna överföras till en studie 

på andra liknande verksamheter. Pålitlighet i denna studie har uppfyllts genom att vi har haft 

ett “granskande synsätt” genom hela studiens gång samt att säkerställa redogörelser kring alla 

områden i forskningsprocessen. Till exempel har vi bett klasskamrater och närstående att 

granska studien, för att kritiskt granska samt bedöma kvalitén av studien.  

 

Kvale (1997) menar att generaliserbarhet är att kunna överföra resultatet till andra situationer, 

det vill säga, att det är giltigt för fler än just den undersökta gruppen. Generaliserbarheten för 

denna studie begränsas då det är en kvalitativ studie samt då det endast insamlats data från ett 

fåtal intervjupersoner. Vidare skriver Kvale (1997) att ”Analytisk generalisering innebär att 

man gör en välöverlagd bedömning i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (s. 210). Intervjupersonerna i 

denna studie är ingen homogen grupp, men har däremot många gemensamma nämnare samt 

liknande erfarenheter av arbetet med målgruppen. Studien är av kvalitativt slag men troligtvis 

kan liknande verksamheter känna vid av det material som redovisas i resultatet. Det är 

läsarens egen uppfattning som får bedöma om resultaten är generaliserbara eller inte. Många 

faktorer som redovisas i resultatet, stämmer väl överens med tidigare forskning inom området 

och slutsatsen kan då bli relevanta och analytiskt generaliserbara till andra situationer. 

 

3.6 Analysmetod 

 

Analys av datamaterialet har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys.  
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Bryman (2011) beskriver innehållsanalysen som att forskaren genom upprepad läsning av en 

text identifierar meningsenheter som sedan kodas. I analysarbetet används det insamlade 

datamaterialet som själva källan till kodningen, för att fånga alla detaljerna i empirin.  

 

Kodning i kvalitativa studier resulterar i ytterligare möjligheter till att finna och tolka olika 

mönster som existerar i koderna. Syftet med kodningen i denna process blir då att försöka 

förstå de nya sammanhang som framkommer under analysprocessen. Första steget i 

analysprocessen blev att analysera mångfalden i datamaterialet för att beskriva mönster, 

uppfattningar och gemensamma drag, detta skedde genom kodning. Andra steget i analysen 

var att sortera koderna för att lägga de i kategorier genom att meningsenheternas likheter och 

skillnader jämfördes. Inget i materialet placerades i flera olika kategorier eller exkluderades 

från analysen. Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen var att uppnå en innehållsrik och 

bred beskrivning av vårt fenomen. Målet var att söka och finna en större förståelse inom just 

de uppgifter som ligger till grund för dessa koder (Morgan, 1993).  

I denna studie har kodningen skett utifrån transkriberingen av intervjuerna. De 

meningsbärande likheterna i koderna placeras inom antal olika kategorier. Sedan har 

kategorierna sammanfattats till olika teman, som presenteras i resultatdelen.  

 

Det insamlade materialet har sedan tolkats utifrån teorierna ”Integrationsteori” samt 

”Copingteori”. Anledning till valet av integrationsteorin var för att synliggöra vilka steg 

integrationsprocessen innebär, och vilket ansvar integrationsassistenterna har för att barnen 

ska bli integrerade i samhället. Copingteorin valdes i syfte att få förståelse för vilka strategier 

integrationsassistenter kan använda sig av i arbetet med målgruppen och hur de kan hantera 

eventuella svårigheter.   

 

3.7 Etiska överväganden 

 

3.7.1 Etiska principer 

Under studiens gång har vi följt en noggrannhet att följa de etiska krav som konstaterats av 

Vetenskapsrådet vara av särskild betydelse när man forskar med människor.  De etiska kraven 

som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren har en 

skyldighet att informera deltagarna i studien om syftet med undersökningen samt vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Forskaren ska även informera om att deltagaren får avbryta 

sin medverkan samt att det data som samlas in, endast används i syfte för den aktuella studien. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sitt deltagande utan att 

detta medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om alla 

i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
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3.7.2 Etiskt tillvägagångssätt 

För att uppfylla de etiska kraven skickades i första hand ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

verksamhetschefen på HVB-hemmen med anledning att inge kunskap om syftet med studien 

samt information om samtycke, konfidentialiteten och hur data ska hanteras. 

Verksamhetschefen vidarebefordrade brevet till de anställda integrationsassistenterna som 

skulle medverka i en intervju. Informationsbrevet skickades till intervjupersonerna en längre 

tid innan själva intervjutillfället. Detta skedde i syfte att intervjupersonerna skulle få brevet i 

god tid och ha möjligheten att läsa det i lugn och ro. Detta för att på egen hand bilda en 

uppfattning om studiens innehåll samt om vilka krav som ställs på intervjupersonen. Denna 

metod användes för att säkerställa att intervjupersonen hade kunskap om vad deras deltagande 

skulle innebära samt att de skulle få längre betänketid om de vill delta eller inte. Vid själva 

intervjutillfället informerades intervjupersonerna ytterligare kring samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande för säkerställning av att de etiska principerna följts. 

 

3.8 Arbetsfördelning 

 

Under uppsatsens process har arbetsfördelningen varit jämlik. Arbetet under studien har skett 

genom att fördela skrivandet av olika avsnitt mellan båda parter. Vid färdigskrivna avsnitt har 

det skett kontinuerliga genomgångar tillsammans för att det ska bli en sammanhängande text 

genom hela uppsatsen. De flesta avsnitt har vi skrivit tillsammans och kan inte delas upp 

separat för en specifik person. Teorierna har dock delats upp i att Farah Roukachi har skrivit 

största delen under rubriken ”integrationsteorin” och Nathalie Wiik Järvelin har skrivit största 

delen under rubriken ”copingteori”. Arbetet med faktainsamling och genomläsning av 

litteratur har fördelats lika för att bidra till ökad kunskap inom ämnet för oss båda.  

Kontinuerligt har det skett ett ömsesidigt arbete där tankar och idéer har diskuterats 

tillsammans. Vi har båda haft viljan och ambitionen att arbeta hårt med denna uppsats för att 

på bästa sätt bibehålla en jämn kunskapsnivå genom hela arbetet. Denna vilja har skapats 

genom ett bra samarbete och ett ämne som båda brinner för. 

3.9 Metodreflektion 

 

Intervju som insamlingsmetod valdes utifrån syftet att enligt Kvale (1997) ”erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (s. 13). 

Fördelarna med valet av en kvalitativ ansats är främst för att få en djupare förståelse för 

integrationsassistenterna arbetssituation och ge större frihet för intervjupersonerna att lämna 

egna synpunkter under intervjuerna. Större möjlighet att även denna information kan 

tillvaratas och ofta erhålla en bredare information än genom kvantitativ metod. Genom att 

utgå efter en intervjuguide med olika teman att följa kan det framgå intressant 

information och perspektiv från deltagarna som vi inte själv lagt en tanke på (Bryman, 2011). 
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Syftet med att intervjua integrationsassistenter som arbetar på HVB-hemmen är möjligheten 

att erhålla de erfarenheter, kunskap och upplevelser de har kring arbetet med målgruppen. Det 

datamaterial som erhålls av intervjuerna kan synliggöra deras arbete och eventuella 

svårigheter med arbetet, då de möter och arbetar med målgruppen i deras vardag. 

Integrationsassistenterna är de som träffar ungdomarna varje dag, pratar med de om deras 

välmående och är deras familj när barnen inte har någon annan att vända sig till.  

Kärnan med användning av kvalitativa metoder är att det resulterade i adekvat data som visar 

på djup och nyanserad kunskap (Morgan, 1993). Denna metod ger intervjupersonerna 

möjlighet att upplysa deras egna åsikter som kanske inte skulle ha uppmärksammats i redan 

förberedda frågor i en enkät.  

En kritik mot en kvalitativ ansats enligt Bryman (2011)  handlar om urvalsstorleken. När en 

kvalitativ ansats används är det oftast inte möjligt med ett större urval. Urvalsstorleken 

tenderar därför att bli relativt liten. Ju större urvalet är, desto mindre är sannolikheten att 

estimatet (värdet som beräknas direkt från urvalet) har uppkommit av en slump på grund av 

den sammansättning individer som ingår i stickprovet. Urvalsstorleken påverkar även 

möjligheterna till att dra korrekta slutsatser angående intervjupersonerna representativitet för 

en population. 

