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Sammanfattning  
Denna studie avser att undersöka hur socialsekreterare, boendepersonal och ensamkommande 
barn talar om integration samt vilka skillnader och likheter som konstrueras mellan grupperna. 
Syftet är även att studera vilka problem som uppstår i och med att integrationen konstrueras 
på olika sätt. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med tre ensamkommande ungdomar, tre 
socialsekreterare och fyra boendepersonal. Materialet bearbetas utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv och belyser konstruktioner som vi ansett haft en betydelse för våra 
frågeställningar: Diskursanalys har även varit vår teoretiska utgångspunkt tillsammans med 
José Alberto Diaz actor context model. Studien visar att det inte finns en enhetlig konstruktion 
av integration, vilket gör att arbetet och förväntningarna kring integration ser olika ut. Genom 
respondenternas konstruktioner belyser vi olika aspekter som de menar har betydelse för 
integrationsprocessen. Deras konstruktioner ger även en bild på förväntningar och behov som 
respondenterna menar måste tillgodoses för ett gynnsammare arbete med ensamkommande 
barn och dess integration.  
  
  
Nyckelord: ensamkommande barn, integration, socialkonstruktionism, actor context model. 
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1. Inledning   
Mänsklig migration har i alla tider förekommit i stora delar av världen, människor förflyttar 

sig individuellt eller kollektivt mellan städer och länder för att få möjlighet att skapa bättre 

förutsättningar. Människor flyttar på grund av ekonomiska, sociala eller politiska orsaker men 

även till följd av naturkatastrofer.1 Sveriges invandring i modern tid började framförallt i form 

av arbetskraftinvandring efter andra världskriget. Denna typ av invandring ändrade senare 

form och blev mer politiskt grundad, den så kallade flyktinginvandringen. Detta bidrog till att 

Sverige år 1975 gick från assimilationspolitik - att invandrare skulle bli ”svenskar” - till en 

invandringspolitik som syftade till att invandrare skulle anpassa sig till svenskar. Riksdagen 

intog en samlad politik vilket genererade riktlinjer som sammanfattades i tre 

huvudmål ”valfrihet”, ”jämlikhet” och ”samverkan”.2 Valfrihetsmålet åsyftade 

minoritetsgruppers rätt att välja i vilken grad de ville ingå i en svenskspråkig och kulturell 

identitet. Men även i vilken grad de ville bevara sin ursprungliga identitet. Jämlikhetsmålet 

åsyftade till att invandrare skulle ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kulturell och 

etnisk bakgrund. Målet med samverkan var att invandrare och resten av samhället skulle 

samarbeta för att uppnå solidaritet i samhället. Kritiken till denna typ av politik var att 

människor delades in i två kategorier ”invandrarna” och ”svenskarna”, där svenskarna 

föreställdes vara den integrerade gruppen medan invandrarna betraktades som den icke 

integrerade gruppen som behövde insatser från svenskar för att integreras.    

  

Under 1990 talet debatterades en misslyckad integration vilket resulterade i att 

invandrarpolitiska kommittén tillkallades år 1993. Kommittén sammanträdde med ambition 

att utvärdera den svenska invandringspolitiken. De föreslog nya mål och riktlinjer; på basis av 

detta skrev regeringen en integrationspolitisk proposition som antogs i december 1997. 

Utgångspunkten för integrationspolitiken var att den generella politiken skulle spegla den 

etniska och kulturella mångfalden i samhället.2 I propositionen framställde regeringen att 

kommunerna i fortsättningen skulle ansvara för en individuellt inriktad introduktion för 

                                                
1 Castles & Miller. The age of migration: international population movements in the modern world. 4 uppl. Palgrave 2 Prop. 
1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik. Red. Göran Persson, 
(Sundsvall, 1997), 2 och 15.  
2 SOU 2006:79 Integrationens svarta bok - agenda för jämlikhet och social sammanhållning, Red. Masoud Kamali m.fl 
(Stockholm, 2006), 60 och 62.  
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skyddsbehövande och andra invandrare. Introduktionen skulle ske utifrån individens behov 

och förutsättningar samt i högre grad utformas tillsammans med individen.3  

I det nuvarande systemet för flyktingmottagningen föreligger överenskommelser om att 

kommunerna ska ta emot skyddsbehövande. Flyktingar skall ha rätt till förutsättningar för 

egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället.  Det nya systemet har i sig blivit en 

utmaning för kommuner som tidigare inte tog emot flyktingar. I en del fall har kommunerna 

kunnat lösa svårigheterna med exempelvis arbete och bostad medan andra kommuner har stött 

på anpassningsproblem mellan flyktingar och kommuninvånare.4   

  

