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Sammanfattning 

Ensamkommande flyktingbarn är en extremt utsatt grupp i samhället, och de senaste åren har 

fler och fler av denna grupp anlänt till Sverige för att söka asyl. Den här studien undersöker 

hur personalen på två Hem för vård och boende (HVB) arbetar för att ge ensamkommande 

flyktingbarn en trygg bas i Sverige. Studien syftar till att få svar på dels hur HVB-hemmen 

arbetar för att främja en bra integration, dels att undersöka HVB-hemmens roll i det stora 

integrationsarbetet och dels att se ifall det finns några eventuella brister inom verksamheterna. 

För att svara på de frågorna omfattar studien åtta intervjuer med personal på två olika HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn. Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv och 

ämnar se hur HVB-hemmen hjälper de ensamkommande flyktingbarnen att få en ökad känsla 

av sammanhang (KASAM). 

 

I resultatet framkommer den stora vikten av att barnen har en trygg bas att utgå ifrån, på deras 

fortsatta resa i Sverige, samt den stora vikten av utbildning och den stora osäkerheten som 

uppstår utifrån asylprocessen. 

 

Nyckelord: 
Ensamkommande flyktingbarn, HVB, KASAM, Generell systemteori 
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1. Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrund, syfte, samt frågeställningar till denna uppsatsstudie. 

Kapitlet innehåller även uppsatsens disposition och ger en förklaring över vissa begrepp som 

förekommer i studien. 

1.1 Bakgrund 
En av vår tids mest aktuella frågor är flyktingsituationen. Det sker just nu den största 

flyktingkatastrofen sedan andra världskriget (UNHCR 2015). Enbart under 2015 så sökte 162 

877 människor asyl i Sverige, vilket är mer än dubbelt så många som året innan och nästan tre 

gånger så många som år 2013. En stor del av dessa flyktingar som kommer till Sverige är så 

kallade ensamkommande flyktingbarn, vilket namnet antyder är barn som anländer utan 

föräldrar, av de 162 877 som sökte asyl i Sverige 2015 så var 35 369 ensamkommande 

flyktingbarn (Migrationsverket 2016). Även om antalet asylansökningar har minskat under 

början av 2016 så är det fortfarande en stor grupp människor, och ett stort antal 

ensamkommande flyktingbarn, som sökt sig till Sverige. Hur ska en sådan stor grupp 

människor kunna integreras i det svenska samhället? När en stor andel av de asylsökande 

även är ensamkommande flyktingbarn medför det en rad andra problem som måste hanteras, 

förutom att de ska integreras. Det är i många fall oklart var barnens föräldrar befinner sig, 

eller om de är vid liv. Ensamkommande flyktingbarn är en högst utsatt grupp, de flesta har 

upplevt mycket traumatiserade omständigheter och har nu anlänt till ett nytt och främmande 

land. De kan inte språket, kulturen eller lagar och normer, samtidigt som de inte har någon 

anhörig att få stöd av. Det är därför av stor vikt att dessa barn erbjuds en trygg miljö och vård 

för att integrationen in i det svenska samhället blir så smidig som möjligt för. En av de 

organisationer i samhället som har i uppgift att erbjuda de ensamkommande flyktingbarnen 

denna trygga miljö är hem för vård och boende (HVB). Det är på dessa hem som barnen 

vistas och bor under och efter asylprocessen ända tills de fyller 18 år och blir myndiga. Men 

hur arbetar dessa HVB-hem för att främja en god integration och skapa en trygg miljö för 

barnen? 

 

Vad har de för roll i hela barnens integration? Det är vad denna studie ämnar undersöka och 

besvara. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur integrationsarbetet går till på två Hem för vård 

och boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn i Sverige och hur stor roll HVB-

hemmen spelar i det övergripande integrationsarbetet.  

1.3 Frågeställningar 
Vilka metoder använder HVB-hemmen sig av för att underlätta de ensamkommande 

flyktingbarnens integration i det svenska samhället? 

 

Finns det brister i HVB-hemmens tillvägagångsätt och hur kan de förbättras? 

1.4 Disposition 
I studiens första kapitel redovisas kortfattat dagens flyktingsituation i världen med fokus på 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Inledningen belyser även syftet 

bakom studien, samt vilka frågeställningar den ämnar besvara. I det andra kapitlet redovisas 

tidigare forskning om ensamkommande flyktingbarns situation i både Sverige och andra 

länder i form av vetenskapliga artiklar, rapporter, samt avhandlingar som därefter mynnar ut i 

en sammanfattning över forskningen vi funnit. Kapitlet redovisar och förklarar därefter de två 

teorier som studien har använts sig av, nämligen Generell systemteori och KASAM. I det 

tredje kapitlet redovisas studiens kvalitativa ansats vilket består av intervjuer med personal på 

två HVB-hem i landet. Det redovisar även den abduktiva metoden vi använt oss av vid 

kodning av intervjumaterialet, samt den hermeneutiska ansats vi använt vid analysen. Kapitlet 

behandlar även de etiska överväganden uppsatta av vetenskapsrådet som vi följt under 

behandling av materialet. I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av den analys vi genomfört 

av studiens åtta intervjuer. I det sista kapitlet förs en diskussion om studiens resultat, teori, 

tidigare forskning, samt framtida forskning. 

1.5 Begrepp 
Ensamkommande flyktingbarn: Ett asylsökande barn under 18 år som kommer till Sverige 

utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare (Migrationsverket 2016). 

Asyl: Ett uppehållstillstånd som beviljats en utländsk medborgare då han eller hon anses vara 

flykting enligt utlänningslagen (Migrationsverket 2016). 

Permanent uppehållstillstånd, PUT: Beviljas till en utländsk medborgare som sökt asyl i 

Sverige och ger tillstånd att bo och arbeta i landet under en obegränsad tid. Detta tillstånd 

gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige (Migrationsverket 2016). 
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Integration: En process där invandrare etablerar sig in i en ny kultur i ett nytt samhälle, 

samtidigt som samhället anpassar sig efter invandrarens kultur för att skapa ett nytt kulturellt 

mönster. (Giddens 2007:402). 

Hem för vård och boende, HVB: En verksamhet som är inriktad mot omvårdnad, behandling, 

stöd eller fostran. Verksamheten följer socialtjänstlagen (Inspektionen för vård och omsorg 

2016). 

God man: Ett uppdrag i att företräda ett barn i vårdnadshavare eller förmyndares ställe. En 

god man har rätt och skyldighet i att bestämma om barnets personliga, ekonomiska och 

rättsliga angelägenheter. (Sveriges kommuner och landsting 2016).  

2. Tidigare forskning & teori 
I detta kapitel redovisad tidigare forskning kring ensamkommande flyktingbarn bestående av 

bland annat vetenskapliga artiklar, rapporter samt avhandlingar. Kapitlet redovisar, samt 

förklarar även studiens teoretiska utgångspunkter vilka är Generell systemteori och KASAM. 

2.1 Tidigare forskning 
Barn som upplever traumatiska händelser som krig, våld och flykt löper stor risk att drabbas 

av sämre mental hälsa i form av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och depression. Detta 

behandlas bland annat i artikeln “Mental Health of Young Refugees” av McGuinness & 

Durand (2015) som undersökt hur flyktingbarn påverkas av att tvingas fly från krig och våld i 

sina hemländer, och även hur de påverkas av stressen att tvingas anpassa sig till den nya 

kulturen i flyktlandet. Studien visar att över 50 procent av flyktingbarnen drabbas av 

posttraumatisk stress och att stressen av att behöva anpassa sig till det nya landets kultur ökar 

risken ännu mer. Författarna tar även upp att de barn som uppvisar symptom på PTSD eller 

depression sällan får tillgång till den vård de behöver. Även Eide & Hjern (2013) påvisade i 

en studie att ensamkommande flyktingbarn löper en stor risk att drabbas av depression och 

posttraumatisk stress under de första åren i ett nytt land. Studien visar dock att flera av de 

drabbade behåller en positiv inställning och ser ljust på framtiden i det nya landet. Författarna 

betonar att en god utbildning, vård och en positiv syn på framtiden hjälper till att undvika 

mentala hälsoproblem som sträcker sig över en längre period. Hopkins & Hill (2010) 

beskriver liknande resultat i deras studie om ensamkommande flyktingbarn i Skottland. 

Hopkins & Hill fann att barnens förskjutning (displacement) i deras nya situation kan leda till 
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problem, då mängden av nya upplevelser kan bli negativa och även traumatiska för barnen. 

Barnen i studien uppvisade dock en stor hanteringsförmåga och var motiverade både till 

studier och till arbete. 

 

Derluyn & Broekaert (2007) genomförde en studie på ensamkommande flyktingbarn och 

ungas utbredda emotionella och beteendemässiga problem i Belgien. Studien jämförde även 

de olika perspektiven på barnens emotionella hälsa som existerade mellan socialarbetarna och 

barnen. I studien deltog totalt 166 ensamkommande flyktingbarn som alla levde under olika 

omständigheter i landet. Av de 166 svarade 142 stycken på enkäter om sina emotionella och 

beteendemässiga svårigheter, samt om traumatiska upplevelser de haft. Dessutom svarade 

socialarbetare på två enkäter om 124 av barnens emotionella och beteendemässiga 

svårigheter. Resultatet visade att runt 37-47 procent av de ensamkommande flyktingbarnen 

upplevde svåra eller mycket svåra symptom av ångest, depression och post-traumatisk stress. 

Flickor och de som upplevt många traumatiska händelser löpte en även ännu högre risk att 

utveckla emotionella problem. Socialarbetare rapporterade en hög utbredning av både interna 

och externa problem hos de ensamkommande flyktingbarnen. Sammanfattningsvis fann 

forskarna att ohälsan var mycket större bland barn som var ensamkommande flyktingbarn, i 

jämförelse med tidigare studier på barn som kommit tillsammans med föräldrar eller annan 

anhörig. Att vara ensamkommande flyktingbarn utgör därför en stor risk för att utveckla 

ohälsa och att det därför är av stor vikt att nödvändiga åtgärder vidtas för att mottagandet och 

vården av barnen ska bli så bra som möjligt. Derluyn och Broekaert (2008) beskriver även 

skillnader mellan ett juridiskt och ett psykologiskt perspektiv av ensamkommande 

flyktingbarn och unga i Belgien. Studien tar upp den utsatthet ensamkommande flyktingbarn 

och unga befinner sig i som minderåriga flyktingar i ett främmande land, bland annat risken 

för att utnyttjas eller utsättas för missförhållanden. Den svåra livssituationen de 

ensamkommande flyktingbarnen upplever riskerar att orsaka emotionella och 

beteendemässiga svårigheter. Studien pekar ut vikten av det psykologiska perspektivets roll 

vid omhändertagandet och vården av dessa barn för att motverka risken för emotionella och 

beteendemässiga svårigheter. Studien visar brister i det juridiska perspektivet som ser barnen 

som “flyktingar” och “immigranter” istället för just barn. Detta påverkar i sin tur 

vårdsystemet. Detta medför att de ensamkommande flyktingbarnen inte får det rätta stödet 

eller den rätta vården de behöver. 
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Huemer, Karnik & Steiner (2009) har utifrån Derlyn & Broekarts studie skrivit en 

uppföljningsartikel om ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa efter traumatiska 

upplevelser och flykt. De bekräftar att att den psykiska ohälsan är stor bland ensamkommande 

flyktingbarn och att detta i många fall leder till antisociala företeelser som bland annat 

prostitution bland flickor och drogmissbruk och våld bland pojkar. Författarna betonar vikten 

av en mer kulturellkänslig intervention och vård av de barn som drabbats av dessa problem 

och att ytterligare studier måste genomföras på denna högst utsatta grupp. 

 

Vikten av att barnen har en säker plats markeras också, samt hur viktigt det är att barnen får 

möjlighet att behålla sin tidigare kultur och eventuella kontakter samtidigt som de får 

möjligheten att skapa nya kontakter och ta del av den nya kulturen. En annan studie har visat 

att integrationsarbetet går betydligt bättre om barnen får en känsla av säkerhet, tillhörighet 

och framgång (Kohli 2011). Ravi Kohli belyser att barnen anpassar sig bättre till den nya 

miljön om de har en plats som de upplever som säker och stöttande, samtidigt som de får 

möjlighet att lägga sina negativa upplevelser bakom sig och få möjligheten att gå framåt i 

livet. Detta kräver dock att barnen får möjlighet till utbildning och aktiviteter som hjälper dem 

att skapa nya kontakter och skapa en känsla av tillhörighet i det nya landet. Kohli beskriver i 

en tidigare studie (2001) problematiken med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. 