Ytterligare kritik av kvalitativ metod är möjligheten till replikation. Det är en svårighet att 

upprepa denna kvalitativa undersökning då den är ostrukturerad och det är sällan möjligt att 

göra en exakt replikation. Vår förförståelse som samtidigt anses som en tillgång för kvalitativ 

studie, kan även vara ett hinder. Förförståelsen är aldrig neutral utan har alltid en riktning. 

Den försvårar en replikation av en viss undersökning då en annan forskare aldrig kommer att 

kunna ha samma utgångspunkt. En svaghet i kvalitativ forskning kan vara att respondenterna i 

en kvalitativ studie kommer med största sannolikhet att påverkas av våra egenskaper, kön, 

ålder och personlighet (Ibid.).  

4. Teori 

 

Integrationsteori samt copingteori är de teorier som presenteras i detta stycke. Syftet med 

detta avsnitt är att förklara empirin med hjälp av dessa teorier.  

 

4.1 Integrationsteori 

 

4.1.1 Förutsättningar för lyckad integration 

Enligt Diaz (1997) beskrivs olika avgörande faktorer för en lyckad integration för individer 

med utländsk bakgrund. Det centrala för en lyckad integrering är betoningen för jämlikhet och 

deltagandet i samhället. Det finns olika steg inom integrationsprocessen, där den första tiden i 

det nya landet kallat för “primär integration”. Det är under denna period individer bygger upp 

en grund för den långvariga och bestående integrationen. Exempel på faktorer vid den primära 

integrationen är språkkunskaper, påbörjade studier samt andra delar som anses viktiga för 

individers deltagande i samhället. Dessa aspekter byggs sedan vidare och bli mer djupgående i 

den så kallade sekundära integrationen. 
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Det finns tre teoretiska faktorer som Diaz (1997) uppger är viktiga för att integrationen ska 

lyckas, dessa är samhällssammanhang, individuella resurser och handlingsutrymme. Diaz 

(1997) beskriver även tre organ i det svenska samhällssystemet som bör samarbeta för att 

skapa en framgångsrik integration: 

1.      Den politiska och administrativa makten som beslutar i olika regelsystem och fördelar olika 

resurser i samhället. 

2.      Marknaden som handskas med det olika arbets- och näringslivsstrukturerna. 

3.      Det civila samhället som förutsätter att samhället, som organisationer, föreningar och 

människor skapar möjligheter för en samhörighet och delaktighet i samhället. 

 

Dessa tre organ har en central betydelse för en gynnad integration. Andra faktorer som avgör 

en lyckad integration är individens inlärning av språket samt möjlighet att delta i samhället. 

Exempel på delaktighet kan vara finna ett yrke, bostad eller utbildning. Andra viktiga aspekter 

som Diaz (1997) beskriver viktiga för individers integrering i samhället är följande: 

 

o Politisk integration- Innebär människor får tillgång till sina politiska rättigheter och 

skyldigheter som medborgare i samhället. Deltagandet i den politiska processen 

genom medborgarnas valdeltagande är viktigt för representationen i det politiska 

parlamentet. Vidare är medborgarnas deltagande i politiska processen viktigt för att 

värna om demokratin och det svenska rättssystemet. 

 

o Social integration- Innebär att individer får möjlighet att delta i det svenska 

nätsystemet samt skapa sociala kontakter som exempelvis vänner samt med andra 

värdefulla personer i samhället som kan gynna individen i vardagen.  

 

o Personlig integration- Består av individens tillfredsställelse med arbete, inkomster 

och boende i det nya landet. Under denna dimension av subjektiva upplevelser av att 

vara en del i det nya landets sociala liv relateras och byggs vidare mellan de olika 

ovanstående områdena. 

 

Med dessa tre ovanstående områden beskriver Diaz (1997) integrationen på tre olika nivåer. 

På makronivån handlar det om hur samhällssystemet påverkas av integration i stort, ett 

samhälleligt intresse. På mesonivå handlar det om invandrargruppens mönster, tillgångar och 

möjligheter att bli integrerade i samhället som grupp. Mikronivån handlar om invandrarens 

utsikter att bli integrerad i samhället som individ på egen hand. Innan individen får möjlighet 

att hitta sin plats i samhället finns det en begränsad valfrihet på grund av samhällskraven som 

ställs på individens kompetens. Valfrihet skapas inte endast utifrån lagstiftning, politiska 

insatser och organ, utan nyckeln är samspelet mellan individens motivation och samhällets 

engagemang (Diaz, 1997).  

 

4.1.2 Risk för marginalisering 

Vidare betonas tyngdvikten av att skapa förutsättningar för en lyckad integration, eftersom 

riskerna är stora att individer blir marginaliserade från samhället. Det innebär att individer 

hamnar i utanförskap som påverkar människors normer och värderingar samt risker för att 
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senare skapa en form av marginaliseringskultur som får fotfäste bland de nya 

invandrargrupperna. Om individer inte skaffar sig tillräckligt grundläggande språkkunskaper, 

kommer i kontakt med arbetsmarknaden samt näringslivet eller inte har påbörjat i någon 

utbildning, ökar risken att individer marginaliseras i de olika samhällssektorerna.  

I ett samhälle där välfärden bygger på föreställningen att medborgarna lever på avlönat arbete 

inställer sig frågan hur man kan hantera social trygghet och välfärd för de växande kategorin 

invandrare som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden och samhällslivet i övrigt. 

Den ekonomiska marginaliseringen kan antas påverka inom andra former av marginalisering 

av social, kulturell och medborgerlig karaktär. Därför är det viktigt att bryta tendenser till 

marginalisering och utanförskap som sker och skapas under individers första år i Sverige samt 

som utformas inom de kommunala mottagningsverksamheterna (Diaz, 1997).  

 

4.2 Copingteori 

 

En grundläggande definition av coping är “ kontinuerligt föränderliga beteende-och 

tankemässiga strävanden att hantera yttre och/eller inre krav som uppfattas överstiga 

individens resurser.” (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

De kanske mest kända forskarna inom copingteorin är Richard Lazarus och Susan Folkman. 

De beskriver att copingteori som handlar om att bemästra eller hantera olika livssituationer. 

Coping kan då förklaras som strategier för att anpassa eller överleva en situation (Lazarus & 

Folkman, 1984). En framgångsrik copingprocess innebär en ökning av individens självkänsla, 

som sedan påverkar förmågan att kämpa eller hitta en lösning på eventuella problem som kan 

uppstå. Målet med copingprocessen blir därför att reducera psykisk stress i samband med 

påfrestande dagliga situationer eller livshändelser. 

Alla människor har ett orienteringssystem som byggts upp genom livets gång, detta system 

avgör hur människor bemästrar och hanterar påfrestande händelser i livet samt hur de 

bedömer vilka strategier som är lämpliga för att ta sig ur en svår situation. Hur man utnyttjar 

copingförmågan är avgörande för hur individen återhämtar sig efter en prövning eller en 

händelse i livet. Att ha god copingförmåga innebär även att individen hanterar situationer som 

aldrig tidigare upplevts med verktyg som införskaffats under uppväxten och genom livet. Om 

en individ tagit sig ur en påfrestande händelse utvecklas detta ofta till en ännu bättre 

copingförmåga som kan leda till bättre hantering av andra liknande situationer (Brattberg, 

2008).  

Tankesättet är en avgörande del i vad som avgör en individs copingförmåga. Att hela livet ha 

levt med negativa tankar kring sig själv och sin omgivning resulterar i starkare upplevda 

känslor av påfrestande karaktär som i sin tur leda till försämring av livskvalitén. Om individen 

väljer att ändra tankesättet till det positiva kan hen uppleva en förändring i det negativa. En 

person som har ett positivt synsätt på omgivningen samt sig själv upplever sig som 

välfungerande även om vissa situationer inte kan lösas enligt individens förväntningar (Ibid.). 