Sedan sommaren 2006 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat oavbrutet. Detta 

kombinerat med en ökad ström av andra asylsökande, har utmanat Sveriges 

integrationspolitik. Idag förbereder sig Sverige för något som betecknas som en krissituation. 

“Vi står i den värsta internationella flyktingkrisen sedan andra världskriget” säger Sveriges 

statsminister Stefan Löfven i en presskonferens den 9:e oktober 2015. Han menar att det 

krävs ett gemensamt ansvarstagande från alla kommuner.5 Migrationsverkets generaldirektör 

Anders Danielsson vädjar om akuthjälp och skriver i appellen till kommunerna att alla parter 

måste ta sitt ansvar: “För att lösa uppgiften är det nu avgörande att hela samhället sluter upp 

och tar sitt ansvar i en nationell fråga”.6   

  

Kommunernas uppdrag och ansvar är att ordna lämpligt boende till ensamkommande barn, 

det kan vara familjeplaceringar eller andra olika boendeformer. Barnet flyttas i första skedet 

till ett transitboende i den ankomstkommun som denne har lämnat sin asylansökan till. 

Därefter placeras barnet på ett asylboende i väntan på sitt asylbeslut. När barnet får beslut om 

permanent uppehållstillstånd, placeras barnet på en boendeform som kallas PUT-boende.7 Det 

är ett gruppboende där barn mellan 14 fram till 18 år bor tillsammans med personal, som i 

uppdrag av kommunen, ansvarar för att ge god vård och omsorg. När barnet sedan fyller 18 

får denne flytta till ett träningsboende. Där arbetar personal med att utveckla dessa barn till att 

bli självständiga. Innan barnets 21-årsdag, då socialtjänstens ansvar över ensamkommande 

barnet försvinner, får barnet om möjligt träna på att bo själv i en träningslägenhet. I annat fall 

                                                
3 Prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik. Red. Göran Persson, 
(Sundsvall, 1997), 2.  
4 Ted Goldberg. Samhällsproblem. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010, 238.   
5 http://www.svd.se/regeringen-om-flyktingsituationen   
6 http://www.migrationsverket.se/download/18.27485d6514fa83199cf1ea3/1444218702207/Appellen.pdf    
7 Permanent uppehållstillstånds boende. Ensamkommande barn som får uppehållstillstånd placeras på så kallade PUT-
boende. 
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bor barnet på träningsboendet tills 21-årsdagen, därefter hänvisas denne till socialtjänstens 

vuxenavdelning. Målet är att ungdomarna innan de fyllt 21 år ska klara av att bo själva i en 

lägenhet. Det är främst boendepersonalens uppgift att motivera och vägleda ungdomarna på 

träningsboenden men det är kommuners uppdrag att besluta i frågor som rör ungdomen. I 

denna strukturella situation kan man anta att problem uppstår när kommunen beslutar om 

något som boendepersonalen arbetar med. Mot bakgrund av detta är vi intresserade av att 

undersöka hur denna strukturella situation påverkar ensamkommande barns integration.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare, boendepersonal och 

ensamkommande barn talar om integration samt vilka skillnader och likheter som finns 

mellan deras respektive perspektiv. Syftet är också att studera vilka problem som uppstår i 

och med att integrationen konstrueras på olika sätt.  

  

● Hur konstruerar de olika grupperna processer kring ensamkommande barns 

integration?  

● Vilka skillnader och likheter finns det mellan grupperna i förhållande till deras 

konstruktioner av integration?  

● Vilka problem kan konstateras i jämförelsen av de olika perspektiven? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner   
För att underlätta för läsaren kommer vi att definiera ett antal begrepp. Begreppen 

förekommer ofta i studien när vi skriver om ensamkommande barn och integration.    