Kohli beskriver att de flesta ensamkommande flyktingbarn varken vet var deras föräldrar 

finns eller har någon kontakt med dem, de kan inte lämna något telefonnummer eller adress 

till släktingar eller andra närstående som en socialsekreterare kan använda sig utav för att få 

mer information om barnet. Kohli nämner även att det finns en rädsla hos barnen när det 

kommer till myndighetspersoner, då många barn är rädda för att de kommer bli utvisade om 

de råkar säga något fel, och väljer därmed att inte prata. Detta fenomen resulterade i 

ytterligare en studie av Kohli (2006) som fokuserade på varför barnen väljer att vara tysta. 

Studien fann att mycket av barnens skäl till att vara tysta hade att göra med dels rädslan inför 

myndighetspersoner, dels att osäkerheten kring framtiden i det nya landet hindrade dem från 

att vilja prata om det förflutna, dels att barnen ibland kommer ifrån kulturer där man hanterar 

traumatiska händelser genom att inte prata om dem.  

 

Carlson, Cacciatore & Klimek (2012) genomförde en studie om risk och skyddsfaktorer för 

ensamkommande flyktingbarn, i USA, och fann att en stor del av de riskfaktorer som 

påverkar barnen har att göra med händelser som skett antingen innan eller under flykten, vare 

sig det är själva separationen med föräldrarna eller den långa och svåra vägen till det nya 
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landet. Studien tar även upp påverkan av barnens kultur, som ett slags skydd, i den meningen 

att olika kulturer uppfattar och hanterar traumatiska händelser på olika sätt. Denna kulturella 

skillnad kopplat till barnens individuella skyddsfaktorer, som lugnt temperament och religiös 

tro, har resulterat i att ensamkommande flyktingbarn har en stor förmåga att hantera sin 

situation, trots deras extrema utsatthet, samt de traumatiska händelser de upplevt. 

 

I en svensk studie utförd av Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour (2016) analyserades 

det svenska mottagandet och integrationen av ensamkommande flyktingbarn genom ett 

systemteoretiskt perspektiv. Studien identifierade flera mikrosystem som alla hade en del i 

integrationsarbetet. Dessa system bestod av socialsekreterare vid socialtjänsten, personal vid 

HVB-hem, god man, familjehemsföräldrar och skolpersonal. Alla dessa utgjorde barnens 

dagliga miljö och hade sin egen roll i integrationen. Socialsekreteraren är den som först träffar 

och utreder barnets behov och upprättar därefter en vårdplan som beskriver barnets behov 

inom områdena hälsa, utbildning och känslo- och beteendemässig utveckling, samt även vem 

som har ansvaret över vilken del. HVB-personalen och familjehemsföräldrar är ansvariga 

över barnens dagliga rutiner och omsorg. De står även för barnens möte och guidning in i det 

svenska samhället. Skolpersonalen står för utbildningen av barnen vilket betonas som en av 

de viktigaste delarna av integrationen, med undervisning i svenska språket som ett stort fokus. 

God man är den som har hand om barnets personliga intressen och ekonomi. De assisterar 

även under socialsekreterarens utredning av barnet. Studien undersökte vidare hur samarbetet 

mellan dessa system fungerade och fann att samarbetet inte alltid fungerade som det ska på 

grund av dålig kommunikation mellan dem. Resurserna och viljan till att erbjuda en god 

integration finns, men bristen på kommunikation och samarbete aktörerna emellan gör att 

brister uppstår som är svåra att reparera. 

 

Stretmo & Melander (2013) tar upp mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och i 

Göteborgsregionen och bygger på ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts 

under 2011 och 2012. Rapporten tar upp mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 

genom handlingsberedskapen i form av olika insatser och stöd för att tillgodose barnens och 

ungdomarnas hälsa, utveckling och välbefinnande, samt integration in i samhället. Den tar 

upp och reflekterar över tre övergripande teman. Dessa teman är psykisk ohälsa, 

tolkproblematik och förhållningsätt. Rapporten framhäver risken att ensamkommande 

flyktingbarn drabbas av psykisk ohälsa. Denna ohälsa kan uppstå på grund av flera faktorer. 

Bland annat spelar olika traumatiska upplevelser in i orsaken till ohälsan, men även vart i 
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asylprocessen barnet befinner sig. Oro och skuldkänslor över sin familj är även det en 

bidragande orsak. Sedan spelar de ekonomiska och sociala förhållandena en viktig del i det 

psykiska måendet. Att känna sig ensam och socialt isolerad är en stor riskfaktor till den 

psykiska ohälsan. Tolkproblematiken innebär dels ett ekonomiskt perspektiv då en del 

verksamheter anser det för dyrt att anlita tolkar, dels att barnen ibland inte vill berätta allting 

för tolken och att tolkning även medför en viss form av distans mellan barnet och 

socialarbetaren. Just distans är även viktigt när det kommer till förhållningssätt då det visat sig 

att ensamkommande flyktingbarn behandlas med mer distans av socialarbetaren, oftast för att 

det i många fall är oklart ifall barnet kommer få stanna. 

 

Backlund m.fl. (2012) finner att det finns stor oro och osäkerhet bland de ensamkommande 

flyktingbarnen. Den första tiden i Sverige beskrivs ofta som en fortsatt resa efter flykten, fylld 

med otrygghet och osäkerhet. Barnen befinner sig i en ny miljö med ett nytt språk och nya 

kulturella normer att lära sig, samtidigt som det finns en konstant oro kring att bli utvisad. De 

har en bristande kontroll över sin egen livssituation och saknar föräldrar eller andra anhöriga 

för att hjälpa dem. Familjen utgör snarare ytterligare ett orosmoment då barnen oftast inte vet 

vad som hänt med deras familj, och barnen uppvisar även skuldkänslor för att de kommit till 

Sverige medan resten av familjen är kvar i flyktlandet. Rapporten betonar även vikten för 

barnen att skapa ett kontaktnät i det nya landet och belyser skolans viktiga roll i detta. Det är 

genom skolan som barnen få en viktig kontakt med det nya samhället som är nödvändigt för 

en lyckad integration i det nya samhället. 

 

Hessle (2009) beskriver hur situationen ser ut för ett antal ensamkommande flyktingbarn tio 

år efter att de anlänt till Sverige. Studien baserades på intervjuer av 100 barn som 

genomfördes strax efter att de anlänt till Sverige och dessa barn följdes sedan upp tio år 

senare. Vid uppföljningen tio år senare var det enbart 68 av de barnen som fortfarande befann 

sig i Sverige och av dessa så intervjuades 20 stycken. Utifrån dessa intervjuer med 20 av de 

100 barnen som intervjuat för 10 år sedan, när de var nyankommna, framgick det att barnen 

blivit väl integrerade i det svenska samhället. De flesta lyckades knyta kontakter antingen 

med släktingar i landet eller återförenades med sina föräldrar, men även de som blivit helt 

ensamma i det nya landet hade lyckats knyta kontakter och skapat sig en tillhörighet i det nya 

landet. 

 



12 
 

Rädda barnens rapport “Att möta de ensamkommande flyktingbarnen” (Brendler m.fl. 2004) 

beskriver arbetet på ett asylboende i Skellefteåkommun. År 2003 invigdes det första 

asylboendet i kommunalregi, och rapporten avser därför att dels beskriva situationen för de 

ensamkommande flyktingbarnen, dels att se ifall ett kommunalt asylboende är en bra lösning. 

Rapporten finner att i nästan alla fall så har barnen blivit separerade ifrån sina föräldrar redan 

i hemlandet, vilket kopplat med den stora osäkerheten i det nya landet ger upphov till en 

riskgrupp som är i behov av stöd i sin situation. Rapporten finner även att ensamkommande 

flyktingbarn är en mycket heterogen grupp med barn som levt i social misär i hemlandet, barn 

som tillhört överklassen och även tidigare barnsoldater, alla återfinns på asylboendet. För 

övrigt finner rapporten att det är en bra idé att ha kommunen som huvudman för de 

ensamkommande flyktingbarnen, då den kommunala verksamheten redan har ett uttalat 

ansvar för barn. Rapporten finner dock att det kan finnas nackdelar med att ensamkommande 

flyktingbarn hamnar på ett asylboende då dessa barn befinner sig i en högst utsatt situation, 

med föregående trauma och osäkerhet inför framtiden, det finns risker med att barnens 

problem tynger ner varandra på boendet. 

2.1.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
Ett genomgående tema i den tidigare forskningen är psykisk ohälsa. Forskningen tar upp 

orsakerna bakom den psykiska ohälsan, vilka brister som existerar i tillvägagångsätten för att 

motverka den och vad som bör göras för att förbättra dessa. 

 

Den utsatta situationen som barnen befinner sig i kopplat till att de inte har någon förälder 

eller annan anhörig som kan hjälpa dem hantera asylprocessen gör att barnen utgör en stor 

riskgrupp vad gäller psykiska sjukdomar. Gruppen har visat sig betydligt mer utsatt än 

asylsökande barn som har en förälder eller annan anhörig med sig (Derluyn & Broekaert 

2007; Huemer, Karnik & Steiner 2009; McGuinness & Durand 2015). Detta är dessutom 

kopplat till en asylprocess som det oftast är oklart hur lång tid den kommer att ta, samt att det 

under den tiden råder stor osäkerhet om barnets framtid. Kommer barnet få stanna eller inte? 

Denna osäkerhet kring barnets möjlighet att få uppehållstillstånd försvårar integrationen då 

barnets osäkra framtid påverkar möjligheten för barnen att ta till sig det nya samhället 

(Backlund m.fl. 2012; Rania et al. 2014; Eide och Hjern 2013; Hopkins & Hill 2010). Detta 

leder enligt forskningen också till att socialarbetaren kan skapa en slags distans mellan sig och 

barnen med skälet att deras framtid i landet är osäker. Forskningen tar även upp ett 

förhållningssätt som syftar på att ensamkommande flyktingbarn oftast blir bemötta som 
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flyktingar först och främst och barn i andra hand, vilket resulterat till att deras behov av hjälp 

och stöd gällande psykisk ohälsa oftast inte blir tillgodosedda (Derluyn & Broekaert 2008; 

Stretmo & Melander 2013; Eide & Hjern 2013; Hopkins & Hill 2010). Forskningen tyder 

även på att ensamkommande flyktingbarn är en mycket heterogen grupp och majoriteten av 

dem är pojkar (Brendler m.fl 2004; Wouk et. al. 2006; Spiteri 2012). Arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn medför även en hel del problematik. Problemen består dels av 

att barnens berättelser oftast inte kan bekräftas då det väldigt sällan finns någon form av släkt 

eller andra närstående som kan bekräfta det som barnen säger (Kohli 2001), dels att barnen 

oftast inte vill prata med myndighetspersoner utifrån rädslan att bli utvisad, dels att barnen 

ibland har en kultur där de inte talar om traumatiska händelser som de varit med om (Carlson, 

Cacciatore & Klimek 2012; Kohli 2006).  

 

Ytterligare ett tema som framgår av den tidigare forskningen är den stora vikten av att känna 

en samhörighet. Att barnen skapar ett kontaktnät i det nya landet är av stor vikt för 

integrationsarbetet, då detta hjälper barnen att skapa en tillhörighet. Backlund (m.fl. 2012) 

beskriver skolans roll då det är i skolan som barnen har möjlighet att knyta kontakter med 

jämnåriga och lära sig både språket och de kulturella normerna. Att barnen känner en 

samhörighet är av stor betydelse för deras möjlighet att etablera sig i ett nytt land (Kohli 

2011; Rania et al. 2014), och uppföljningsstudier har visat att barnen som knyter kontakter 

antingen genom att de har släkt i landet eller enbart genom att de skapar sig ett helt nytt 

kontaktnät klarar sig bra i längden (Hessle 2009). 