 

Copingresurser kan delas in i inre och yttre copingresurser, inre copingresurser syftar till 

personlighetsfaktorer som exempelvis självkänsla, självtillit, förmåga att se hopp, medan yttre 
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copingresurser rör sig om exempelvis. fysiska tillgångar, ekonomi, tid, socialnätverk och 

levnadsstandard. Personer som har brist på copingresurser behöver stöd av yttre resurser som 

till exempel rehabilitering av någon form (Brattberg, 2008). 

 

4.2.1 Copingstrategier 

En copingmetod beskrivs som ett genomtänkt handlingssätt medan copingstrategi innebär ett 

generellt tillvägagångssätt som är långsiktigt och som omfattar ett antal olika copingmetoder. 

Funktionen med copingstrategier är att ge verktyg till förändring av en situation samt bli 

uppmärksam på känslor som framkallar stress. Vilka strategier en individ använder är väldigt 

beroende på hur man är som person och vilken situation man befinner sig i (Brattberg, 2008). 

 

Enligt Folkman och Lazarus (1984) finns det två typer av copingstrategier. Dessa är 

problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier. Vilken strategi en person väljer beror 

på hur den tidigare i livet har lärt sig att hantera en situation. 

 

4.2.2 Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping 

Problemfokuserad coping innebär att en person använder olika strategier för att hitta en 

lösning på ett problem, medan emotionsfokuserad coping syftar till att vårda personens egna 

känslor eller inre problem. Då det finns problem som kan lösas, använder sig personen av 

problemfokuserad coping med hjälp av olika strategier där känslorna går att handskas med. 

Då problemet inte går att lösa fokuserar individen på att kontrollera känslorna som har 

uppkommit av en viss händelse och detta kan leda till förträngning av själva problemet 

(Brattberg, 2008). Folkman & Lazarus (1984) beskriver ett copingperspektiv som innebär att 

för att leva ett välmående liv med mindre stress, bör en individ sträva efter att lösa sina 

problem efter egna förmågor.  

 

Brattberg (2008) skriver ”att ta ansvar, möta olika svårigheter, acceptera en viss svår 

situation, gå vidare i livet, söka socialt stöd är några exempel på problemfokuserad 

copingstrategier, medan förnekelse av svårigheter, undvikandet av vissa situationer beskriver 

som olika typer av emotionsfokuserad copingstrategier.” Brattberg (2008) menar även att val 

av copingstrategi kan vara beroende av ålder, kön och utbildning samt att män ofta handlar 

aktivt medan kvinnor mer passivt. Denna teori resulterar då i att kvinnor och män kan behöva 

olika typer av stödinsatser.  

 

4.2.3 Copingmetoder 

Det finns olika typer av copingmetoder som tillsammans bildar copingstrategier. Individer 

kan ofta använda olika metoder i samma situation (Ibid.). Brattberg (2008) beskriver några 

vanliga copingmetoder för att hantera en svårighet som följande: 

 

o Mötandecoping/undvikandecoping- Innebär att möta eller undvika situationen. 

Resultatet av att använda sig av mötandecoping innebär många gånger ett bättre 

välmående, mindre stress och minskade symtom. Undvikande av en situation kan 

resultera i ett sämre psykosocialt välbefinnande. 
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o Medveten närvaro (Mindfullness)- Innebär att individen medvetet riktar sin 

uppmärksamhet på det som händer i varje stund. Mindfullness är ett förhållningssätt 

som kan liknas vid meditation och kan användas under en tid då det ofta sker 

förändringar. 

o Emotionellt skrivande- Innebär att individen kan skriva ner sin situation för att komma 

vidare i sin individuella utveckling. Upplevelserna beskrivs i text vilket kan ge en 

ökad självkännedom och ett större perspektiv på den aktuella händelsen. Emotionellt 

skrivande gör det lättare att lämna svåra upplevelser bakom sig och gå vidare i livet. 

o Förlåtelse- Alla människor är i behov av att bli accepterade. Det är viktigt att 

acceptera sig själv för att bli accepterad av andra människor i omgivningen. Förlåtelse 

innebär att individen hanterar sina skuldkänslor då förlåtelse är en viljestyrd process 

där individen medvetet avbryter ett destruktivt tänkande som hindrar dem från att leva 

fullt ut. 

o Försoning- När individen inte kan lära sig att förlåta är det bra att hantera situationen 

genom att försöka försonas. En försonad människa har goda relationer till andra 

människor och till sig själv. Detta är en gynnsammetod för att hantera eventuella 

skuldkänslor som individen kan erhålla. 

 

4.3 Teorireflektion 

 

Integrationsteorin samt Copingteori som presenterades i avsnittet ovan har beskrivits eftersom 

de ansågs relevanta för förklaring till den insamlade empirin. Integrationsteorin presenterades 

då många av intervjuerna innehåller diskussioner kring detta fenomen samt då det är en stor 

del i integrationsassistenternas arbetsuppgifter. Copingteorin ansågs lämplig då detta är något 

både integrationsassistenterna samt barnen måste använda sig av dagligen. Teorierna refererar 

till äldre böcker vilket kan uppfattas som irrelevant till dagens samhälle. Teorierna innehåller 

dock kunskap som kan appliceras till hur sociala sammanhang uttrycks idag och hur 

människor bearbetar svårigheter i olika situationer.  

5. Resultat 

 

Resultatdelen kommer att presenteras i form av 3 olika teman som framkommit under 

kodningen av datamaterialet. I dessa teman kommer det finnas underrubriker där vissa är de 

kategorier som skapades under innehållsanalysen. Temana presenterar olika delar i 

datamaterialet och är ”Arbetssituation”, ”Samverkan” samt ”Asylprocess”. Citat från 

intervjupersonerna och samtal mellan intervjupersonerna och ungdomarna kommer att 

redovisas för en konkretisering av deras upplevelser av det aktuella fenomenet. I slutet av 

denna del kommer det ske en analys av resultatet kopplat till de tidigare nämnda teorierna. 

 

5.1 Arbetssituation 
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5.1.1 Arbetsbeskrivning 

Integrationsassistenterna på de aktuella HVB-boendena har olika utbildningsbakgrunder samt 

anställningslängd. Utbildningsbakgrunden kan variera mellan yrken som socionom, 

beteendevetare, konflikthantering samt arbetsledare. Intervjupersonerna har varit anställda på 

HVB-boendena mellan 2 månader till 11 år. En vanlig dag på boendena med dess 

arbetsuppgifter beskrivs av integrationsassistenterna som följande: 

o Överlämning av information om ungdomar och dagens händelser från 

integrationsassistenterna på plats i början av arbetspasset 

o Översikt på boendet angående vad som är aktuellt i stunden 

o Journalläsning/ Journalskrivning 

o Genomgång av inkomna mejl 

o Genomgång i almanackan för översikt av fasta bokningar under dagen 

o Skjutsning/hämtning av ungdomarna till möten som exempelvis läkarbesök 

o Kontaktpersonsamtal (KP-samtal) med de ungdomar man har extra ansvar för 

o Läxläsning 

o Umgänge med ungdomarna 

o Samverka med andra aktörer som skola, godemän samt socialtjänsten 

o Integrationsarbete tillsammans med ungdomarna 

 

“Sen utöver dessa arbetsuppgifter är det ganska fritt hur man ska strukturera upp sin dag och 

det är en av de saker jag trivs väldigt bra med, att man kan välja om man någon dag vill ta 

det lite lugnare för att man är lite trött så då kan man ta det lite lugnare också. Däremot 

andra dagar kan man vara väldigt mycket för att hitta på saker med sin ungdom t.ex. då kan 

man ta med sin kontaktungdom och fara ut och spela biljard och liknande saker.” 

 

5.1.2 Arbetssvårigheter 

Intervjupersonerna fick besvara en fråga kring om de upplever några svårigheter med deras 

arbete med målgruppen och om de kan beskriva dessa svårigheter. Många av 

integrationsassistenterna beskrev språket som ett stort hinder i arbetet med ungdomarna. 

Integrationsassistenterna har tillgång till telefontolk under KP-möten, men dessa sker 1 gång i 

veckan och under resterande tid kan det upplevas svårt att fullt förstå varandra i samtal. 