ØØ Ensamkommande barn: Barn och ungdomar som är mellan 16-21 år och utan en legal 

vårdnadshavare i Sverige. I resultatavsnittet benämns dessa som ungdomar.  

ØØ Integration: Integration kan definieras på många olika sätt. I vår egen förståelse utgår vi 

ifrån Länsstyrelsens beskrivning (2014): “Integration handlar om att känna tillhörighet i 

samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället [...]”.8 

Vidare är beskrivningen av integration i studiens resultat baserad på våra respondenters 

konstruktion av integration.  

                                                
8 https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Den-svenska-integrationspolitiken.aspx  
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ØØ Träningsboende: En boendeform där ungdomar mellan 17 ½ och 21 bor kollektivt med 

personal som erbjuder samtalsstöd, samhällsinformation och vägledning.  

ØØ Träningslägenhet: En boendeform där ungdomen innan den flyttas till socialtjänstens 

vuxenavdelning får möjlighet att bo själv utan personalstöd. Oftast erbjuder företag som hyr ut 

träningslägenheter några timmars kontaktmannaskap i veckan för att ungdomen ska få den 

hjälp och stöd som han/hon behöver.   

ØØ Boendepersonal: arbetar med ensamkommande flyktingbarn genom privata eller 

kommunala boenden. Deras uppdrag är främst att tillgodose barnets behov och vägleda denne 

i sin utveckling.    

ØØ Socialsekreterare: arbetar med att följa upp sina placeringar med ensamkommande barnen.   

  

1.3 Avgränsning  
Intervjustudien kommer att avgränsas till boendepersonal som arbetar på ett träningsboende, 

socialsekreterare som är ansvarig för ensamkommande barn som bor i ett träningsboende 

samt ensamkommande barn som bor eller bott i en sådan boendeform.  Vi avgränsar oss till 

träningsboenden då ensamkommande barnen som bor där har permanent uppehållstillstånd 

sedan några år tillbaka och en välfungerande vardag. Vi intervjuar kommuner då det är 

intressant för oss att ta del av socialsekreterarnas beskrivning och definition av integration; 

dels för att de är en myndighet med en beslutsfattande roll och dels för att de samarbetar med 

boendepersonal kring ungdomens utveckling. Valet att intervjua boendepersonal är för att de 

arbetar närmast ensamkommande barn och många gånger är integration en del av deras arbete. 

Ensamkommande barn som respondenter ger oss möjlighet att ta del av deras upplevelser 

kring integration.   
  

1.4 Disposition  
I kapitel 1 presenterar vi ämnet för vår uppsats, syftet och frågeställningarna. Vi definierar 

även några begrepp som ofta förekommer i studien samt en redogör för studiens avgränsning.   

I kapitel 2, redogör vi för en del av tidigare forskning som vi bedömer adekvat för vår studie. 

Där presenteras forskning som bland annat behandlar integrationspolitiken i Skandinavien 

samt strukturella och psykologiska studier kring ensamkommande barn och ungdomar. 

Därefter, i kapitel 3, presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter. Vår teoretiska ram 

utgörs av the José Alberto Diaz actor context model som teori samt diskursanalys som har en 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Kapitel 4, är ett metodavsnitt där vi presenterar vår 
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förförståelse, urval/bortfall, intervjuer, respondenterna, etiska överväganden, 

tillvägagångssätt och bearbetning av text. Vi avslutar sedan kapitlet med reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet samt de analysverktyg vi använts oss av. Kapitel 5 är ett resultatavsnitt 

som innehåller analys och resultat. Vi knyter även vår analys till tidigare forskning och 

teorier. Kapitel 6 utgörs av en sammanfattande diskussion kring resultatet. Vi presenterar 

våra egna tankar samt resonerar kring studiens metod och teori användning. I kapitel 7 

samlades studiens referenser och i kapitel 8 våra bilagor; intervjufrågor & informationsbrev.    
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att presentera studier som berör fenomenet integration och 

ensamkommande barn. Forskning kring ensamkommande barn och integration finns i ringa 

mängd och saknas i den utsträckning vi hade önskat. För att nyansera bilden av vårt 

forskningsområde utgår vi bland annat ifrån en övergripande bild av integrationspolitiken i 

Skandinavien och i Sverige samt en studie om hur immigranters integration i Sverige har sett 

ut. Vidare följer forskning om människors anpassning och migration som avgörande faktorer 

för hur individer integreras. Vi belyser även den vård och omsorg som förväntas i arbetet med 

ensamkommande barn. Vi tar sedan upp psykologiska studierna som har gjorts kring 

ensamkommande barn och ungdomar. Vi avslutar med att belysa boendepersonalens 

kompetens och utbildning som har en påverkan för ensamkommande barns trygghet.   