2.2 Teori  

2.2.1 Generell systemteori  
Den tysk-kanadensiska biologen och filosofen Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) skapade 

och lade grunden för den generella systemteorin (Bertalanffy 1969). Bertalanffys började 

utvecklingen av teorin då han arbetade med att dela levande organismer in i mindre delar, som 

celler och organiska molekyler. Han och hans kolleger talade om det organistiska synsättet 

som innebar att organismer är organiserade saker och att de som biologer måste komma 

underfund med hur de är organiserade. Bertalanffy försökte även applicera det organistiska 

synsättet i flera av sina projekt, bland annat studier på metabolism, växt och biofysik hos 

organismer och detta ledde senare till utvecklandet av vad han kallade den generella 

systemteorin. Han publicerade sin teori redan 1937 under ett seminarium i Chicago, men lade 

den sedan åt sidan då teori överlag hade ett dåligt rykte inom biologin på den tiden. Det var 
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inte förrän efter andra världskriget som synsättet ändrade och det kom på modet att ha ett mer 

öppet sinne för ett abstrakt generaliserande tänkande. Bertalanffy upptäckte att flera andra 

forskare hade liknande idéer som han själv och att det hade blivit lite av en trend inom det 

moderna tänkandet. Den generella systemteorin fortsatte att utvecklas efter detta och kom att 

användas inom de flesta områden i samhället. Det används bland annat inom medicin, fysik, 

arkeologi, psykologi, sociologi, samhällsvetenskap, datateknik och mycket mer (Bertalanffy 

1969). 

Två stora namn som har varit med och lett systemteorin framåt inom sociologin är Walter F 

Buckley (1922-2006) och Niklas Luhmann (1927-1998). Buckley var en amerikansk sociolog 

och professor i sociologi vid University of New Hampshire och han var bland de första som 

utvecklade och applicerade Bertalanffys generella systemteori på sociologin (Buckley 1967). 

Luhman var professor i sociologi vid Bielefeld universitet och anses vara en av de viktigaste 

männen inom sociologi och socialteori idag. Han utvecklade en unik form av systemteorin 

som har varit en stor inspiration inom fler olika ämnesområden, varav socialt arbete är en av 

dem (Luhman 2015).  

Grundidén i den generella systemteorin är att se olika fenomen som komponenter av en större 

enhet. Varje komponent relaterar till varandra och påverkar i sin tur helheten och dess sätt att 

fungera. Dessa komponenter bildar i sin tur vart och ett, ett eget system. För att ett system ska 

fungera krävs det att alla komponenter samarbetar med varandra för att kunna hantera 

förändringar. Varje komponent inom ett system består av mindre enheter som kallas 

subsystem. Dessa subsystem består i sin tur själva av flera mindre subsystem. Huvudsystemet 

inom systemteorin kallas Suprasystem och det system som alla subsystem mynnar ut från. 

Utan subsystemens samarbete, fungerar inte Suprasystemet (Bertalanffy 1969). 

Enligt systemteorin består allting av olika system och allt kan förklaras genom olika system, 

allt från universums oändliga system med galaxer, planeter och stjärnor, till 

människokroppens system bestående av organsystemet som styr kroppen. Denna teori kunde 

därmed tillämpas i denna studie för att förklara det svenska samhällets system och 

ensamkommande flyktingbarns integration in i det, med hjälp av HVB-hemmen. 

2.2.2 KASAM (Känsla av sammanhang) 
Det var den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky som utvecklade teorin KASAM, eller 

Känsla Av SAMmanhang. Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 

Universitetet av Negev, Beersheba i Israel där han 1970 studerade hur kvinnor som tillhörde 
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olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet. Han upptäckte där att en del av 

kvinnorna från den judiska gruppen som överlevt nazisternas koncentrationsläger under andra 

världskriget hade, trots svåra upplevelser, lyckats bevara sin hälsa. Dessa fynd gjorde att 

Antonovsky ställde sig frågan vad det är som gör att en människa klarar av att hålla sig frisk 

under, och efter, svåra omständigheter i livet. Han myntade därför begreppet salutogenes som 

betyder hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet lägger fokus på de faktorer som orsakar 

och bevarar hälsa, istället för vad som orsakar sjukdom (patogenes). Antonovskys svar på 

frågan om salutogenes var KASAM.  Han ansåg att människan hela tiden pendlar mellan två 

olika poler av hälsa i livet, en frisk och en sjuk. Det som styrde om man var frisk eller sjuk 

var ens känsla av sammanhang. Ju starkare KASAM en människa har, ju friskare och 

motståndskraftigare är denna att stå emot och klara av svåra situationer och trauman som 

uppstår i livet (Antonovsky 1979). 

För att beskriva KASAM myntade Antonovsky tre begrepp som han ansåg var 

huvudkomponenter inom teorin. Dessa tre begrepp kallade han begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De människor med hög KASAM hade höga värden på dessa tre komponenter, 

i jämförelse med människor med låg KASAM som hade låga värden på de tre. Den första 

komponenten begriplighet syftar på i vilken utsträckning olika påverkande faktorer upplevs 

som förnuftsmässigt gripbara och att den information man får känns strukturerad, 

sammanhängande och ordnad, snarare än slumpmässig och oordnad. En hög känsla av 

begriplighet ger en förväntan av att olika påverkande faktorer och händelser som en person 

möter i framtiden kommer att vara förutsägbara, eller i händelse av att de kommer som en 

överraskning, i alla fall gå att ordna och förklara. Den andra komponenten hanterbarhet 

definierar Antonovsky som till vilken grad en person upplever att resurser finns till 

förfogande för att klara av krav som uppstår vid olika händelser. En hög känsla av 

hanterbarhet gör att en person inte känner sig utlämnad och försvarslös inför svåra 

omständigheter, eller känner sig orättvist behandlad av livet. Den tredje komponenten 

meningsfullhet beskriver Antonovsky som KASAM:s motivationskomponent och syftar på i 

vilken utsträckning en person känner att livet har en känslomässig mening och att känna en 

viss mening med olika problem och svårigheter som uppkommer och känna motivation till att 

ta itu och investera energi på dem, istället för att endast se dem som bördor att undvika. Dessa 

tre komponenter relaterar till varandra och bildar tillsammans pelarna för KASAM. 

Antonovsky beskriver detta: “Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit 
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till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang.”(Antonovsky 1987 s:46). 

2.2.3 Teori i studien 
Studien använder generell systemteori som bas och KASAM som huvudteori. 

I studien ses det svenska samhället som ett samhällssystem, ett Suprasystem, uppbyggt av en 

kultur med olika normer, lagar och regler som kontrollerar och styr det. Dessa lagar och regler 

skapas av de organisatoriska subsystemen riksdag, regering, kommun och landsting och 

upprätthålls därefter av mindre organisatoriska subsystem som bland annat skolan, polisen, 

socialtjänsten, militären och migrationsverket (här ingår även HVB-hemmen), som i sin tur 

upprätthålls av ännu mindre subsystem vilket består av olika grupper med individer, alltså 

svenska medborgare. Varje individ är ett eget system i sig som spelar en egen roll i 

utformningen av det stora samhällssystemet. Utan alla dessa subsystem skulle hela 

samhällssystemet kollapsa. Andra länder har sina egna system och subsystem med andra 

regler, lagar och normer och dessa kan skilja sig enormt från det svenska systemet. Dock 

tenderar västeuropeiska länder, med Sverige inräknat, ha likartade system. Barn som däremot 

växer upp i länder utanför Europa, som bland annat Afghanistan, Irak eller Somalia är en del 

av ett samhällssystem som oftast är mycket olikt det svenska systemet. De har sin egen kultur, 

med olika lagar, regler och normer. När ett barn då tvingas lämna sin familj och fly från sitt 

hemland och hamnar i Sverige, som är ett helt nytt och okänt system för dem, uppstår det en 

systemkonflikt mellan barnet och det svenska samhället. Barnet kan inte de nya lagarna, 

reglerna eller normerna och hamnar lätt utanför och känner sig sårbart och ensamt. Det är 

därför av stor vikt att barnet så fort som möjligt kan få hjälp att integreras in i det nya 

samhällssystemet och bli en del av det. Som tidigare forskning visat har ensamkommande 

flyktingbarn gått igenom många svårigheter och svåra trauman, vilket gör att de mår psykisk 

dåligt. Den visar även att ett barn som kommer till ett helt nytt system med en annan kultur 

där de känner sig utanför bidrar till ett sämre mående. Enligt KASAM är de barn som har 

dålig psykisk hälsa då de har förlorat sin känsla av sammanhang i tillvaron. Studien utgår 

därför från hypotesen att ett flyktingbarn som tvingas lämna sitt eget kända system bestående 

av familj, hem, land och kultur upplever ett så pass stort trauma att dess KASAM rubbas. 

Denna rubbning kommer i sin tur att försvåra barnets integration in i det nya systemet, vilket i 

detta sammanhang är det svenska samhället. HVB-hemmen fungerar då som ett subsystem i 
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samhället med syftet att tillhandahålla resurser som barnet behöver för att få sin KASAM i 

balans igen. Det är i sin tur subsystemen individerna, alltså de anställda på HVB-hemmen, 

som ska utnyttja och erbjuda dessa resurser till barnen och på så sätt hjälpa barnen återfå sin 

balans. Detta skulle då underlätta integrationen in i Suprasystemet, det svenska samhället. 

2.2.4 Teoretiska begrepp 
Teoretiska begrepp från detta kapitel som kommer att användas som analytiska redskap i 

studien är: System, Suprasystem, subsystem, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

3. Metod 
I detta kapitel redovisas studiens forskningsansats, metod för datainsamling, analys av 

materialet samt de etiska överväganden studien har följt.  

3.1 Forskningsansats 
Studien är kvalitativ och består av intervjuer med personal på två HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn. Anledningen till att studien är kvalitativ är att det är lättare att 

gå in på djupet i forskningen och på så sätt få en djupare förståelse för ämnet 

ensamkommande flyktingbarn och deras situation som nyanlända i Sverige, utan nära anhörig. 

Semistrukturerade intervjuer gav ett tillfälle att föra en bredare diskussion om 

forskningsämnet då det inte fanns några färdiga svarsalternativ och det fanns en möjlighet till 

följdfrågor och fördjupning. 

 

Intervjuerna tolkades sedan utifrån en hermeneutisk ansats. Analysen kom därmed att 

innebära ett fokus på förhållandena mellan delar och helheter inom intervjuerna. Den 

hermeneutiska metoden innebär ett pågående pendlande mellan del och helhet och även 

mellan förförståelse och förståelse. Vikten av detta är att skapa en ny förståelse av innehållets 

delar genom att förstå innehållets helhet. När man har en förståelse för helheten kan delarna 

analyseras på ett annat sätt, med en ny utgångspunkt. Detta gäller även tvärtom, då delarna 

förstås kan helheten också analyseras ur en ny utgångspunkt. Tolkningen av innehållet 

kommer på så sätt att växla mellan olika abstraktions- och analysnivåer, för att kunna skapa 

en mer ingående betydelse utifrån materialet. Genom att skapa en förståelse för helheten så 

kan delarna få nya betydelser, men det är med hjälp av delarna som helheten skapas. Detta 

skapar en tolkningssyntes mellan helhet och delar, samt mellan förförståelse och förståelse 

(Ödman 2007). 
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Anledningen till att vi använde oss av hermeneutik är att de olika delarna bestående av 

subsystemen HVB-hem, skola, socialtjänst, samt individens subsystem bestående av socialt 

kontaktnät och fritidsaktiviteter, ledde oss till att se helheten, av integrationen in i det svenska 

samhället (Suprasystemet). Då vi undersökte hur dessa delar, med störst fokus på HVB-

hemmet, arbetar och samarbetar runt de ensamkommande flyktingbarnen, kunde vi skapa en 

förståelse för hur integrationssystemet fungerar. Vi kunde även se arbetet med barnen ur det 

övergripande perspektivet vad gäller deras utsatta situation och behov av trygghet och stöd. 

Hermeneutiken gav oss en möjlighet att se hur HVB-hemmens verksamhet hjälper barnen att 

få en känsla av sammanhang (KASAM) och hjälper dem hantera sin påfrestande situation i 

det nya Suprasystemet. Detta skedde genom analys av delarna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som tillsammans skapar helheten för känslan av sammanhang. 

3.2 Material 
Studien består av åtta intervjuer med personal som jobbar på två olika HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn, fyra från varje hem. De två HVB-hemmen kommer av 

anonymitetsskäl att benämnas som HVB Nord och HVB Syd och intervjupersonerna kommer 

att benämnas som antingen som IP 1-4 Nord eller IP 1-4 Syd. Vid båda HVB-hemmen 

kontaktades föreståndaren som gav sitt godkännande till att personalen intervjuades och 

därefter lämnades även kontaktuppgifter till båda uppsatsförfattarna och handledaren till 

intervjupersonerna. 