Telefontolk ska även bokas i möten med andra myndigheter och detta beskriver 

integrationsassistenterna inte sker vid varje besök hos vissa myndigheter. Detta leder till höga 

förväntningar på att integrationsassistenterna ska kunna beskriva det som diskuteras under 

möten, som vissa i arbetsgruppen upplever svårt att uppfylla. Det är även en svårighet då det 

är frustrerande för integrationsassistenterna att se ungdomarna inte få sina rättigheter 

tillgodosedda samt få bristande kunskap som är nödvändig för en fullständig integration. 

Möten med telefontolk kan bidra till svårigheter för full förståelse vad 

integrationsassistenterna vill framföra muntligt, vilken känsla som ska förmedlas samt vilken 

framförhållning de vill ha till ungdomen. Intervjupersonerna beskriver att det varierar väldigt 

mycket mellan vilken tolk de får under mötet, men att alla ungdomar har rätt till en bra tolk 

vid varje samtal. 
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Vissa av integrationsassistenterna beskriver även att många ungdomar kan känna sig 

omotiverade till att delta i olika aktiviteter. Detta är en bieffekt av känslan av hopplöshet 

angående beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Integrationsassistenterna kan 

ibland ha svårt att motivera ungdomarna till att delta i skolan, olika aktiviteter, hitta en 

meningsfull fritid och detta kan bidra till en känsla av otillräcklighet hos intervjupersonerna. 

Att få ungdomarna att delta i samhället kan även försvåras om ungdomen inte är motiverad att 

lära sig svenska när de har landsmän som talar samma språk och som är bosatta på samma 

HVB-hem. Att lära ungdomarna om de normer som råder i samhället om exempelvis sex och 

samlevnad, homosexualitet och olika förhållandetyper är något som integrationsassistenterna 

kan uppleva besvärligt. Det kan ha varit tabu för ungdomarna att prata om detta och då kan 

det bli svårt för intervjupersonerna att nå fram och skapa förståelse kring de nya normerna hos 

ungdomen. Detta brukar ta en längre tid, med många upprepningar innan de accepterat 

normerna.  

 

“En annan svårighet kan vara då man ser att en ungdom mår dåligt, att den uppenbart mår 

dåligt men som inte vill prata om det och vi har en tradition i Sverige att vi pratar om saker, 

vi tror att det blir bättre om man pratar om saker, men för de ungdomar som stänger igen, det 

är en utmaning, för man måste respektera ungdomen hur den vill hantera det här samtidigt 

som man ska försöka motivera dem till strategier för att de ska må mindre dåligt” 

 

I några av intervjuerna framkommer det även att det finns svårigheter med att 

integrationsassistenterna måste uppbära flera olika roller i förhållande till ungdomen. De 

måste agera familj, terapeut och pedagog för inlärning av exempelvis skoluppgifter eller 

matlagning. Dessa olika roller upplevs vara svårt att uppfylla till perfektion då man även ska 

fokusera på att skapa en relation till ungdomen. Vissa integrationsassistenter känner även att 

de ibland inte kan ventilera sina känslor med kollegorna angående vissa situationer då man 

har olika uppfattningar kring hanteringen av situationerna. 

 

5.1.3 Dubbelbeläggning 

Under intervjuerna framgår det att den aktuella verksamheten skall utöka med 400 %, det vill 

säga, uppbyggnad av 3 ytterligare HVB-hem på samma område. Åsikter kring tidsbrist 

angående uppbyggning av dessa verksamheter var de vanligaste som nämndes. Tidsbristen 

kan leda till försämring av kvalité på boendet men som med tiden kan förbättras. 

 

Åsikter kring hur dubbelbeläggningen kommer vara till en fördel eller nackdel för de anställda 

och ungdomarna varierade mycket mellan intervjuerna. De nackdelar som diskuterades var att 

vissa ungdomar blir fråntagna en fristad där de kan få tid för sig själv, känsla av otrygghet att 

bo med någon man inte känner, integrationsassistenternas arbete med integration försvåras, 

avundsjuka som kan uppstå vid PUT-beslut för en annan ungdom samt bristande motivation 

att lära sig det nya språket. Integrationsarbetet kan försvåras då integrationsassistenterna inte 

har samma frihet i att umgås med ungdomen privat, ungdomen kan förhålla sig endast till sin 

rumskompis samt att ungdomen känner sig orättvist behandlad och inte vill delta i andra 

aktiviteter. Integrationsassistenterna beskriver att ungdomarna värderar väldigt högt sitt 

privatliv och ett utrymme där de kan få vara ensamma. Ett eget utrymme skapar då en 
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trygghet för ungdomarna som i sin tur underlättar integrationsassistenternas arbete med andra 

områden som rör ungdomen.  De fördelar med dubbelbeläggningen som framgick är att vissa 

ungdomar kan känna trygghet i att inte vara ensam och kan vända sig till en rumskompis för 

stöd. 

 

“Oavsett så påverkar det kvalitén på vårt arbete mycket där två ungdomar i bästa fall 

kommer från samma land, vilket är någorlunda bra, men annars kan det vara någon från 

olika länder och sedan ska de kunna förstå varandra, respektera varandras gärna ser och det 

är väldigt mycket som kan gå fel. Vi har haft sådana fall och i sådana situationer där det har 

gått riktigt fel. Och kvalitén påverkas, vi får svårare att nå ungdomen. Man tappar lätt det 

tänkta arbetet som ska flyta på, den går inte som det ska. Det skapas ju en konstig falsk 

trygghet, att man tänker att han är ju inte ensam och om man inte har sett honom på två 

dagar så tänker man att han är ju inte ensam för han bor med en annan person. Och det finns 

det där att vi måste ta hänsyn till att det bor en annan person där inne, ska vi störa nu eller 

hur ska vi göra, allt blir bara omständligt Och det är inte någon av mina kollegor som jag 

har pratat med som tycker att det här är en bra lösning. För det drabbar ungdomarna”.  

 

5.2 Asylprocess 

 

5.2 .1 Välmående under asylprocessen 

Integrationsassistenterna beskriver upplevelsen av målgruppens situation samt välmående 

under asylprocessen som den värsta tiden i livet. Processen präglas av en plågsam väntan och 

orolighet hos ungdomen som yttrar sig på olika sätt. 

Längden på processen till ett beslut är väldigt varierande, vanligtvis pågår den i ungefär 2-6 

månader. Ungdomarna upplever att desto längre tid det tar för ett beslut, desto mer 

påfrestande är det på deras livssituation samt svårare för de att finna motivation. 

Det är vanligt att ungdomarnas mående varierar ofta mellan en känsla av hopplöshet och 

hoppfullhet. Hoppfullheten kan vara resultat av att känna sig delaktig i samhället genom 

inlärning av språk eller medlemskap i olika vänskapskretsar. Hopplösheten kan slå till när de 

känner av de höga kraven som ställs på ungdomen eller när ovissheten av att få stanna blir för 

påfrestande, ungdomarna kan uttrycka åsikter i likhet med detta citat, “ ge mig hellre ett nej så 

har jag något att förhålla mig till”. Denna variation på välmående är något som påverkar 

integrationsassistenternas arbete. Integrationsassistenterna kan uppleva svårigheter i att veta 

hur man ska bemöta och stötta ungdomen i detta ambivalenta tillstånd, och detta bidrar även 

till en känsla av otillräcklighet. 

 

Några av intervjupersonerna beskriver att PTSD är vanligt förekommande hos ungdomarna. 

De har upplevt traumatiska händelser under flykten och hemlängtan till familjen påverkar 

måendet stort. Mardrömmar och känsla av otrygghet är bara ett av få symptom som 

ungdomarna kan uppleva under asylprocessen. “Domino Effekten” är vanlig på boendet som 

innebär att om en ungdom mår dåligt kan hen lätt “smitta” de andra ungdomarna med sina 

negativa känslor.  

Några andra vanliga symptom hos ungdomarna är till exempel att ungdomarna tappar aptiten, 

upplever sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet och energilöshet. 
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Symptomen kan även vara att ungdomarna skadar sig själva men försöker att få det att framstå 

som någonting annat är självskadebeteende. De kan förklara såren som symboler för ett syfte, 

vilket gör det svårt för integrationsassistenterna att hantera.  De kan inte handla förrän de vet 

säkert att det är ett självskadebeteende och detta kan endast ske genom ett erkännande från 

ungdomen. 