  

2.1 Integrationspolitik i Skandinavien  
För att ge en övergripande bild av hur integrationspolitiken ser ut i Skandinavien har vi valt 

att presentera antropologen Karen Olwigs studie från 2010 ”Integration: Migrants and 

Refugees between Scandinavian Welfare Societies and Family Relations”. Karen skriver 

utifrån JEMSs9 sammanställning om hur invandringen i de skandinaviska länderna Sverige, 

Danmark, Norge har varit ett växande fenomen de senaste femtio åren.    

  

Samtliga länder har stött på problem i system som administrerar den officiella migration 

policyn i respektive land. Byråkrater har i allmänhet en stor prövningsrätt gällande 

tillämpningen av invandringspolitiken eftersom fallen är vanligtvis så pass komplicerade att 

de inte passar in i generella politiska bestämmelser. Problem som förekommer är bland annat 

att flyktingar inte får den hjälp de egentligen behöver utan byråkrater erbjuder istället det stöd 

som de själva anser är viktiga för flyktingar. Ett annat problem menar Olwig är 

integrationsprogrammen som tenderar att behandla nykomlingar i termer av vad de saknar än 

fokus på vad de kan erbjuda mottagarlandet.10 Trots att Sverige har befäst bilden av ett 

svenskt samhälle med en progressiv politisk hållning om kulturell mångfald och rätt till 

jämställdhet för alla, har Sverige i likhet med de andra Skandinaviska länderna haft en relativt 

                                                
9 JEMS - “Journal of Ethnic and Migrations Studies” publicerar resultat av förstklassig forskning som tar med all form av 
migration och dess konsekvenser samt artiklar om etniska konflikter, diskriminering, rasism, nationalism, medborgarskap 
och politik för integration. De tar även bidrag till tidskriften om det finns referenser som är ett resultat av jämförande studier, 
till exempel inom Europa eller mellan en eller flera europeiska länder. I tidskriften publiceras även resultat av teoretiskt 
arbete.  
10 http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2010.521327 ,181.  
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begränsad invandring. Integrationen av invandrare och flyktingar har dock blivit en växande 

oro i den offentliga debatten, lagstiftning och politiska beslutsfattande i dessa länder. Vidare 

skriver Olwig att ”integration” har blivit ett kraftfullt begrepp som tyder på distinktionen, 

vilka som tillhör samhället och vilka som inte är en del av samhället.11 Denna distinktion tas 

även upp av Masoud Kamali, professor i socialt arbete, i en rapport i statens offentliga 

utredningar. Där diskuterar han hur integrationspolitiken har övergått från att vara en generell 

politik till ett “vi och de” tänkande.12 Uppdelningen mellan “vi” - svenskar som är integrerade 

och “de” invandrarna som skall integreras i “vårt” samhälle menar Kamali är en laddad 

fördelning. I det kollektiva medvetandet är vi den integrerade gruppen medan de andra är de 

mindervärdiga och underordnade gruppen.13   

  

2.1.1 Integrationspolitik i Sverige  
Integrationspolitiken i Sverige påvisar goda resultat inom Migrant Integration Policy Index 

(MIPEX)14 undersöknings områden som utförs varje år. Undersökningen omfattar ett flertal 

länder, bland annat alla länder inom EU. De utför mätningar genom att ge betyg inom 

områden som arbetsmarknad, politiska rättigheter, familjeåterförening, hälsa, utbildning mm, 

som sedan ger ett resultat i ett integrationsindex. Deras senaste undersökning 2014 visar att 

Sverige är bäst på integrationspolitik i jämförelse med de 38 länderna som var med i 

undersökningen. Sverige ligger högst i rangordningen inom många områden bland annat 

diskriminering och arbetsmarknad.15 Andersson, professor i kulturgeografi menar dock att 

den multikulturella modellen i Sverige verkar utom räckhåll då invandrare blir exkluderade 

från många samhällsområden. Integration på arbetsmarknaden och boendesegregationen är 

några av områdena som har blivit problematiska Andersson menar att det läggs alltför mycket 

fokus på invandrare som individer och att man istället bör granska institutionell praxis då de 

oftast är diskriminerande.16   

  