 

Intervjufrågorna var baserade på KASAMs tre huvudbegrepp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Genom dessa tre begrepp ville vi skapa en förståelse för HVB-hemmens roll i 

integrationsarbetet och de tankar som finns hos personalen angående deras verksamhets roll i 

förhållande till barnen. Det skulle även försöka fånga upp personalens syn på barnens mående 

och hälsa. Intervjufrågorna gällde också HVB-hemmets relation med andra subsystem som 

bland annat skola och fritidsorganisationer. 

3.3 Analysmetod 
Vi använde oss av abduktiv metod (Alvesson & Sköldberg 1994) för att koda och analysera 

intervjumaterialet. Detta då hermeneutik som analysmetod är öppen och teorifri, samtidigt 

som vi hade våra två teorier generell systemteori och KASAM. Genom att vi använde oss av 

abduktiv metod kodades materialet både induktivt (teorilöst) och deduktivt (teorigrundat) 

vilket gav oss en större överblick över intervjumaterialet och då även en större möjlighet att 

finna viktiga teman och kategorier inför analysen, både inom och utanför ramen för våra 
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teorier. Efter att vi transkriberat och kodat intervjuerna identifierades de mest framstående 

teman i samtalen. Utifrån dessa teman fann vi olika kategorier som vi sedan analyserade 

tillsammans med intervjuerna, den tidigare forskningen och våra teorier för att plocka ut den 

mest väsentliga informationen att använda i resultatet.      

3.4 Studiens avgränsningar 
Under studien intervjuade vi inte de barn som befinner sig på HVB-hemmen utan vi 

fokuserade enbart på personalen på dem. En följd av att vi valde att fokusera på personalens 

berättelser är att det kunde skapa problem när HVB-hemmets roll i integrationsarbetet skulle 

tolkas. Begreppet KASAM för barnen filtrerades genom berättelser och beskrivningar ifrån 

personalen och inte från barnen själva vilket kan innebära en risk att KASAM inte 

framkommit tydligt nog. Målet var att operationalisera KASAM-begreppet på ett sådant sätt 

att det låter sig tas upp i frågor till personalen angående deras rutiner och hur de arbetar med 

barnen på en daglig basis för att skapa en förståelse kring HVB-hemmens roll i det 

övergripande integrationsarbetet. KASAM-begreppen tolkades därefter utifrån ett kollektivt 

KASAM perspektiv då vi inte kunde undersöka varje individs enskilda KASAM när vi endast 

intervjuade personalen och inte barnen. KASAM blev därmed ett helhetsbegrepp för 

personalens syn på alla barnens mående och inte på enskilda barn. Då en av våra 

frågeställningar är vad HVB-hemmens roll i integrationsarbetet finner vi det motiverat ur ett 

systemteoretiskt perspektiv att intervjua personalen, då deras kunskaper om samarbete med 

andra system bedöms som nödvändiga för att kunna besvara denna frågeställning. Denna 

organisatoriska kunskap bedömer vi inte kunna få ifall vi väljer att intervjua barnen på 

boendet, vilket resulterar i att vi finner valet av att intervjua personalen motiverat utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv, även om det innebär att vi enbart kan undersöka KASAM ur ett 

kollektivt perspektiv.  Till detta kommer den hermeneutiska metoden sedan att användas för 

att skapa en förståelse kring hur arbetet på HVB-hemmen hjälper barnen att hantera sin 

situation som, enligt vad som framgår av tidigare forskning, präglas av osäkerhet och oro. 

Med den hermeneutiska metoden kunde personalens berättelser om hur de arbetar med de 

ensamkommande flyktingbarnen analyseras utifrån den helhetssituation som de befinner sig i, 

som nyanlända i ett nytt land utan varken föräldrar eller andra anhöriga. Då vi valde att inte 

intervjua själva barnen gavs personalen tolkningsföreträde över hur barnens situation ser ut på 

HVB-hemmet, vilket kan ha påverkat resultatet. Men genom att många av barnen varit med 

om traumatiska upplevelser och lever i en högst orolig situation så bedömde vi det som etiskt 

känsligt att intervjua barnen. Att intervjua personalen gav oss även möjligheten att ställa 
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direkta frågor om själva verksamheten, något som hade varit svårt om vi valt att intervjua 

barnen. 

 

Urvalet är begränsat till enbart två HVB-hem. Därmed kan vi endast ta upp metoder, åtgärder 

och eventuella brister som finns på just de HVB-hemmen. Vi anser dock att detta gav oss ett 

bredare perspektiv, än om vi valt att enbart använda informanter ifrån ett HVB-hem. 

Begränsningen till enbart två HVB-hem medför även en ökad anonymitet, då det blir svårare 

att identifiera vem som sagt vad till skillnad från ifall vi valt att intervjua ett par personer ifrån 

flera olika HVB-hem.  

3.5 Etiska överväganden 
Studien följde de etiska riktlinjer som är satta av vetenskapsrådet kring information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Detta innebär att alla som deltog i studien blev 

ordentligt informerade om vad studiens syfte är, samt att ingen intervju genomfördes utan 

samtycke från deltagaren som denne alltid kunde ta tillbaka, även efter att intervjuerna var 

genomförda. Det förekommer inga namn på varken deltagare eller HVB-hem i studien och 

information som framkommit under dem användes endast i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002).   

 

Alla intervjudeltagare garanterades att inga obehöriga skulle kunna ta del av intervjuerna, för 

att de med trygghet skulle kunna svara på känsligare frågor om bland annat brister i 

verksamheten. Vi såg dock flera fall där lojaliteten mot verksamheten, verksamhetschefen, 

samt annan personal övervägde garantin på anonymitet, då fokusen på brister handlade mer 

om omgivningen runt hemmen och inte på själva verksamheten, Vi valde därför att inte lägga 

allt för stor vikt på att få fram möjliga brister inom verksamheterna då vi förstod att det kan 

vara ett känsligt ämne att diskutera för deltagarna. Vi valde även bort att intervjua barnen på 

hemmen med hänsyn till deras redan utsatta situation och känsliga läge.  

4. Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens analys och resultat av datamaterialet. Huvudtemat vi har 

arbetat utifrån i studien är samhörighet. Detta tema har sedan utmynnat i flera mindre teman. 

HVB-hemmen har av anonymitetsskäl fått de fiktiva namnen HVB Nord och HVB Syd. 
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4.1 Inledande information 

Innan vi går in på det som framkommit under studien har vi valt att beskriva ett par centrala 

områden. Dessa områden är dels en beskrivning av en bra integration utifrån vad 

informanterna svarade, dels en genomgång av asylprocessen, dels en beskrivning av det mest 

framgående temat ifrån alla intervjuerna: Samhörighet. 

4.1.1 Definition - vad är en bra integration? 
Vi började våra intervjuer med att ställa frågan hur intervjupersonen skulle definiera en bra 

integration. Vi fick flera olika svar som alla pekade mot samma ståndpunkt vilket var vägar, 

samt guidning in i samhället. Att ha möjligheten att bli en del av och känna tillhörighet i 

samhället man lever. 

“Integration är ju att komma in i samhället man befinner sig i. För mig är det att känna 

en tillhörighet till samhället man är i. Att få börja skola, att få jobb att kunna umgås 

med människor, att känna sig en del av samhället är för mig integration. Att må bra i 

samhället om man jämför med hur andra som är integrerade mår. En bra integration är 

väl det att ha vägar in i samhället” (IP 1 Syd) 

Intervjuperson 4 Syd beskriver integration som att guida någon i hur man gör något, inte bara 

beskriva hur man gör något, utan faktiskt visa hur man gör det också. 

“Om jag skulle förklara det är bra att spela fotboll, att jag också visar hur man spelar 

fotboll, inte bara det är bra å spela fotboll utan man visar vägen till det man vill få 

fram.” (IP 4 Syd) 

4.1.2 Asylprocessen 
Asylprocessen är i stort sätt densamma för ensamkommande flyktingbarn som för alla andra 

som söker asyl, men det finns vissa skillnader ifall barnet är ensamkommande. Dessa 

skillnader består huvudsakligen i att om barnet är ensamkommande så kontaktas 

socialtjänsten i anvisningskommunen om att barnet behöver placeras, antingen i HVB eller i 

ett familjehem, samt att behovet av en god man anmäls till kommunen. När det gäller 

ensamkommande flyktingbarn så krävs det även en mottagare i hemlandet för att barnen ska 

kunna skickas tillbaka till hemlandet vid ett eventuellt avslag på asylansökan. Efter att 

ansökan om asyl lämnats in består asylprocessen av flera olika steg: utredningssamtal, 

asylutredning, beslut. Utredningssamtal sker mellan barnet och dennes gode man och 

tjänstemän från Migrationsverket, och är ett tillfälle för migrationsverket att ställa frågor till 

barnet angående barnets familj och identitet samtidigt. Under asylutredningen är det barnet 
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som, med stöd av god man och offentligt biträde, berättar om varför han eller hon söker asyl, 

och därefter följer ett beslut ifrån migrationsverket om ifall barnet ska bli beviljat 

uppehållstillstånd eller inte. Blir barnet beviljat uppehållstillstånd så ska barnet bosätta sig i 

Sverige, och om barnet blir nekat uppehållstillstånd så ska barnet lämna landet och återvända 

till sitt hemland. Vid ett avslag så ska migrationsverket anordna återvändningssamtal och även 

organisera en mottagare, och en eventuell återförening med barnets föräldrar, i hemlandet. 

(Migrationsverket) 

 

Om barnet vill överklaga ett beslut ifrån migrationsverket så har denne rätt till det inom 3 

veckor. Vid en överklagan så skickas beslutet till migrationsverket som prövar beslutet 

ytterligare en gång och om beslutet kvarstår lämnas överklagandet till en migrationsdomstol, 

och efter beslut från domstolen så kan både barnet och migrationsverket ansöka om 

prövningstillstånd hos övermigrationsdomstolen. Efter beslut ifrån övermigrationsdomstolen, 

eller om prövningstillstånd ej ges, så vinner beslutet laga kraft och kan inte överklagas. 

(Migrationsverket) 

4.1.3 Samhörighet - en grundpelare 
Under analysen av våra intervjuer fann vi ett återkommande tema som var övergripande för 

hela integrationsarbetet med de ensamkommande flyktingbarnen, nämligen samhörighet. 

Detta tema tog sig i uttryck genom flera mindre begrepp som familj, socialt kontaktnät och 

kulturell identitet. Ett barn som tvingas fly och lämna sin familj, sitt land och sin kultur 

förlorar alla dessa begrepp. Det samhälle, eller Suprasystem, som har fungerat som en trygg 

bas hela livet går förlorat och då barnen plötsligt befinner sig i ett nytt Suprasystem bestående 

av det svenska samhället skapar detta en systemkris hos barnet. Denna kris kan förknippas 

med en minskad KASAM som i sin tur orsakar bland annat psykisk ohälsa och otrygghet. 

Detta fenomen är relaterat till flera av de intervjuer vi haft och även till tidigare forskning. 

Barnen behöver därför hjälp att åter finna denna trygga bas och det är här de tre begreppen 

familj, socialt kontaktnät och kulturell identitet kommer in.  

4.2 HVB Nord 
HVB Nord är ett relativt nyöppnat boende som öppnades 2015. Boendet ligger ute på 

landsbygden i en mindre kommun och har plats för 17 stycken ensamkommande flyktingbarn. 

Majoriteten av barnen är från Afghanistan och alla är pojkar. 
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4.2.1 Den trygga basen 
I flera av intervjuerna framgår en beskrivning av HVB-hemmets verksamhet som att vara en 

trygg bas för barnen, att vara en familj för barnet i det nya landet som kan hjälpa dem i deras 

nya situation och på så sätt stärka deras KASAM genom att stödja barnen i att begripa, 

hantera samt känna meningsfullhet i vardagen. En stark familjekänsla är tydlig ifrån flera av 

intervjuerna med exempel som “jag känner att jag är en slags pappa åt dem” (IP 1 Nord) och 

“vi är lite som en, en familj vi är lite som bröder och systrar och fader och mor” (IP 3 Nord). 

Den familjära känslan på boendet uttrycks som en av de viktigaste delarna i arbetet med dessa 

ungdomar då det inte bara underlättar för barnen att känna sig bekväma på boendet samt 

känna meningsfullhet i sin nya boendesituation, utan det ger även en rad andra möjligheter för 

boendepersonalen att hjälpa barnens hanterbarhet av olika situationer som kan uppstå både på 

boendet och utanför. Från boendepersonalens sida anser de att detta förhållningssätt gör det 

mycket lättare att föra diskussioner med barnen. Personalen hävdar i intervjuerna att det går 

att hantera saker på ett helt annat sätt om man har en mer öppen och familjär relation till 

barnen istället för enbart en professionell relation mellan boende och personal. 