Många barn och ungdomar är duktiga på att dölja sina problem och utåt visa någon som är 

glad och inte upplever några svårigheter med sin situation. Många av ungdomarna har svårt 

att ta itu med sina eventuella problem då de kan sakna tillit till vissa av 

integrationsassistenterna. Denna avsaknad av tillit beror oftast på okunskap kring strukturen i 

samhället samt kring sekretessen på boendet hos ungdomarna. Bristen på tillit till 

integrationsassistenterna leder till begränsade möjligheter till stöd för ungdomen. 

 

5.2.2 Arbete med ungdomarnas hälsa 

När integrationsassistenterna uppmärksammar att en ungdom mår dåligt har de olika strategier 

hur de ska hantera detta. Det finns både fasta rutiner på hur man ska gå tillväga men även 

varierande metoder beroende på vem ungdomen har som kontaktperson. Allmänna metoder 

för integrationsassistenterna kan vara att arbeta motiverande i samtal för att få ungdomarna att 

orka delta i aktiviteter och i skolan. Det kan även vara rutiner för när man ska ta kontakt med 

externa aktörer som exempelvis psykologer eller kuratorer.  En ungdom har möjlighet att tala 

om sin eventuella psykiska ohälsa under samtal med sin kontaktperson. Det är under dessa 

samtal det kan variera i hur de vill gå tillväga att hantera ungdomens problem. 

Integrationsassistenterna uttrycker att en stor del i dessa samtal är att skapa en balans i 

förhållande till att hjälpa ungdomen, men samtidigt ge ungdomen eget utrymme för reflektion. 

Hanteringen av ett problem kan vara helt individuell i förhållande till vilken ungdom man 

talar med.  

Några olika sätt att bemöta ungdomen är att försöka få ungdomen att tänka på något annat och 

bryta tankfällan, knyta kontakt med ungdomen för en diskussion utan press samt beredskap att 

ta emot ungdomen närsomhelst. Ungdomarna kan även få i uppgift att föra en nattdagbok. 

Detta är för att synliggöra ungdomens sömnrutiner och orsaker till varför sömnen kan svikta. 

Uppföljning av dagboken sker tillsammans med kontaktpersonen där man sedan diskuterar 

orsaken till hur sömnen sett ut och vad man kan göra för att förbättra eventuella avvikelser. 

Ungdomarnas sömn kan påverkas av till exempel en familjemedlems död eller prestationskrav 

från samhället.  

Andra metoder som intervjupersonerna kan använda sig av är att bemöta ungdomen genom ett 

salutogent perspektiv. Detta innebär att man ser det friska hos människan och lyfter fram de 

faktorer som fungerar. En viktig del i detta är att uppmuntra och uppmärksamma positiva 

egenskaper hos ungdomen. Några av intervjupersonerna beskriver att det kan vara svårt att 

inte påverkas av ungdomens välmående som sedan påverkar arbetet. Hanteringen för att detta 

inte ska påverka arbetet negativt är något intervjupersonerna lär sig ju längre tid de arbetar på 

HVB-hemmen. Något som de kan lära sig är förmågan att filtrera bort det negativa och lägga 

fokus på det positiva hos ungdomen. Att inte ta med arbetet hem är nödvändigt för att 

integrationsassistenterna nästa dag ska kunna prestera och behålla fokus på alla 

arbetsuppgifter. 
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Godemän kan vara den person som ungdomarna förlitar sig till med sina problem. 

Integrationsassistenterna kan då tillsammans med godemannen hitta strategier för att hjälpa 

ungdomen. Ungdomarna vill sällan tala om sitt förflutna eller problem. Detta kan vara i syfte 

att inte betraktas som ett offer eller att ungdomen vill fokusera på det positiva. För att få 

ungdomen att känna sig bekväm att öppna sig om sitt förflutna kan vissa 

integrationsassistenter ta ut ungdomen på en promenad, åka en sväng med bilen eller att 

umgås på ungdomens egna rum och egna villkor. Detta kan skapa en bekvämlighet för 

ungdomen som i sin tur bidrar till en känsla av trygghet. Denna trygghet kan ha stor inverkan 

på ungdomens vilja att öppna sig för integrationsassistenterna.  

 

5.3 Samverkan 

Samverkan mellan olika aktörer är en stor del i integrationsassistenternas arbete. Samverkan 

kan ske exempelvis mellan socialtjänsten, godemän, skolan, landstinget samt 

Migrationsverket. Bland integrationsassistenterna finns det väldigt varierande åsikter kring 

hur denna samverkan fungerar. Majoriteten anser att det alltid kan ske förbättringar inom 

detta område men att det generellt är en bra samverkan mellan de olika aktörerna.  

 

5.3.1 Godeman och skolan 

Samverkan mellan godemän är något som integrationsassistenterna anser är väldigt olika 

beroende på vem som arbetar som godeman. De beskriver att visa godemän har en väldigt god 

relation med ungdomen där det sker ett positivt utvecklingsarbete mellan båda parter. I vissa 

situationer är inte godemannen kompatibel med sin ungdom och kan antingen involvera sig 

för mycket i ungdomens liv eller alldeles för lite. Samverkan med skolan är något som 

påverkas beroende på vilken relation intervjupersonen har till godemannen. Godemannen är 

den som får information från skolan om det är något som händer med den ungdomen. Vissa 

godemän ringer till boendet och delar med sig av informationen medan andra godeman inte 

anser att det är nödvändigt. Detta system är upplagt på detta vis då sekretessen på båda 

verksamheterna hindrar en direkt kommunikation mellan verksamheterna. Detta påverkar 

integrationsassistenternas insyn i ungdomens skolgång och försvårar arbetet med att få 

ungdomen att gå till skolan. Intervjupersonerna kan utan kunskap om annat tro att ungdomen 

går till skolan även om ungdomen utför andra aktiviteter under dagen.  

 

5.3.2 Socialtjänsten 

Samverkan mellan socialtjänsten och HVB-hemmen beskriver majoriteten av 

intervjupersonerna som välfungerande. Intervjupersonerna beskriver att socialsekreterarna 

vanligtvis bokar tolk och att kommunikation mellan parterna är väldigt bra. De beskriver att 

vissa händelser har skett då det varit kommunikationsbrist men att detta inte är vanligt 

förekommande. Det kan även ibland uppstå en oförståelse mellan de olika professionerna då 

man har olika arbetsuppgifter och olika syn på hur vissa situationer ska hanteras.  

 

5.3.3 Landstinget 

Samverkan med hälso-och sjukvården är ett utvecklingsområde inom flera sektioner enligt 

vissa av intervjupersonerna. Bristen på bokning av tolk innan ett möte med ungdomen är 
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något som diskuterades under nästan varje intervju. Integrationsassistenterna upplever detta 

som ett stort problem då ungdomen har rätt att förstå vad läkaren framför samt att det blir 

svårt för integrationsassistenten att förmedla det som sagts på rätt sätt. Det som framförs som 

fungerande i samverkan med landstinget är kontakten med en sjuksköterska på vårdcentralen 

som är kopplad direkt till boendet samt vissa rutiner för bokning av psykolog eller kurator. Ett 

problem som beskrivs är att ungdomarna lätt faller mellan stolarna då de inte har en person 

som strider för dem. Ungdomarna kan känna sig små i mötet med myndigheter och har inte 

mod att ifrågasätta läkarens förslag eller metoder. Vissa av integrationsassistenterna anser att 

läkarna måste ta ungdomarna på större allvar och inte vifta bort problem bara för att det är 

vanligt för den som kommer som ensamkommande. Samverkan med BUP (Barn-och 

ungdomspsykiatrin) är något som de flesta intervjupersoner beskrev som ett 

förbättringsområde. BUP kontaktas av integrationsassistenterna då en ungdom är i behov av 

en psykolog/kurator eller behöver läggas in på ett annat boende.  