                                                
11 http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2010.521327. 180-182  
12 http://www.regeringen.se/contentassets/5241f7aba1244c68ba6043a868024472/integrationens-svarta-bok-agenda-
forjamlikhet-och-social-sammanhallning-sou-200679. 9  
13 http://www.regeringen.se/contentassets/5241f7aba1244c68ba6043a868024472/integrationens-svarta-bok-agenda-
forjamlikhet-och-social-sammanhallning-sou-200679. 53  
14 MIPEX är ett projekt som leds av Barcelona Centre for International Affairs(CIDOB) och Migration Policy Group (MPG).   
15 http://www.mipex.eu/sweden    
16 Andersson, Roger.”Divide d Citie s’ as a Policy-based Notion in Sweden”, 1999.  
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I en statlig offentlig utredning från 2005 görs en teoretisk reflektion på den 

strukturella/institutionella diskrimineringen av “de andra”. Författarna Paulina de los Reyes & 

Masoud Kamali skriver att Sveriges roll som en ledstjärna för en optimal politik och 

institutionella förutsättningar är förknippad med en välfärdsmodell som inkluderar alla samt 

en aktiv arbetsmarknadspolitik med hög sysselsättningsgrad. Men forskning bekräftar att det 

råder diskriminering gentemot flyktingar och invandrare.  Problemet är inte endast att det 

råder diskriminering inom områden som arbetsmarknad och boende utan också att 

myndigheter har en passiv hållning gentemot vardagsrasism och rasistiska organisationer.   

Således kan den svenska modellen inte ses som en förebild, menar de los Reyes & Kamali. 

Vidare skriver de att forskning hittills inte kunnat förklara varför etniska ojämlikheter såsom 

ojämlika arbets- och levnadsvillkor i svenska samhället består. Kamali menar att det behövs 

perspektiv som problematiserar etniska ojämlikheter i relation till maktstrukturer i samhället 

och hur de vidmakthålls genom samhällets normer och institutioner, annars förblir 

integrationsprocessen ett evigt fenomen som i första hand är förknippad med olika 

problemperspektiv.17  

  

2.1.2 Immigranters integration i Sverige  
Sociologen José Alberto Diaz (1993) teoretiska och empiriska studie av immigranters 

integration i Sverige, “Choosing integration - A theoretical and empirical study of immigrant 

integration in Sweden”, handlar om hur integrationsprocessen för olika invandrargrupper; 

chilenare, jugoslaver och finländare, kan analyseras utifrån ett individperspektiv. Utifrån 

utgångspunkterna metodologisk individualism, rational choice-perspektiv och 

individperspektiv härleds en modell med hypoteser, det testade han mot ett material som var 

erfarenhetsbaserat. Syftet var att beskriva integrationstillståndet för de olika 

invandrargrupperna och fastslå skillnader som föreligger mellan dem samt urskilja de 

handlingsfaktorer, hos individerna och de strukturella egenskaper i aktörernas omgivning, 

som förklarar integrationsnivån bland dem. Avhandlingen behandlar frågor som berör 

samhällets förändring och utveckling under den aktuella tiden, 1993. I avhandlingen utgår han 

ifrån bland annat den tyske sociologen Harmunt Essers modell The actor-contex model. 

Modellen består av olika dimensioner av integration på individnivå men även kontexten 

individen lever i, vilket vi kommer att presentera närmare under teoriavsnittet. Diaz såg 

                                                
17 http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-
reflektionerom-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-1   
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bristande integration som en konsekvens för invandrare och menade att det resulterar i att 

invandrarna får leva under sämre förutsättningar. Sammanfattningsvis kom Diaz bland annat 

fram till att strukturell integration av invandrare i samband med hög grad av etnisk mångfald 