 

“Varför är familj så viktigt? För att dom man kan vara ärlig med. Jag kan vara ärlig 

med min mor, jag kan samtala på en annan nivå [...] och det är det dom här barnen 

behöver. Dom behöver känna det här för har man grunden så kan vad som helst vare sig 

skolan inte funkar eller inte samhället funkar så kan dom komma tillbaks [...] Man kan 

ge råd som en en far eller som en bror eller som en syster eller nått sånt” (IP 3 Nord) 

 

Genom att skapa den familjära relationen med barnen så tillåter det personalen att hantera 

situationer och ge stöd åt barnen i en liknande kapacitet till vad en förälder skulle kunna göra. 

Det finns en möjlighet att bryta upp ett bråk som en förälder bryter upp ett bråk mellan två av 

sina barn, samtidigt som det låter personalen ha samtal på en annan nivå. Som belyses i citatet 

ovan så låter den familjära känslan personalen att inta en liknande roll som en förälder eller 

släkting till barnen vilket skapar en trygghet samtidigt som det underlättar begripligheten och 

hanterbarheten av olika situationer för både personalen och barnen. Intervjuperson 3 Nord 

nämner vid flera tillfällen att personalen har möjlighet att tala med barnen på deras nivå. Om 

ett barn gråter beskriver han att man även kan bemöta dem på ett mer familjärt sätt och kanske 

säga “kom bror vad händer? Ah okej men vi fixar det. Okej du har ont” (IP 3 Nord). 
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Den familjära relationen barnen sinsemellan är också något som kommer upp under 

intervjuerna. Enligt intervjuperson 4 Nord är det barnen själva som är bäst på att trösta 

varandra då någon är ledsen eller mår dåligt.  

 

“Om vi tar det här med afghaner, dom är sexton killar. Dom är jättebra på att trösta 

varandra. Ibland så när man är ledsen vill man va för sig själv, man vill inte ha tusen 

personal som kommer. Men dom är jättebra på att trösta varann” (IP 4 Nord).  

 

Det går genom detta att se hur barnen är individuella subsystem som tillsammans bildar ett 

nätverk för att trösta och stötta varandra när det behövs. De bidrar alltså själva till att stärka 

varandras hanterbarhet och begriplighet över situationer och skapar en ytterligare 

meningsfullhet i samvaron. De har varandra att kämpa för och stärker varandras och sin egen 

KASAM. 

 

Det som också framgår utifrån intervjuerna är en tydlig känsla av att vilja hjälpa barnen att 

begripa och hantera sin nya situation. Vare sig det är intervjuperson 3 Nord som betonar 

vikten av att “man får rätt personer på rätt plats” eller intervjuperson 1 Nord som hävdar att 

han anser att om man ska jobba inom verksamheten så bör viljan att hjälpa barnen komma 

först och inte att man får betalt för det. I slutänden så återkommer vi till idén om att HVB-

hemmet ska agera som en trygg bas som barnen kan utgå ifrån och ta stöd av för att känna en 

ökad meningsfullhet att fortsätta deras resa in i det nya samhället. Denna trygga bas hjälper 

barnen att få begriplighet över svåra situationer som kan uppstå i samband med bland annat 

asylprocessen, samt hjälper dem med hanterbarheten av dem för att de ska komma stärkta ur 

situationerna och känna en ökad KASAM i vardagen.  

 

“Jag tycker att dom får en trygghet som jag [...] tror dom känner och vi försöker och 

stötta och hjälpa dom så att dom [...] kan utbilda sig och bli svenska medborgare” (IP 1 

Nord)  

4.2.2 Det sociala kontaktnätet i Sverige 
När det kommer till barnens kontaktnät i Sverige är den största delen på själva HVB-hemmet. 

Alla fyra intervjupersonerna från HVB Nord påtalar att barnen har en bra och god kontakt 

med alla i personalen samt de övriga boende. Den familjära känslan som tagits upp ovan har, 

enligt personalen, resulterat i ett starkt kontaktnät inom själva boendet, vilket har skapat en 
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miljö där de boende enligt intervjuerna är bekväma med varandra och med personalen. Detta 

kontaktnät är ytterligare ett stöd för barnens känsla av meningsfullhet då de vet att de har 

vänner runt sig som stöttar och bryr sig om dem. 

 

“Deras kontaktnät om vi pratar utåt sett, så får dom tillfällen för det. Vi går på 

språkcafé, dom går på fotboll, dom går på sina aktiviteter [...] men sen är folk olika” 

(IP 3 Nord) 

 

När det kom till barnens kontakter utanför HVB-hemmet så beskrevs det att barnen får många 

möjligheter att komma ut och träffa folk men sen är det upp till var och en av dem att faktiskt 

ta kontakterna. Intervjuperson 2 Nord nämner att barnen känner sig oerhört begränsade av 

språket, något som leder till en begränsning då det gäller kontakten utanför boendet. Denna 

begränsning kan i sig leda till en försämring av barnen KASAM då de känner ett visst 

utanförskap i resten av samhället som de inte är säkra på hur de ska hantera. 

 

“Alltså jag har pratat med många av killarna och de säger att språket begränsar dem 

väldigt mycket [...] De är mest med varandra. Det är inte så att de försöker skapa 

kontaktband med andra så mycket [...] jag är väldigt på dem att de ska göra det för att 

om de inte kommer ut så kan de kanske inte lära sig språket lika snabbt, men de tycker 

att språket begränsar dem väldigt mycket” (IP 2 Nord) 

 

Utifrån intervjuperson 2 Nords ord kan man se att barnen själva begriper att denna 

begränsning är på grund av språket, samt att personalen försöker hjälpa barnen att hantera 

situationen genom att motivera dem att lära sig språket.  

 

Intervjuperson 2 Nord betonar även vikten av att skapa kontaktband med andra för att lättare 

lära sig det svenska språket. Via kyrkan anordnas det därför bland annat ett språkcafé en gång 

i veckan där de får träffa personer som pratar svenska för att få lära sig språket lättare. 

Språkcafét är därmed ytterligare ett verktyg för barnen att kunna hantera utanförskapet som 

språkbristerna leder till genom att de får hjälp att lära sig svenska av utomstående människor. 

Denna hjälp leder även till en ökad meningsfullhet för barnen att fortsätta lära sig svenska då 

de ser att andra människor bryr sig om, samt vill skapa ett socialt kontaktband med dem, 

Intervjuperson 2 Nord berättar vidare att det är svenskar boendes i området runt HVB-hemmet 

som ställer upp frivilligt för att hjälpa barnen både med språket, men även med andra läxor de 
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har fått i skolan. Genom dessa tillfällen har barnen även fått fadderfamiljer som består av 

volontärer som ställt upp på att några av barnen får komma till dem, så de får lära sig att vara i 

en svensk familj och se den svenska kulturen på nära håll. I nuläget så berättar personalen att 

sju av de sjutton som bor på hemmet har en fadderfamilj, och att det är de äldsta barnen som 

prioriteras. Anledningen till att de äldre barnen prioriteras är för att de är närmare 18 år, vilket 

är den tiden då de ska flytta från boendet och börja klara sig själva ute i samhället. 

Fadderfamiljerna ger ett extra stöd för dessa barn att hantera de situationer som kommer 

uppstå då de ska börja klara sig själva ute i samhället. 

  

“Då har vi fadderfamiljer som ställer upp som volontärer och då har vi tagit de äldsta 

killarna som fyller arton och ska ut i samhället att de får fadderfamiljer” (IP 4 Nord) 

 

Detta samarbete mellan kyrkan och HVB-hemmet är ett utmärkt bevis på hur två 

organisatoriska subsystems samarbete leder till att ett nytt subsystem i form av fadderfamiljer 

utvecklas, som i sin tur hjälper till med barnens integration in i det svenska samhället, alltså 

Suprasystemet. Denna möjlighet med fadderfamiljer stärker barnens motivation och ger en 

ökad känsla av meningsfullhet att fortsätta kämpa och inte ge upp vid motgångar som kan 

uppstå under bland annat asylprocessen.   

 

Förutom språkcafé och fadderfamiljer så går barnen även i skolan, vissa i grundskolan och 

vissa i gymnasiet. Kommunen ger även ett bidrag till fritidsorganisationer om de kan 

engagera barnen inom sin verksamhet. Barnen deltar i en rad olika aktiviteter alltifrån att 

spela instrument till att spela fotboll och träna taekwondo. Subsystemet boendet bidrar 

därigenom till att ge barnen möjligheter att träffa folk och knyta kontakter med andra 

subsystem bestående av olika fritidsorganisationer. Dessa subsystem är åter en viktig del för 

barnens integration in i samhället genom att de får träffa andra människor utanför boendet.  

 

Vikten av aktiviteter betonas som en stor del i arbetet med barnens välmående. 

 

“Är man aktiv hela tiden då glömmer man att tänka på det som har hänt och det som 

händer ganska mycket på det här boendet är aktiviteter hela tiden. Alltså då menar jag 

läxor, personal som kommer ’vad händer? Ska vi spela playstation, gå på en promenad, 

ta en löp tur?’. Alltså det händer mycket” (IP 4 Nord) 
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Det intervjuperson 4 Nord alltså hävdar är att då barnen hela tiden aktiveras tänker de inte lika 

mycket på den jobbiga situation de befinner sig i vilket bidrar till ett ökat välmående. 

Aktiviteterna är på så sätt ett verktyg för att hantera jobbiga tankar som annars skulle snurra 

runt i huvudet och försämra barnens KASAM vilket skulle leda till en ökad ohälsa. 

 

Personalen berättade också att barnen har möjlighet att kontakta sina föräldrar, i de fallen då 

det finns föräldrar antingen i hemlandet eller i något annat land, så länge det fanns tillgång till 

telefon. Barnen har ett visst antal minuter per vecka som de har möjlighet att ringa för, samt 

att det finns en särskild telefon ifall föräldrarna vill ringa till boendet. Möjligheten för barnen 

att ha kontakt med föräldrarna ger dem ett ytterligare sätt att hantera sin situation som 

ensamma i ett nytt land. Även om det endast sker genom ett telefonsamtal kan det göra 

mycket för motivationen då barnen vet att deras familj mår bra och bryr sig om hur det går för 

dem i Sverige. 

 

Personalen framhäver däremot ett problem, vad gäller barnens kontaktnät, vilket i det här 

fallet är boendets lokalisering och bristen på bussar. Istället så får personalen ställa upp och 

skjutsa barnen antingen till och från skolan, beroende på vilka tider de börjar och slutar, eller 

så får de skjutsa barnen till närmaste busshållplats. Detta har resulterat i att mycket tid går åt 

till att skjutsa barnen antingen till olika aktiviteter, till skola eller till vänner. 

 

“Här går det inte bussar liksom så ofta det är nackdelen [...] dålig kommunikation men 

vi [...] kuskar med dom. Det går mycket tid åt att skjutsa killarna” (IP 1 Nord) 

4.2.3 Den kulturella identiteten 
En viktig aspekt som dök upp under flera av intervjuerna på HVB Nord var den kulturella 

identiteten. Det är ofta stängda samhällen som dessa barn flyr från. Personalen påtalar även att 

i Sverige är vi oerhört öppna med våra känslor, jämfört med i Afghanistan där många av 

barnen kommer ifrån. Att inte visa känslor, svaghet eller att samtala om svåra saker är en stor 

del av deras kultur.  

 

“och vi säger ju självklart att det finns stöd du kan få utifrån om du inte vill prata med 

någon på boendet och så vidare, men ja det är inte alltid de är öppna för det tyvärr. det 

är den liksom kulturen det är inte ok att prata, det är inte ok att vara ledsen” (IP 2 

Nord) 
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Betydelsen av att personalen förstår sig på dessa kulturella skillnader är en stor hjälp vid 

hantering av barn som mår dåligt. I flera fall då barnen mår dåligt är det på grund av en 

ovisshet under själva asylprocessen. De förstår sig inte på själva asylprocessen och går runt i 

ovissheten om det kommer få beviljat uppehållstillstånd eller ej. Denna ovisshet leder ofta till 

en minskad motivation och en känsla av minskad meningsfullhet till att bland annat lära sig 

språket. Intervjuperson 2 Nord beskriver hur barnen ibland under läxläsning kunde försvinna 

bort i sina tankar och helt tappa fokus på vad de höll på med, något som hindrar dem i 

studierna. 