 

5.3.4 Migrationsverket 

Många av integrationsassistenterna talade om att de inte vill bli förknippade med arbetet på 

Migrationsverket då detta leder till en misstro bland ungdomarna. De kan vara med på möten 

tillsammans med ungdomen om hen vill men kontakt mellan myndigheter sker bara då det 

anses nödvändigt.  

 

5.4 Förbättringsområden inom verksamheten och samverkan mellan övriga aktörer 

 

5.4.1 HVB-boendet 

Inom de aktuella HVB-boendena finns några önskemål för förbättring av 

integrationsassistenternas arbetssituation. Många nämnde att de önskar en mer 

organiserad läxläsning med en extern aktör för att höja kvalitén på den hjälp ungdomarna har 

rätt till. Majoriteten av intervjupersonerna vill gärna se en förbättring kring kontakten med 

olika föreningar och föreningarna motiverar ungdomarna mer till medlemskap. Andra 

utvecklingsområden inom verksamheten är en vidare utbildningsbredd bland de anställda, 

eget rum till alla ungdomar och trevligare lokaler på HVB-hemmen. 

 

Ett annat önskemål från intervjupersonernas sida är att det ska anställas fler 

integrationsassistenter med kunskap i olika språk för att minska svårigheterna i 

kommunikation med ungdomarna. Andra önskemål är att det ska finnas platstolk på boendet 

samt erbjudande om fler praktikplatser för ungdomarna inom kommunen. Ett annat 

utvecklingsområde är att den vardagliga integrationen mellan ungdomarna på boendet och de 

svenska ungdomarna ska förbättras samt att HVB-boenden ska spridas ut mer i samhället 

istället för att placeras på samma område. Önskemål är att dessa boenden ska innehålla 

mindre grupper av ungdomar för att skapa närmare relationer till integrationsassistenterna och 

möjlighet till lägga ner mer tid på varje ungdom. Att boenden är mer spridda skapar bättre 

förutsättningar för ungdomen att introduceras i samhället enligt intervjupersonerna.  

 



24 

 

5.4.2 Skolan 

Intervjupersonerna beskriver utvecklingsområden inom skolan som exempelvis att skolan ska 

tillvarata ungdomarnas redan existerande kompetens på andra sätt, att ungdomarna ska få 

påverka sin skolgång mer och att ungdomarna ska få tillgång till en specialpedagog vid behov 

på skolan. Ungdomarna kan ha kunskap kring ett yrke sen tidigare som exempelvis svetsare, 

som inte tas tillvara då de måste följa det existerande skolsystemet. Intervjupersonerna vill att 

ungdomarna ska få påverka sin skolgång genom att till exempel få välja om de vill 

yrkesutbilda sig eller att följa skolsystemet. Skolgången kan förbättras genom att ungdomarna 

får ingå i klasser med fler svenska ungdomar än vad de gör idag. Att dela upp ungdomarna i 

en egen klass försvårar integrationen till samhället men även samhällets möjlighet att möta 

ungdomarna. Integrationsassistenterna vill även att det ska ske en förbättring kring hur 

kommunikationen ser ut mellan skolan, boendet och godemannen. Detta på grund av att 

boendet inte har någon insyn alls i ungdomens skolgång och får då en begränsad möjlighet att 

hjälpa ungdomen med detta.  

 

“Många av ungdomarna känner sig misslyckade i skolan och får känna sig dåliga av det 

svenska skolsystemet. För många ska man läsa in grundskolan på två år och det är inte 

många människor som klarar av det, sen måste de läsa på vuxenskola som också kan vara 

väldigt stigmatiserande och sedan studera en vidareutbildning för att kunna arbeta med något 

de kan och vill. Vi kräver ju väldigt hög utbildningsgrad för att man ens ska kunna jobba med 

något och det ges väldigt lite praktik för många av dessa ungdomar har praktiska 

erfarenheter från sina hemländer”. 

 

5.4.3 Landstinget 

Förbättringsområden inom samverkan med aktörer som BUP, vårdcentralen, tandläkaren och 

hälso-och sjukvården är att dessa måste utveckla sin kunskap kring flyktingproblematik samt 

kring olika kulturella skillnader. De upplever att verksamheterna måste utbilda deras personal 

i bemötande av målgruppen och hur olika ungdomar från olika länder kan ha olika behov.  

 

Ett önskemål är att ungdomen vid anländandet i Sverige ska erbjudas en psykologisk 

undersökning utöver läkarundersökningen. Detta kan öka möjligheten att finna eventuella 

psykiska besvär och i god tid kunna behandla dem. Behandlingen ska även ske på en rättvis 

nivå där ungdomarna får samma behandling som de skulle få om de hade PUT. I bemötandet 

ska de få råd hur de kan hantera sina svårigheter istället för att få höra, “Om du har varit med 

om något, är det helt normalt att må dåligt och man kan få konsekvenser och man kan få 

hjälp”. 

 

Intervjupersonerna uppger att verksamheten har en bra samverkan med vårdcentralen samt 

med psykologer på Rädda Barnen och Röda Korset. 

BUP är en verksamhet där det behövs förbättring enligt personalen. Intervjupersonerna 

upplever att BUP kan sakna förståelse och kunskap om målgruppens situation samt om 

integrationsassistenternas arbete.  Intervjupersonerna kan uppleva höga krav på att ta en 

föräldraroll i samarbetet med BUP, även om det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Behoven 
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att barnen ska ha en förälder tillgänglig vid inläggning på ett boende anordnat av BUP är ett 

behov som HVB-hemmen inte alltid kan tillgodose. Det finns undantag då boendet kan 

tillgodose detta behov med att friställa en integrationsassistent över natten, detta är dock en 

svår uppgift att lösa. En ökad förståelse för varandras arbetsroller skulle förbättra samverkan 

enormt.  

5.4.4 Migrationsverket 

Intervjupersonerna framför att det som kan förbättras i kontakten med Migrationsverket är att 

ungdomarna ska få bättre återkoppling om vad som sker i deras ärende samt vad som är nästa 

steg i processen. Detta skulle bidra till att ungdomarnas psykiska ohälsa skulle minskas 

genom att de inte behöver känna en ovisshet. Detta skulle även underlätta 

integrationsassistenternas arbete med ungdomen.  Andra utvecklingsområden inom 

asylprocessen är snabbare handläggning av enskilda asylärenden, intervjuer i kommuner 

närmare lokaliserat till boendena samt bättre samverkan mellan godemän, Migrationsverket 

och HVB-boendena för en ökad insyn på ungdomens situation för alla parter. Detta kan gynna 

integrationsassistenterna på HVB-boendena genom att de kan bemöta ungdomen på bästa sätt 

beroende på vad som händer inom ärendet på Migrationsverket. 

I framtiden vill intervjupersonerna att Migrationsverket ska ha bättre framförhållning till 

HVB-boendena om det ska ske några förändringar vid nya avtal. Detta för att ha tid att bygga 

upp nya verksamheter som håller den bästa kvalitén för barnen. 

“För om verksamheterna inte uppfyller fördelningsavtalet så då skickas bara barnen 

till HVB-hemmen, och om verksamheterna inte har hunnit fixa platser, vad händer då med 

barnen? . Det här handlar om en säkerhet att ge tid att bygga upp verksamheterna Sedan i 

framtiden att EKB fick finnas på den politiska agendan och börja synas, nu har politiker 

börjat då upp ögonen för EKB, men att det fortsätter och inte börja avta, för EKB 

verksamheterna kommer alltid att finnas.” 

6. Analys 

I följande avsnitt presenteras förklaringar till innehållet i empirin, med hjälp av de tidigare 

presenterade teorierna. 

6.1 Coping 

 

Copingstrategier kan sägas vara något som alla individer använder sig av. 