är en av de mest kraftfulla komponenterna i integrationssystemet. Således bör heterogena 

samhällsorganisationer, som riktar sig på frågor om invandrare, prioriteras i de politiska 

insatserna. Diaz kom även fram till att social integration är ett resultat av invandrarens beslut 

att uppnå sociala resurser, det vill säga skapa kontakt och vänskap med grupper från landet de 

bor i. I allmänhet var arbetskraftsinvandrarna bättre socialt integrerade än flyktinginvandrarna 

från Chilé. Högsta graden av integration återfanns i de som hade socialt nätverk med fyra 

eller fler svenska personer. I nästkommande avsnitt skriver vi om hur individers 

integrationsprocess kan påverkas av individens migrationsskäl och samhällets mottagande.18  

  

2.2 Mötet med det nya landet  
I boken ”Migration och anpassning” skriver psykiatrikern och psykoterapeuten Riyad Al 

Baldawi om människors migration utifrån ett psykologisk inriktat perspektiv. Boken handlar 

om processer som människor genomgår i mötet med det nya landet och är grundad på ett 

antal modeller som förklarar hur människor påverkas av att fly och migrera, modellerna 

kompletteras sedan med kliniska fallbeskrivningar.   

  

I den så kallade anpassningsprocessen behöver individen förändras och ställa om sig till 

mötet med det nya landet. Hur man lyckas med anpassningen menar Baldawi beror på 

samspelet mellan individens egna resurser, det vill säga det individen bär med sig från 

hemlandet, men även på hur pass motiverad individen är för dessa förändringar. Det sociala 

nätverket spelar också en viktig roll, myndigheterna i det nya landet bör ge ett flexibelt och 

tryggt mottagande för att individen ska uppleva en välfungerande och lyckad 

anpassningsprocess. Baldawi menar att bedömningen av anpassningsmöjligheten även 

relateras till individens omgivning, såsom familj och släktens involvering i samhället.19 

Förutsättningen för en lyckad anpassning beror likväl på individens förberedelse inför 

migration, Baldawi använder begreppet migrationsprocess för den förklaringen. En migration 

kan vara frivillig eller påtvingad men även planerad eller oplanerad. Individer som flyttar på 

grund av arbete, studier eller återförening med sin familj är oftast planerade och frivilliga 

                                                
18 Jose Alberto Diaz. Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden.  
Uppsala, 1993, 67, 213-214.  
19 Al-Baldawi, Riyadh. Migration och anpassning: den okända resan. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 41-42.  
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medan lokala krig, etniska och religiösa oroligheter är påtvingade och oplanerade flytt. 

Människor som flyttar av ekonomiska, sociala eller politiska skäl, möter större utmaningar i 

det nya samhället, vilket förlänger deras anpassningsprocess. Människor som tillhör den mer 

frivilliga och planerade migrationen har bättre förutsättningar att leva i det nya landet.20   

  

Kommunernas mottagande är en samhällsaspekt som spelar en central roll för individens 

förutsättningar att integreras. Det är en krävande och komplicerad process för kommuner som 

tar emot nyanlända flyktingar och immigranter.  Lokala myndigheter såsom polis, skola, 

socialtjänst, hälso- och sjukvård måste förberedas och vara delaktiga i de nyanländas liv. 

Baldawi menar att en planerad och smidig mottagning av invandrare och flyktingar minskar 

stigmatisering och utanförskap. Några viktiga insatser som underlättar för invandrarna att 

förstå grunden till samhällets uppbyggnad är att: a) Förbereda möjligheter för nyanlända att 

kunna gå på språkundervisning som är anpassade till deras ålder och utbildningsnivå, ge 

möjlighet till de som bär på mångfaldig kompetens. b) Bryta bostadssegregation genom att 

blanda etniska grupper i olika bostadsområden och skolor, samt tidigt uppmärksamma de som 

bär på traumatiska upplevelser. c) Skapa möjligheter för nyanlända med akademisk bakgrund 

ett adekvat arbete som motsvarar deras utbildning, kartlägga deras livsvision och planering 

för försörjning genom att ge information och goda kunskaper. d) Skapa möjlighet för att de 

ska kunna visa sin kompetens och arbetslivserfarenhet samt få chansen att uppgradera tidigare 

erfarenheter. Vidare bör de få möjligheten att introduceras till det svenska samhället, genom 

undervisningar få kunskap om: svenska traditioner, levnadsstil, lagar och regler samt få insyn 

i den sociala och historiska utvecklingen.   