 

“de sitter och tänker mycket och är ibland inte mottagliga liksom och det stoppar ju 

väldigt mycket för studier [...] man kan se när de sitter och pluggar, ibland försvinner 

de bara i tankarna” (IP 2 Nord)  

 

För att barnen lättare ska förstå sin situation hjälper personalen till och förklarar asylprocessen 

och stöttar dem både under och efter den. Detta görs för att barnen ska kunna få en ökad 

begriplighet, samt hanterbarhet över sin situation och på så sätt öka känslan av meningsfullhet 

med att bland annat utbilda sig för framtiden. Även om personalen inte kan påverka om 

barnen får beviljat uppehållstillstånd eller ej är det viktigt att de finns där hela vägen, hjälper 

dem att hantera, och stöttar under svåra perioder. Detta för att barnen ska ha möjlighet att 

känna att de klarar av ett eventuellt nederlag vid avslag. 

 

Intervjuperson 3 Nord tar även upp vikten av att nästan alla i personalen har utländsk 

bakgrund vilket han menar gör att barnen känner sig bekvämare då flera i personalen vet hur 

det är att vara utanför, samt att flera kan barnens språk. Intervjuperson 1 Nord delar till viss 

del den synen men hävdar även att han eftersom han är svensk och enbart kan svenska så blir 

barnen tvungna att lära sig svenska. 

 

Det finns även skillnader kring ålder och mognad i vissa aspekter. I Afghanistan så är en 

femtonåring vuxen till skillnad från i Sverige där en femtonåring fortfarande är ett barn. “I 

vissa aspekter, inte alla men i vissa aspekter har de blivit vuxna mycket mycket tidigare än vi 

här i Sverige” (IP 3 Nord). Som nämnts tidigare är barnen från en annan kultur och det 

innebär att de måste lära sig lite om hur man beter sig i Sverige och det i sig är också en del 
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utav arbetet på HVB-hemmet. Det kan vara allt ifrån kvinnosyn, till skolplikt och även att 

man inte går och hälsar på folk hursomhelst i Sverige. 

 

“Vi stöttar och hjälper dom med att tala om saker som synen på kvinnor och försöker få 

in det i deras tänk liksom hur det är i Sverige. Dom har ju knappt sett en bar axel på en 

tjej” (IP 1 Nord) 

 

“Det är lite så här vi lär barnen hälsa inte på folk hursomhelst, här i Sverige man gör 

inte så. För dom är det som ‘va? Får vi inte hälsa?’” (IP 3 Nord) 

 

Att barnen får lära sig om normerna som finns i Sverige hjälper dem i hanteringen av 

vardagliga situationer som kan uppstå. Detta leder till en ökad begriplighet över, samt känsla 

av samhörighet i samhället, då barnen vet hur de ska agera för att inte göra fel.  

4.2.4 Motivation & utbildning 
Personalen beskriver barnen som extremt motiverade att lära sig. Språket är den största 

barriären för att knyta kontakter och på kvällarna så har personalen läxhjälp med barnen för att 

de ska lära sig. “Vi får beröm av skolan att våra killar går mest framåt” (IP 1 Nord). Barnen 

upplevs som högst motiverade att lära sig och jobba för att bli svensk trots risken att deras 

asylansökan kan bli nekad. Personalen på boendet erkänner däremot att det på grund av att 

barnen som bor där inte har varit i Sverige så länge så har många av dem ännu inte hunnit ha 

några möten med migrationsverket angående sina asylprocesser. Detta har medfört att 

personalen på HVB Nord ännu inte varit med om att flera av barnen hunnit påverkas av själva 

asylprocessen. 

4.3 HVB Syd 
HVB Syd har funnits sedan 2014 och ligger i en större kommun angränsande till en storstad. 

Boendet har plats för 12 stycken ensamkommande flyktingbarn och har i nuläget 10 boende 

med en stor spridning över nationalitet, folkgrupp. 

4.3.1 HVB - den trygga basen 
Precis som på HVB Nord framkommer det under intervjuerna med HVB Syd vikten av att ha 

en trygg bas för barnen på boendet. Även vikten av att vara en familj åt barnen kommer upp 

under dessa intervjuer, dock inte lika tydligt som på HVB Nord. Det är endast under en 

intervju som en beskrivning av att vara en familj för barnen dyker upp “Alltså vi har den 
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rollen som föräldrar har. Vi är som pappa å mamma” (IP 3 Syd).  Resten av intervjuerna 

snuddar vid ämnet, men uttrycker sig med andra ord.  

 

“Vi bryr oss om dom, vi försöker skapa trygghet och finnas till hands och stötta och det 

är nog väldigt många människor ute i samhället som inte får det alls. Så jag tror att 

dom är medvetna om den kärleken vi har till dom så det tror jag är vår starkaste sida” 

(IP 1 Syd) 

 

“Vi är hundraprocentig i både i själen och i kärleken i allt vi gör till dom, så dom har 

personal som verkligen finns där och bryr sig om dom.” (IP 4 Syd) 

 

Även fast dessa två personer inte uttryckligen talar om familj så belyser de viktiga punkter 

som ingår i att vara förälder och att ta hand om en familj. Dessa egenskaper hjälper barnen att 

lättare kunna begripa och hantera sin situation då de kan känna tryggheten i att personalen 

finns till för dem och verkligen gör allt för att de ska må bra.    

 

En stor del i arbetet med att skapa en trygghet för barnen och hjälpa dem att hantera, samt 

känna meningsfullhet i sin situation sker genom kommunikation, stöttning och motivation i 

vardagen. Dessa genomförs både i samband med mindre integrationsinspirerade aktiviteter 

och temakvällar som boendet anordnar och i vardagliga situationer som alla stöter på i livet.  

 

“Vi har till exempel varje torsdag ett tema som vi pratar om och då kan det vara olika 

högtider [...] Den här veckan ska vi prata om hur man cyklar här omkring att man 

kanske inte tar cykeln ut på motorvägen i Sverige utan man cyklar på en cykelbana [...] 

Prata om sociala koder och olika regler och hur fungerar polisen i Sverige, hur 

fungerar brandkåren, när ringer man ambulansen. All sån här information diskuterar vi 

tillsammans, vad tycker dom, vad tycker vi, vi jämför, ja lite så.” (IP 1 Syd) 

 

“Personligen jobbar jag mycket med kontakt och mycket med samtal och så mycket med 

de praktiska delarna, vi är väldigt aktiva med ungdomarna. Vi till exempel söker jobb, 

tar tiden och hjälper ungdomarna med att skriva CV, hjälper dom å komma till olika 

arbetsplatser som är anpassade för dom, visar dom vägen in i samhället, inte förklarar 

dom vägen utan visar dom vägen in i samhället” (IP 4 Syd) 
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Genom dessa temakvällar och aktiviteter hjälper personalen de boende att få en grund till att 

klara sig själva ute i samhället, alltså Suprasystemet. Den kunskap de får kommer hjälpa dem 

att hantera vardagliga händelser och situationer som uppstår ute i samhället. Situationer som 

känns naturliga för oss som levt i Sverige hela livet, men för dem som är nya känns helt 

främmande. Subsystemen bestående av personalen är alltså en del av boendets egna större 

sammansatta subsystem som hjälper barnen att lära sig hur situationer och händelser i 

Suprasystemet ska hanteras inför framtiden. Subsystemet personalen fungerar som vägvisare 

för subsystemen barnen som inte känner till Suprasystemets koder och regler.   

4.3.2 Det sociala kontaktnätet i Sverige 
Även på HVB Syd är största delen av barnens kontaktnät på själva boendet. Personalen 

beskriver att barnen har en god gemenskap till varandra, även fast spridningen bland 

nationalitet och kultur är stor. Det påpekas även att de flesta har bott tillsammans en lång tid. 

 

“På boendet har de ganska bra gemenskap oavsett bakgrund, etnicitet, religion. Dom 

kommer överens. Många har bott tillsammans väldigt väldigt länge. Det är en bra 

grupp” (IP 1 Syd) 

 

Om de kommer bra överens på grund av att de bott länge tillsammans är inget som direkt 

sades ordagrant, men är något som känns underförstått då det kom upp i samband med 

diskussionen om gemenskapen på boendet.  

 

Gemenskapen utanför boendet beskrivs dock som något som sker oerhört sällan. Barnen har 

visserligen en viss kontakt med klasskamrater under skoltid, “dom har ju skolkamrater” (IP 1 

Syd) men längre än så sträcker det sig inte, utan största umgänget sker på boendet.  

 

“De flesta umgås nästan uteslutet med sina boendekamrater och i vissa fall gamla 

boendekamrater som nu bor på andra boenden, men fortfarande hållt kontakten. Men 

kontakt med folk som har bott här längre eller svenska ungdomar och så det är ytterst 

sällan.” (IP 1 Syd) 

 

“Dom är lite begränsade om man säger så i samhället, men här på boendet så är dom 

väldigt fria i sina uttryck och har väldigt bra socialt liv.” (IP 4 Syd) 
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En förklaring till varför barnens kontaktnät är begränsad hävdar personalen är på grund av 

just språket. Att inte kunna språket gör att kommunikationen med andra försvåras enormt 

mycket och barnen får svårt att hantera situationer där de måste kommunicera, vilket leder till 

att dessa lätt undviks. Detta leder till en känsla av utanförskap för barnen och försämrar deras 

KASAM. Personalen försöker dock att öka barnens hanterbarhet över dessa situationer genom 

att motivera barnen till att ta kontakt med andra för att undvika att känslan av utanförskap ska 

uppstå och de betonar vikten av olika aktiviteter som låter dem göra detta. 

 

“Vi försöker få ut dom och dom ska träffa folk, och inte bara vara hemma, men jag 

förstår att när man inte kan språket så bra så är det svårt för dom och därför är 

aktiviteter en viktig del för våra ungdomar att kunna delta i” (IP 3 Syd) 

 

Barnen har enligt personalen rätt till pengar för en fritidsaktivitet som de själva väljer, för att 

på så sätt skapa ett naturligt umgänge med andra än bara de på boendet, “Ungdomarna har 

rätt till 1500 kronor per termin för att syssla med en valfri fritidsaktivitet” (IP 1 Syd).  De 

individuella subsystemen bestående av personalen hjälper även barnen med kontakten till 

organisatoriska subsystem bestående av idrottsföreningar för att underlätta kontakten för 

subsystemen bestående av barnen “Vi har mejlat varenda fotbollsklubb på den här sidan av 

staden.” (IP 1 Syd). Aktiviteterna skapar situationer där barnen blir tvungna att kommunicera 

med andra och leder till en ökad hanterbarhet av olika situationer där kommunikation är 

nödvändiga, samtidigt som det minskar känslan av utanförskap. De stärker även barnens 

känsla av meningsfullhet då barnen måste lära sig språket för att kunna kommunicera med 

bland annat sina lagkamrater i fotboll.  

4.3.3 Den kulturella identiteten 
Personalen på HVB Syd berättar hur barnen på boendet har en stor känsla av utanförskap, när 

det kommer till kontakter utanför boendet, på grund av de stora kulturella olikheterna med 

samhället. Barnen själva har beskrivit för personalen hur det känner sig annorlunda och att 

detta begränsar dem i både kontaktskapande med andra människor och i integrationen. 

 

“I samtal med våra ungdomar så har dom sagt att dom känner sig annorlunda. Dom vet 

att dom är begränsade i olika saker som dom kan göra och det är väldigt sällan som 

dom är i kontakt med svenskar förutom då sjuksköterska, god man och personalen.” (IP 

2 Syd) 
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För att lösa dessa problem försöker personalen motivera och vara förebilder för ungdomarna. 

Det kan handla om vardagliga saker som är en självklarhet för en integrerad, men helt 

främmande för barnen. Ett exempel som IP 2 Syd använder sig av är kösystemet vi har här i 

Sverige. Intervjuperson 2 Syd beskriver hur det i vissa länder inte existerar något kösystem 

utan det är först till kvarn som gäller och hur de därför visar hur man gör i Sverige.  

 

“Vara en förebild och då ser dom hur vi gör. Att man t.ex. står i kö för att gå på bussen 

och inte bara hoppar på, för det kommer inte bli fullt.” (IP 2 Syd) 

 

Trots denna känsla av utanförskap upplever personalen ändå att barnen inte förlorat hoppet 

om att integreras och bli en del av samhället.  