Integrationsassistenterna på boendet använder då coping i alla olika arbetsuppgifter de tar sig 

an. I resultatdelen beskriver de att de bemöter många svårigheter i sitt arbete och alla har olika 

sätt att hantera detta. Exempel på situationer då de kan använda coping är när de möter en 

ungdom som mår dåligt, känner sig otillräckliga att hinna med alla uppgifter, prestera bra i 

alla roller som integrationassistenter förväntas ha samt motivera ungdomarna till en 

meningsfull vardag. Det kan vara viktigt att integrationsassistenterna har lämpliga 

copingstrategier då de har det största ansvaret för ungdomarnas trygghet men även för att vara 

en bra förebild. Orienteringssystemet som byggs upp genom livet och avgör hur människor 

hanterar påfrestande situationer kan skilja väldigt mycket mellan individer. Brattberg (2008) 

skriver ”Människor med god copingförmåga bemästrar en situation så som den är, även om 
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han/hon aldrig har mött en liknande situation. De har under uppväxten, och även senare i 

livet, skaffat sig en verktygslåda med verktyg för alla tänkbara situationer. /…/ Den människa 

som tar sig ur en kris har ofta förbättrat sin copingförmåga. Hon får bättre relationer, gör 

andra prioriteringar och uppskattar livet mer. ” (s.37). Att integrationsassistenterna erhåller 

god copingförmåga kan hjälpa de själva i arbetet med ungdomarna, påverka kollegor positivt i 

deras arbete med ungdomarna men även kan de påverka ungdomarna till bättre hantering av 

påfrestande situationer. 

Integrationassistenterna verkar majoritet av tiden använda sig av problemfokuserad coping. 

Detta kan vara en nödvändighet när man arbetar med ungdomar under asylprocessen då det 

kan ske både positiva och negativa händelser under den tiden. För att integrationsassistenerna 

ska kunna skapa en bra miljö för alla ungdomar vid en svår situation är det viktigt att förhålla 

sig till de delar i problemfokuserad coping som Brattberg (2008) beskriver som följande: ” 

Den inkluderar strategier för att samla information, fatta beslut, planera och lösa konflikter. 

Syftet är att lösa problem som hindrar individen från att nå sina mål.” (s. 41). 

 

Integrationsassistenterna beskriver olika sätt att hantera eventuella svårigheter i arbetet och 

hur viktigt det är att bemöta dessa. De beskriver att det är viktigt att bemöta ungdomens 

problem även om det kan vara svårt för integrationsassistenten själv. Det kan vara svårt att 

veta hur man ska hantera eventuella problem från ungdomen samt pressen som kan uppstå i 

denna situation. Den typen av problem kan bemötas med hjälp av mötandecoping som kan 

resultera i ett bättre välmående och mindre stress hos integrationsassistenten. Det innebär att 

integrationsassistenten handskas med problemet direkt och får kunskap om hur det skulle 

kunna handskas i framtiden. Detta är något som kan gynna varje individ i sina arbetsuppgifter 

och på alla olika arbetsplatser. Detta bidrar till en bättre förutsättning att skapa en relation till 

ungdomen men även att finna en styrka i sig själv att fortsätta med det arbetssätt man har. Då 

många integrationsassistenter uttryckte en känsla av otillräcklighet i sina arbetsuppgifter kan 

det vara viktigt att man använder ”Förlåtelse” som en copingmetod. Detta för att acceptera sig 

själv, sina behov och styrkor samt svagheter. Individen måste bryta sitt destruktiva tänkande 

som drar onödig energi som istället kan användas till uppmärksamhet på sina styrkor i sin 

yrkesroll men även på uppmärksamhet på ungdomarnas styrkor. 

 

6.2 Integrationsteori 

 

Integrationsteorin är central och genomsyrar integrationsassistenternas arbete. Generellt sett 

uppfattar vi intervjupersonernas beskrivning av sina arbetsroller beskrivs på liknande sätt av 

samtliga respondenter. 

HVB-hemmen är i princip de första boendena för målgruppen att bo på och som enligt Diaz 

(1997) är ett av de viktigaste instrumenten i samhällets strävan att understödja nykomlingars 

integration redan i början av vistelsen i Sverige.  Här bor målgruppen under asylprocessen och 

om de får PUT innebär det att HVB-hemmen har ett fortsatt ansvar över ungdomarna. 

Integrationsassistenerna arbetar väldigt mycket med den “primära integrationen”, där de utgår 

efter ett systematiskt integrationsarbete med ungdomarna successivt beroende på deras 

mående som varierar under asylprocessen. Ungdomarna börjar studera i skolan, lära sig det 
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svenska språket, börjar på en praktik verksamhet samt börjar forma sin vardagstruktur. 

Genom att ungdomarna får lära sig det svenska språket bidrar det till en mycket god grund för 

att de ska kunna förstå det som sägs och därmed kunna delta i olika sociala sammanhang. 

Integrationsassistenterna arbetar även med att skapa en trygg tillvaro, få ungdomarna 

motiverade till skolgång samt höja ungdomarnas egen motivation för introduktion i samhället. 

Integrationsassistenterna arbetar mycket med att informera om ungdomarnas rättigheter och 

samhället som är viktiga grundläggande kunskaper inom ramen för den primära integrationen, 

som övergår sedan efter en längre tid till den sekundära integrationen (Diaz, 1997).  

 

Då ungdomarnas mående kan variera mycket beroende på asylprocessen sker det en 

balansgång när integrationsassistenterna ska förhålla sig till när ungdomarna är tillgängliga 

både psykiskt och fysiskt för integration och deltagande i olika aktiviteter som exempelvis 

föreningsliv. 

Integrationsassistenterna uttrycker en stark oro kring att det svenska språket bland 

ungdomarna kommer att talas i mindre utsträckning vid en dubbelbeläggning samt vid ökning 

av antal HVB-boenden på samma område. Detta kan även bidra till en svårighet för 

målgruppen att komma med kontakt med svenska ungdomar och komma in andra sociala 

aktiviteter. Detta bidrar till en ökad risk för marginalisering och utanförskap för ungdomarna. 

 

Många av integrationsassistenterna betonar missnöje med kommunens engagemang att 

bemöta målgruppen och skapa förutsättningar för att deltagande i olika sociala sammanhang 

inom kommunen. Det är viktigt att kommunen bjuder in målgruppen på alla plan för att de 

inte ska hamna utanför samhället. Tilltagande av strukturell marginalisering samt 

bidragsberoende gör det till en angelägen uppgift för stat och kommun att öka sina 

ansträngningar att finna strategier och verksamheter för att ta itu med den växande 

marginaliseringen, som hotar solidaritet och samarbete över de etniska gränserna. Det gäller 

att dessa centrala aktörer tar sitt ansvar och erbjuder målgruppen samma möjligheter och lika 

behandling, genom samverkan mellan flera aktörer i det demokratiska samhället, det vill säga 

en långsiktig process i det civila samhället där människor, organisationer och övriga aktörer 

måste samverka.  

7. Diskussion 

 

Resultatet bidrar till en insyn i integrationsassistenternas dagliga arbetsuppgifter samt hur de 

arbetar och hanterar sin upplevelse av ungdomarnas situation under asylprocessen. Exempel 

på hur de kan arbeta är att de har enskilda samtal med ungdomarna som de är kontaktperson 

för, motiverar ungdomarna till att delta i olika aktiviteter, hjälper till med studierna, är ett stöd 

för ungdomen i vardagen och även under möten med olika myndigheter samt har en ständig 

samverkan med olika aktörer för att uppnå den bästa situationen för ungdomarna. Detta 

resultat besvarar den första frågeställningen angående hur integrationsassistenter arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn under deras vistelse på HVB-hemmen. Hur 

integrationsassistenterna hanterar sin upplevelse av arbetet med ungdomarna under 

asylprocessen varierar mellan intervjupersonerna. De kan använda sig av strategier som olika 

copingmetoder, kunskapen av att kunna hantera händelser på arbetet för att inte påverka 
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arbetet negativt, att ha ett salutogent perspektiv i förhållande till ungdomarna samt att kunna 

diskutera hanteringen av olika situationer tillsammans med kollegor. Resultatet besvarar även 

den tredje frågeställningen angående vilka behov av förändringar integrationsassistenterna 

anser att det finns i arbetet med målgruppen. Integrationsassistenterna anser att exempelvis 

samverkan mellan olika myndigheter kan förbättras, att integrationsassistenterna ska ha 

tillgång till platstolk, extern läxhjälp samt mer insyn av ungdomens situation i mötet med 

Migrationsverket och skolan.  