 

“Att se att man kan vara i en så svår situation men ändå ha den här livsglädjen och 

fortfarande vara trevlig, för jag tror att jag hade skickat alla ‘å flyga å fara’ om jag 

hade varit i deras situation. Att fortfarande vara så vänskaplig mellan varann, och ta 

hand så mycket om varann, och lyssna på vuxna, och med tiden börja lita på oss för det 

här är ändå ungdomar som har blivit svikna många gånger och det är det bästa med det 

här jobbet.” (IP 2 Syd) 

 

Med hjälp och stöd av både subsystemen personalen och subsystemen barnen sinsemellan 

lyckas de hantera de svårigheter de står inför och inte ge upp hoppet. Detta främjar en god 

integration in i Suprasystemet och stärker deras KASAM genom en ökad känsla av 

begriplighet över varför svårigheterna uppstår och existerar, samt ger en ökad känsla av att 

kunna hantera och komma förbi dem.   

4.3.4 Motivation & utbildning 
Ett tema som framstod extra starkt bland personalen på HVB Syd var ett stort fokus på just 

motivation, och specifikt då motivation till utbildning. Personalen berättar att barnen generellt 

är mycket motiverade och känner en stor känsla av meningsfullhet när de nyligen har anlänt 

men att denna motivation, samt känsla av meningsfullhet efter ett tag börjar försvinna av olika 

anledningar, det kan vara att asylprocessen drar ut på tiden och de måste vänta länge innan de 

får höra hur det går med deras asylansökan. Detta skapar då en stor osäkerhet hos barnen 

kring hur det kommer att gå för dem samtidigt som det resulterar i en större oro för ett 
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eventuellt avslag. På HVB Syd så har personalen berättat att de har flera barn som fått avslag 

på sin asylansökan och som nu väntar på att de ska bli hemskickade, vilket även det tar en 

lång tid. Detta i skapar enligt personalen också ett stort problem när det kommer till 

motivationen och känslan av meningsfullhet.  

 

“Motivation är något som vi jobbar med dagligen [...] Många vet att dom inte kommer 

få stanna men ändå så vet dom att dom kommer vara kvar här 1 år eller längre. Hur får 

man en sån ungdom att känna att det finns en mening att gå upp till skolan och ha 

svenska lektion kl 8.30 en tisdag? [...] Tänk dig själv när du var 15 och skulle till 

skolan. Varför gjorde du det? Inte tänkte du så mycket på varför du gick dit men 

mamma sa att du skulle till skolan, men nu är inte mamma här och du ska inte ens 

stanna eller bo kvar här” (IP 2 Syd) 

 

Det märks tydligt på personalens berättelser att det finns en stark negativ påverkan på barnens 

motivation och känsla av meningsfullhet till följd av ett avslag ifrån migrationsverket. En stor 

anledning till detta beskrivs enligt personalen är att det oftast är svårt att skicka hem barnen 

efter att de fått avslag, på sin asylansökan, då det krävs en mottagare i hemlandet för att det 

ska gå att skicka hem barnet. Detta skapar då en situation där barnen som får avslag bor kvar 

på boendet antingen tills en mottagare i hemlandet dyker upp eller tills barnet fyller 18, och 

därmed inte längre behöver en mottagare i hemlandet då ungdomen klassas som vuxen. Det 

blir här tydligt hur subsystemet migrationsverket, som egentligen ska verka för en smidigare 

och bättre integration, har en direkt bidragande effekt på en minskad KASAM som leder till 

ökad ohälsa och en sämre integration för barnen. Ett avslag är förödande för barnen som efter 

en lång tid av otrygghet kastas in i ännu en situation av otrygghet och ovetande inför 

framtiden. 

 

“Jag upplever att det negativa i asylprocessen påverkar vardagen och ungdomarna 

väldigt mycket och det gör det till en jättesvår utmaning för oss som jobbar med dom å 

komma åt dom när dom hela tiden har i tanken att dom ja jag vet inte vad som kommer 

hända. Så fort dom första avslagen börjar ramla in då brukar liksom dom här negativa 

tankarna börja snurra och då blir det väldigt svårt för oss att få kontakt under en viss 

period” (IP 4 Syd) 
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Dock berättar intervjuperson 4 Syd att de på boendet har lyckats med hjälp av hårt arbete och 

just motivation flera gånger lyckats vända trenden till det bättre och stärka barnens känsla av 

meningsfullhet att inte ge upp. 

 

“Men där har vi ju lyckats att återigen vända på den här trenden till positivt också att 

man liksom hela tiden hittar en motivation i det negativa till att kämpa för nånting 

positivt i framtiden. Det är en lång och jobbig, svår process det är klart det sätter oss på 

alla hästar. Vi måste jobba jättehårt för att kunna hela tiden motivera. Men det funkar” 

 

Trots följdfrågor så lyckades vi dock inte få något mer konkret svar på hur personalen på 

HVB Syd lyckas med att motivera barnen, samt stärka deras meningsfullhet efter att de fått 

avslag på deras asylansökan. Däremot framgår det att det är det organisatoriska subsystemet 

HVB-hemmet som får ta konsekvenserna för ett annat organisatoriskt subsystems 

(migrationsverket) handlingar. 

 

I motsats till hur ett avslag påverkar barnen negativt beskriver personalen hur en positiv 

förändring sker hos barnen efter att de blivit beviljade uppehållstillstånd. 

 

“Vi märker när dom får ‘negativt svar’. Det tär på dom, för det verkar som man har 

sprungit och sen faller man på mål. Däremot när dom får ‘positivt’ då känns det kul [...] 

dom blir mer intresserade att skapa en framtid. Dom blir mer intresserade av skolan 

och lära sig svenska språket och svenska traditioner och kulturen”. (IP 3 Syd) 

 

Att få ett positivt besked är en stor faktor till att barnens känsla av meningsfullhet i vardagen 

ökar. Deras motivation att utbilda sig och lära sig svenska ökar och de ser mer ljust på 

framtiden något som stärker deras KASAM ytterligare och leder till en förbättrad hälsa. 

 

Personalen belyser däremot även att barnen inte alltid har en helt positiv reaktion när de blir 

beviljade uppehållstillstånd, då uppehållstillståndet innebär en slags början på en ny typ av 

resa. Det framgår utifrån personalens berättelser att det finns ett visst tryck på barnen ifrån 

deras familj, att ifall de får uppehållstillstånd så ska de hjälpa deras familj genom att antingen 

skicka pengar eller kanske även hjälpa familjen att komma till Sverige. Det finns även en 

aspekt av att barnen kan drabbas av skuldkänslor för att de har klarat av resan, och att de nu 
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har möjlighet att skapa ett nytt liv i Sverige, medan föräldrarna eller vännerna inte hade sådan 

tur. 

 

“När man väl fått beviljat uppehållstillstånd då börjar ju en hel typ av ny utmaning och 

där känner man liksom pressen på att nu kanske jag måste ta hit min familj, nu måste 

jag börja med den processen, nu kanske jag liksom måste sköta min ekonomi, speciellt 

när man fyller 18, sköta boendet och liksom det hära helheten med sig själv” (IP 4 Syd) 

 

“Det var en ungdom som berättade att han kom via båten och han har lyckats men två 

av hans kamrater, som bodde på samma gata i landet, dom provade efter honom och 

båten sjönk” (IP 3 Syd) 

4.4 Brister i verksamheterna 
När det kommer till personalens beskrivningar av brister inom den egna verksamheten så 

framträder ett tydligt mönster på båda HVB Nord och HVB Syd, vilket är att det självklart 

finns brister men att de flesta finns utanför boendet antingen i kontakter med andra instanser 

eller andra faktorer som personalen inte kunde påverka. När det kommer till HVB Nord så är 

det framträdande att boendets lokalisering är problematisk, då boendet ligger ett par mil längs 

en krokig skogsväg och det går dåligt med bussar till och från boendet, vilket har resulterat till 

att personalen får lägga stora mängder tid och resurser enbart till att skjutsa barnen. På HVB 

Syd så framgår barnens begränsade kontaktnät tydligare, då personalen påpekar att barnen 

begränsas av deras språkförmågor och även att omgivningen till skillnad mot HVB Nord inte 

visat något intresse att hjälpa barnen. Personalen på HVB Syd tar även upp att det är långa 

väntetider till skolan, sjukvården och BUP. 
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4.5 Sammanfattning resultat 
För att göra den teoretiska sammanställningen mer överskådlig och för att ringa in de 

viktigaste teman, samt organisationer som kopplas till både den generella systemteorin och 

KASAM kommer resultat att presenteras i tabellform nedan.  

 

  HVB Nord HVB Syd 
Systemteori     
Övergripande Migrationsverket, 

Socialtjänsten, Skola, God man, 
BUP, Sjukvård, 
Fritidsorganisationer 

Migrationsverket, 
Socialtjänsten, Skola, God man, 
BUP, Sjukvård, 
Fritidsorganisationer 

Lokalt Landsbygd, Kyrka, 
Fadderfamiljer 

Stad, Omgivning 

  HVB Nord HVB Syd 
KASAM     
Begriplighet Familj, Trygg bas Familj, Trygg bas, Temakväll 
Meningsfullhet Familj, Utbildning, Socialt 

kontaktnät 
Familj, Utbildning, Socialt 
kontaktnät, Motivation 

Hanterbarhet Familj, Språkcafé Familj, Motivation 
 

Både HVB Nord och HVB Syd kan utifrån ett övergripande systemteoretiskt perspektiv ses ha 

kontakter med subsystem som migrationsverket, socialtjänsten, skola, god man, BUP, 

sjukvård och fritidsorganisationer. Mer specifikt till de olika hemmen så kan vi se att HVB 

Nord är lokaliserat ute på landsbygden och har en god kontakt med sin omgivning och har 

även via kyrkan skapat möjligheter för barnen att få fadderfamiljer; medan HVB Syd som 

ligger i en stad beskrivits som mycket mer begränsat vad gäller kontakten med den 

närliggande omgivningen. Resultatet har även visat på att HVB-hemmen genom samhörighet 

och skapandet av en trygg bas ökar möjligheterna till goda förhållanden för ensamkommande 

flyktingbarn och deras integration in i samhället. Genom motivation, stöd och en hjälpande 

hand som sammantaget stärker barnens känsla av sammanhang visar det organisatoriska 

subsystemet bestående av HVB-hemmen vägen in i det stora Suprasystemet. Genom att de 

individuella subsystemen bestående av personalen på hemmen hjälper barnen att få en ökad 

begriplighet och hanterbarhet över svåra situationer som bland annat asylprocessen, skapas en 

ökad meningsfullhet att inte ge upp utan att fortsätta att kämpa, även i förödande motgångar 

som t.ex. vid händelse av avslag på asylansökan. Särskilt på HVB Syd beskrivs det hur de 

arbetar med motivation i fall där ett barn fått avslag på sin asylansökan. Ett avslag på 

asylansökan är ett stort slag mot barnens KASAM då det påverkar deras känsla av 
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meningsfullhet och hanterbarhet. Arbetet med att motivera barn som fått avslag är därför av 

stor vikt enligt personalen på HVB Syd, medan på HVB Nord berättar personalen att de flesta 

av barnen som bor där ännu inte kommit så långt i sin asylprocess att de kunnat få ett avslag 

ännu, de flesta har inte ens haft sitt första möte på migrationsverket, vilket gjort att de inte 

behövt hantera den problematiken i samma utsträckning som på HVB Syd. HVB-hemmen 

fungerar även som kontakten utåt med andra organisationer som migrationsverket, 

socialtjänsten, BUP, sjukvården, god man, idrottsorganisationer och andra 

fritidsorganisationer. HVB-hemmen kan därmed ses som ett mindre subsystem som befinner 

sig i mitten av det stora organisatoriska subsystemet som kretsar kring barnen och fungerar 

som ett kontaktnät som binder samman alla andra mindre subsystem genom sig för att främja 

integrationen in i Suprasystemet. Ett exempel på ett kontaktskapande är på HVB Nord där ett 

samarbete med kyrkan har lett till möjligheten för barnen att gå på ett språkcafé där de kan 

umgås med andra utomstående från området, samt få hjälp med läxor och det svenska språket, 

vilket även leder till ett bredare socialt kontaktnät för barnen. Denna typ av aktivitet återfanns 

inte på HVB Syd men där anordnades istället temakvällar där barnen fick information om ett 

specifikt tema den veckan. Hemmen kan därmed förklaras som spindeln i nätet vilket ser till 

att alla kontakter utåt fungerar, samtidigt som de hjälper till att knyta nya kontakter, vilket 

barnen kommer att ha nytta av i framtiden då de en dag ska klara sig själva i samhället. 