 

Att ensamkommande flyktingbarn är i en utsatt situation framgår tydligt i kunskapsöversikten 

och bekräftas sedan av intervjupersonerna. Utsattheten har sin grund i svårigheterna i deras 

tidigare upplevelser från flykten, separation från sina familjen, krig, trauman samt andra 

omständigheter som sedan ska hanteras tillsammans med ankomsten till ett nytt land. 

Asylprocessen är något som kan skapa ytterligare trauma när de måste återuppleva deras 

upplevelser från flykten i samtalen på Migrationsverket men även när de känner kraven från 

det nya samhället (Socialstyrelsen, 2015). Av intervjupersonerna framgår det att barnen inte 

får en bra uppfattning om hur det svenska systemet fungerar, vilket leder till misstänksamhet 

bland barnen och bristande tillit till integrationsassistenterna. Det skapar en misstänksamhet 

att integrationsassistenterna är kopplade till Migrationsverket och är en bidragande faktor i 

beslutsprocessen. Resultatet blir därmed att ungdomarnas förutsättningar till stöd från 

integrationsassistenterna minskas då de inte är mottagliga för gynnsam information om 

samhället. Ungdomen kan även vara otillgänglig för information då individen har mycket att 

bearbeta psykiskt och fysiskt från flykten och asylprocessen.  

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod och med intervjuer som datainsamlingsmetod 

för att enligt Morgan (1993) erhålla en mer djupgående kunskap om integrationsassistenternas 

arbetssituation och vilka eventuella förbättringsområden de anser finnas. Intervjuerna var 

semistrukturerade där intervjupersonen styrde intervjun utifrån förbestämda teman. Detta 

bidrog till att intervjupersonen fick berätta öppet om hur hen upplever arbetssituationen samt 

hur denna kan förbättras. Intervjupersonerna samstämde på många av frågeställningarna 

samtidigt som de bidrog med många olika exempel på scenarion som kan ske på boendena. 

Detta resulterade i att vi fick en bra insyn i hur arbetssituationen såg ut och en bredare bild av 

hur olika intervjupersonerna kan hantera liknande situationer. Kvalitativ innehållsanalys 

bidrog till rätt mängd djupgående kunskap som vi eftersträvade i intervjuerna. Kodningen och 

kategoriseringen skedde utan problem då alla intervjuer erhöll breda beskrivningar på alla de 

teman vi fann relevanta till denna studie. Integrationsteorin och copingteorin var bra verktyg 

för analys av materialet. De har bidragit till ökad förståelse för empirin samt resulterat i nya 

infallsvinklar och perspektiv. 

 

Denna studie har bidragit till en förståelse för oss hur viktigt integrationsassistenternas arbete 

med dessa ungdomar är på de aktuella HVB-boendena. Den kunskap de erhåller genom att 

möta barnen i deras vardag är ovärderlig. Denna kunskap skulle kunna förmedlas vidare till 

andra verksamheter som möter ensamkommande barn och ungdomarna för att höja kvalitén 

på deras bemötande. Studien har synliggjort hur många olika steg de ensamkommande barnen 

måste genomgå för att bli en del av detta samhälle. Dessa steg upplevs väldigt omfattande för 
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vilket barn som helst att behöva gå igenom. Alla rättigheter och lagar som existerar angående 

dessa barn uppfylls inte i den utsträckningen vi anser att det finns behov av. Det har 

uppmärksammats att kvalitén i bemötandet av ungdomen från olika verksamheter bör höjas då 

det är en rättighet för varje barn att få den exakta hjälpen och information de är i behov av. 

Dubbelbeläggningen var också något som uppmärksammades under denna studie. Vi anser att 

det är en självklarhet att varje individ ska ha en egen fristad där de kan reflektera över sin 

situation och eventuella svårigheter i vardagen. Detta är ett behov som alla människor ska ha 

möjlighet att tillgodose var man än bor. Skolsituationen för ungdomarna diskuterades frekvent 

genom intervjuerna och många av intervjupersonerna anser att det borde utvecklas till en mer 

anpassad skolgång för ungdomarna i förhållande till deras situation. Slutligen anser vi att hela 

det svenska samhället bör anpassa sig bättre till den situation med ökat antal ensamkommande 

barn och bemöta de med den respekt och jämlikhet som de förtjänar. Samhället bör i större 

utsträckning uppmärksamma vilket värdefullt arbete integrationsassistenterna bidrar med då 

det påverkar både ungdomarnas och samhällets framtid. För att kunna utveckla 

arbetssituationen för integrationsassistenterna krävs det kunskap från utomstående aktörer 

angående hur yrkesrollen och målgruppens situation ser ut samt vilka behov de erhåller. Detta 

kan uppfyllas genom att människor engagerar sig i frågor angående målgruppen för en 

förbättring av deras introduktion i samhället. Vi är alla människor och för att uppfylla orden 

”jämlikhet”, ”mångfald” och ”solidaritet” krävs det att människor reflekterar kring deras 

bemötande av olika människor och strävar efter kunskap kring människors olikheter och 

likheter. Detta skulle underlätta integrationsassistenternas arbete med att få ungdomarna att 

bli en betydande komponent i dagens samhälle.   

8. Slutsats 
 

Slutsatserna i denna studie har via 6 intervjuer med integrationsassistenter på ett par HVB-

boenden visat att yrket är mångfacetterat och erhåller många olika arbetsuppgifter med en 

viktig målgrupp. Den ökade strömmen av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har 

lett till en situation som inte det svenska samhället har hunnit anpassa sig till. Detta uttrycks i 

okunskap hos vissa utomstående verksamheter i bemötande och förståelse av målgruppen. I 

ett nästa steg bör det genom ett statistiskt slumpmässigt urval av integrationsassistenter i 

Sverige utrönas om vårt resultat är generaliserbart till integrationsassistenter i allmänhet i 

Sverige. Om resultatet samstämmer med denna studie bör resultatet ligga i grund för 

förändringar för målgruppen och integrationsassistenternas arbetssituation. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi tackar för om du vill medverka i vårt examensarbete om ensamkommande flyktingbarn. Vi 

är Farah Roukachi och Nathalie Wiik som studerar sjätte terminen på socionomprogrammet i 

Umeå. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur integrationsassistenter hanterar och 

arbetar med barnen/ungdomarna under deras väntan på beslut angående ansökan om 

uppehållstillstånd. Under intervjuerna kommer det ställas frågor i förhållande till syftet.  

 

Intervjuerna kommer att ta ca 1 timme per intervjuperson och kommer att spelas in med 

godkännande av intervjupersonen. Allt insamlat material kommer endast att användas i 

forskningssyfte och omarbetas så att intervjupersonen behålls anonym.  

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar, 

 

Nathalie Wiik & Farah Roukachi  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Arbetssituation 

 

1. Titel/yrke: 

 

2. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

3.  Hur länge har du arbetat på Pangea? 

 

4. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

5. Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för dig? 

 

6. Hur många barn bor här på Pangea? 

 

7. Vilka länder som barnen kommer ifrån är majoriteten på Pangea?  

 

8. Finns/vad för svårigheter finns det i ditt arbete/arbetsuppgifter? 

 

Asylprocess 

 

9. Hur upplever du barnens välmående i väntan på beslut om uppehållstillstånd? 

 

10. Finns det några vanligt förekommande symtom (psykisk ohälsa) hos ungdomarna? 

Negativa eller positiva? 

 

11. Hur arbetar ni med eventuella problem kring denna situation? (strategier, metoder 

osv)? 

 

12. Hur upplever du att systemet kring ansökan om uppehållstillstånd för barnen fungerar? 

Vilka förbättringsområden finns det? 

 

13. Finns det några vanliga åsikter som uttrycks av ungdomarna angående detta system? 

Vilka isåfall? 

 

Integration 

 

14. Hur upplever du att integrationen i det svenska samhället fungerar för ungdomarna? 

(t.ex. skolan, fritid, myndighetskontakter osv) 

 

15. Vilka strategier/metoder använder ni för att integrerar ungdomarna i samhället? 

 

16. Finns det några problemområden kring integrationen för ungdomarna? Vilka? 

 

17. Vilka eventuella förbättringar kan genomföras inom integration för ungdomarna på 

HVB-hem? 