5. Avslutande diskussion 
I denna studie har vi undersökt hur integrationsarbetet ser ut på två olika HVB-hem i Sverige. 

Resultatet vi fått fram är att HVB-hemmen genom samhörighet och skapandet av en trygg bas 

ökar möjligheterna till goda förhållanden för ensamkommande flyktingbarn och deras 

integration in i samhället. Genom motivation, stöd och en hjälpande hand som sammantaget 

stärker barnens känsla av sammanhang visar det organisatoriska subsystemet bestående av 

HVB-hemmen vägen in i det stora Suprasystemet. Genom att de individuella subsystemen 

bestående av personalen på hemmen hjälper barnen att begripa och hantera svåra situationer 

som bland annat asylprocessen, skapas en ökad meningsfullhet att inte ge upp utan att 

fortsätta att kämpa, även i förödande motgångar som t.ex. vid händelse av avslag på 

asylansökan. HVB-hemmen fungerar även som kontakten utåt med andra organisationer som 

migrationsverket, socialtjänsten, BUP, sjukvården, god man, idrottsorganisationer och andra 

fritidsorganisationer. HVB-hemmen kan därmed ses som ett mindre subsystem som befinner 

sig i mitten av det stora organisatoriska subsystemet som kretsar kring barnen och fungerar 

som ett kontaktnät som binder samman alla andra mindre subsystem genom sig för att främja 
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integrationen in i Suprasystemet. Hemmen kan förklaras som spindeln i nätet vilket ser till att 

alla kontakter utåt fungerar, samtidigt som de hjälper till att knyta nya kontakter, vilket barnen 

kommer att ha nytta av i framtiden då de en dag ska klara sig själva i samhället.  

 

Den trygga basen HVB-hemmen skapat låter barnen behålla en del av sin kultur, samtidigt 

som de exponeras för den nya kulturen för att på sikt integreras. Detta kan kopplas till Kohlis 

studie (2011) som beskriver vikten av en säker plats för dessa barn där de får ha kvar en del 

av sin kultur samtidigt som de får ta del av den nya kulturen och skapa nya kontakter. HVB-

hemmens trygga bas utger även ett sådant skydd som beskrivs utav Eide & Hjern (2013) som 

kan motverka den höga risken att ensamkommande flyktingbarn drabbas utav psykiska ohälsa 

vilket beskrivs utav flera forskare (McGuiness & Durand 2015; Hopkins & Hill 2010; 

Derluyn & Broekaert 2007; Huemer et al. 2009). Den familjära känslan som framstod mycket 

tydligt på HVB Nord, men som fortfarande fanns HVB Syd, är något som motsäger det 

förhållningssätt som beskrivs av både Derluyn & Broekaert (2008) och Stretmo & Melander 

(2013). Derluyn & Broekaert beskrev att barnen oftast ses som immigranter för och som barn 

i andra hand, medan Stretmo & Melander beskrev en distans mellan barnen och social 

arbetare på grund av osäkerheten kring ifall barnen ska få stanna eller inte. Backlund 

beskriver därmed en sorts rädsla hos socialarbetarna att knyta an till barnen utifrån risken att 

barnen kanske inte får stanna i Sverige. Varken på HVB Nord eller Syd så återfinns, utifrån 

våra intervjuer, dessa förhållningssätt, snarare så framgick det utifrån intervjuerna på HVB 

Syd att de jobbar mer med ungdomar som fått avslag på sin asylansökan, då det är dessa som 

är i störst behov av motivationsarbete. Brendler m.fl. (2004) tar upp i sin rapport att det finns 

en risk för att ett barns negativa stämning lätt kan sprida sig till andra barn på samma HVB, 

vilket gör att det finns en risk att barnens avslag påverkar hela boendet. På HVB Syd så 

framgick det tydligt utifrån intervjuerna att de arbetade mycket hårt med motivationsarbete, 

särskilt i de fall då ett barn fått avslag, och enligt intervjupersonerna så har de lyckats med att 

motivera barnen till att fortsätta gå i skolan och skaffa sig en utbildning, för framtiden även 

om de inte ska få stanna i Sverige. Hur HVB Syd lyckas med detta är dock okänt då vi under 

intervjuerna inte lyckats få mer konkreta exempel på hur de arbetar för att motivera barnen, 

men utifrån intervjuerna med personalen på HVB Syd så framgår att detta motivationsarbete 

agerar som en motverkan till de negativa effekterna som beskrivs av Brendler m.fl. 

 

När det kommer till diskussionen om brister inom verksamheterna så var informanternas svar 

ganska så entydiga i att de flesta problemen och bristerna fanns utanför själva HVB-hemmet. 
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Man kan dock ställa sig skeptisk till detta resultat är representativt av verksamheterna, då 

det är tveksamt om personalen skulle delat med sig av eventuella brister under intervjuerna. 

Däremot så upplevdes personalen på HVB Nord vara mer öppna för att prata om brister och 

problem, vad personalen på HVB Syd upplevdes. Vad detta beror på är oklart, men vi vet att 

HVB Nord är relativt nystartat så det är möjligt att det fortfarande finns mycket som behöver 

utvecklas i form av rutiner vilket kan ha resulterat i att de upplevdes som mer öppna att tala 

om eventuella brister, till skillnad från HVB Syd som ändå funnits under en längre tid. 

Särskilt talande upplevdes detta citat ifrån HVB Syd: “Det är viktigt att kunna se brister och 

förbättra dom och jag vet att det är svårt för har man varit här i kanske två år då blir man 

blind, man ser inte” (IP 2 Syd). Det får en att fundera kring de olika resultaten från de två 

hemmen. Kan resultaten bero på att det ena hemmet har mer utarbetade rutiner och därför 

kanske inte ser vissa eventuella problem eftersom man alltid har jobbat på ett specifikt sett? 

 

Ett område som de två hemmen skilde sig åt ganska avsevärt är deras beskrivning av 

omgivningens bemötande. På HVB Nord så beskrevs en mycket god kontakt och ett stort 

engagemang ifrån omgivningen att vilja hjälpa till, medan något sådant engagemang ifrån 

omgivningen återfanns inte på HVB Syd där de fått utstå hot emot sig från omgivningen.  Den 

här beskrivningen delades dock inte av alla informanterna ifrån HVB Syd, då det fanns en 

som beskrev relationen till omgivningen som positiv och att de var mycket omtyckta i 

området. Vad det kan bero på att det skiljer sig så mellan intervjupersoner på samma HVB-

hem är intressant att diskutera. Förklaringen till varför denna person beskrev omgivningen 

som positiv istället för negativ kan vara många. Det kan möjligen bero på att denna person 

själv inte varit närvarande vid tillfällen som HVB Syd utsatts för hot och därför inte upplevt 

några direkta konsekvenser av det. Det är dock svårt att tro att denna person inte har hört talas 

om hoten som riktats mot hemmet då vi under intervjun fick reda på att personen arbetat där 

en längre tid och borde hört talas om hoten från andra personal. Det skulle råda en stor brist i 

kommunikationen mellan personalen om sådan viktig information inte fördes vidare mellan 

varandra, något vi har svårt att tro då vi fick känslan av att personalen var oerhört samspelta 

med varandra. En annan förklaring kan vara att denna person av rädsla för att framställa HVB 

Syd som en negativ plats undanhållit informationen om vad som skett mot hemmet för oss 

och istället valt att endast framställa allt som positivt. Denna förklaring anser vi är mest trolig 

då vi på ett sätt kan förstå att det ändå är personens arbetsplats det handlar om och personen 

inte vill att hemmet ska få ett dåligt rykte. Det kan även vara att denna person inte vill riskera 

att chefen på hemmet får reda på vem som har berättat om det negativa som skett och därför 
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valt att inte säga något under intervjun. Det är fullt möjligt att så är fallet, men det kan man 

endast spekulera om.  

 

Några funderingar på framtida forskning är att undersöka familjerelationen som uppstår på 

HVB-hemmen. Hur fungerar rollen som professionell, samtidigt som man har en familjär 

stämning och agerar förälder till barnen. Det skulle vara intressant att undersöka detta 

fenomen och hur det påverkar professionaliteten i yrket som integrationsassistent eller 

boendestödjare på HVB-hem. Kan man verkligen vara professionell i sin yrkesroll samtidigt 

som man är familjär, något som kan ses som personligt och oprofessionellt. Det skulle även 

vara intressant att undersöka om denna familjära stämning och mentalitet existerar på fler 

HVB-hem eller om endast gäller dessa två som är med i studien. 

 

Som nämndes i metodkapitlet har vi i denna studie valt att enbart intervjua personalen, med 

motiveringen att personalen har mer kunskaper kring de olika systemen som samverkar, med 

HVB-hemmen, kring barnens integration. Detta har då lett till att studien enbart kunnat tolka 

barnens KASAM utifrån ett kollektivt perspektiv, filtrerat genom personalens berättelser. Det 

vore därför av intresse att genomföra en likanande studie där barnen på boendet intervjuades 

för att få en tydligare bild av barnens KASAM, även om det systemteoretiska perspektivet kan 

påverkas beroende på hur insatta barnen är i de olika systemen runt omkring dem. 

 

Det skulle även vara intressant att forska mer om asylprocessens påverkan på barnens hälsa. 

Hur bra är det ur ett integrationsfrämjande syfte att få vänta flera månader i ovisshet och 

sedan kanske få avslag på sin asylansökan? Kan asylprocessen förbättras på något sätt så att 

det är en skonsammare upplevelse för barnen som redan fått uppleva traumatiska händelser 

och svåra situationer under flykten till Sverige? Eller är det här bara ett resultat av det enorma 

antalet asylansökningar som kommer in i nuläget?  

 

Vi vill avsluta denna studie med att tacka personalen på HVB-hemmen för att vi fick komma 

dit och utföra intervjuer med dem. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Hur ser en vanlig dag ut för barnen på HVB-hemmet? 

2. Hur skulle du definiera begreppet integration/en bra integration? 

3. Vad är HVB-hemmets roll i integrationsarbetet till skillnad från t.ex. skolan eller 

fritidsorganisationer? 

4. Vilka möjligheter har de till fritidsaktiviteter på HVB-hemmet? Spela instrument eller 

annat. 

5. Har ni haft utifrån kommande människor här på HVB-hemmet som spelat instrument 

eller hållit föredrag etc för de HVB-boende? 

6. Har du fått genomgå någon speciell utbildning innan eller under tiden som du arbetat 

här? Vem har ordnat dem? 

7. Hur ser barnens sociala kontaktnät ut? vänner 

8. Hur vanligt är det att de ensamkommande har landsmän i Sverige som de känner? 

9. Finns det pengar så barnen kan resa och hälsa på släktingar? 

10. Innebär det någon skillnad om barnet har fått beviljat PUT eller inte? 

11. Märks det någon skillnad på barnen om det har fått det beviljat eller inte? 

12. Får de boende ha en kontaktfamilj utanför HVB-hemmet? 

13. Hur anser du att barnen har förståelse/begriper sin nya situation de hamnat i? Har de 

begriplighet över varför deras situation ser ut som den gör? (med flykt från sitt 

hemland och separationen från familj och anhöriga). 

14. Hur hjälper ni barnen att få begriplighet över denna nya situation? 

15. Hur anser du att barnen hanterar sin nuvarande situation och upplevelser de varit med 

om under sin tid på flykt? 

16. Hur hjälper ni barnen att hantera denna situation, samt deras upplevelser? 

17. Hur anser du att barnen känner en meningsfullhet i sin nya situation/vardag? Känner 

de sig motiverade att förstå och bearbeta traumatiska upplevelser, samt sin nya vardag 

i Sverige?  

18. Hur motiverar ni barnen till att bli en del av samhället och undvika utanförskap? 

19. Hur hanterar ni barn som på grund av traumatiska upplevelser mår dåligt?    

20. Vad gör ni om ett barn stänger in sig själv på rummet dagtid?  

21. Vad gör ni om ett av barnen gråter?  

22. Har det varit bråk mellan de boende någon gång?  
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23. Kan ni berätta om en sådan händelse?  

24. Hur löste ni det?  

25. Förstod ni vad konflikten bottnade i? 

26. Finns de något som du anser kan förbättras inom er verksamhet? 

27. Vad anser du är det viktigaste ni kan ge barnen, vad gäller integration? 
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