  

2.2.1 Socialstyrelsens handbok för trygg och säker vård  
Då ensamkommande barn är ett relativt nytt fenomen har vården för ensamkommande barn 

behövt förtydligas. Något socialstyrelsens utredare Katarina Munier i samarbete med juristen 

Åsa Malmros har skrivit en bok om, “Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och 

ungdomar – en vägledning” (2013). Handboken är en sammanställning av tidigare studier om 

ensamkommande barn och syftar till att vägleda och motivera ansvariga aktörer, såsom 

socialtjänsten och boendepersonal att erhålla trygg och säker vård för att utveckla ungdomen 

till en självständig vuxen.    

  

                                                
20 Al-Baldawi, Riyadh. Migration och anpassning: den okända resan. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 18.  



	     
  

11 

Ensamkommande är barn och ungdomar som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina 

föräldrar. Erfarenheterna de bär på varierar beroende på situationen de har flytt från.  Många 

av barnen upplever våldsamma och blodiga konflikter i de områden de kommer ifrån. Andra 

bär på erfarenheter av att vuxna har svikit dem. Majoriteten har varit med om svåra 

upplevelser, förluster av nära anhöriga, varierande grader av hot och våld samt avsaknad av 

skolgång och framgång. Många upplever annat otäckt under själva flykten till Sverige. 

Flykten är oftast långa och farliga, de utsätts för bland annat misshandel, fängslande och 

övergrepp av olika slag. Deras reaktion varierar dock, en del reagerar på deras utsatthet med 

allvarliga psykiska symptom medan andra har resurser och egenskaper som gör att de klarar 

av att hantera det.   

  

Enligt en del riktlinjer ska ensamkommande barn och unga bemötas med omsorg och respekt 

under hela sin tid i Sverige. Det är viktigt att stötta deras kompetens och delaktighet med 

frågor som rör dem. De behöver stöd fram tills de har hunnit bygga upp ett eget socialt 

nätverk såsom relation med familj, släkt och andra betydelsefulla personer från hemlandet. De 

behöver även boende, utbildning eller stöd i den egna kompetensen för att klara sig bra i det 

nya landet. Många har i tidig ålder fått ta stort ansvar och under åren blivit självständiga, 

driftiga och kompetenta. Andra är mer i behov av särskilt stöd och omvårdnad, de tillhör den 

sårbara högriskgruppen och behöver tidigt identifieras för att få individuellt baserade stöd- 

och behandlingsinsatser. 21  I nästkommande avsnitt belyser vi ensamkommande barns 

psykiska påfrestningar och erfarenheter som påverkat deras liv.   

  

2.2.2 Om ensamkommande barn och ungdomar  
Trots att ensamkommande barn är ett relativt nytt fenomen finns det flera studier som lyfter 

upp deras problem och bakgrund. Zsofia Nestler, beteendevetare och psykoterapeut har 

skrivit en rapport från Carlslundsprojektet som startades av flyktingenheten, BUP - Barn och 

ungdomspsykiatri. Projektmaterialet bygger på intervjuer med ensamkommande barn och 

ungdomar som är mellan 16 och 18 år gamla. I boken skriver Neztler att de flesta barn och 

ungdomar som migrerar är pojkar som befinner sig i en kritisk ålder där de fortfarande 

utvecklas.  Oftast bär de med sig besvärliga upplevelser från hemlandet eller under sin resa, 

vilket kan bidra till symptom som kan komplicera vistelsen i det nya landet.  De vanligaste 

                                                
21 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19030/2013-5-2.pdf.14-15.  
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symptomen är sömn och koncentrationssvårigheter, psykosomatiska och stress reaktioner.22 

Oavsett om de har varit med om direkta trauman eller inte i sitt ursprungliga land står barn 

och ungdomar inför stora påfrestningar i migrationsprocessen då deras basala behov inte blir 

tillgodosedda. Att separeras från familjen i en känslig utvecklingsålder och frånvaranden av 

vuxna som de kan identifiera sig med kan påverka vuxenblivandet. De kan ha svårt för att få 

förtroende för vuxna i det nya landet eller tvärtom att de klänger sig fast vid en trygghet som 

de kanske upplever med en kontaktperson, godeman, personal mm. Alla typer av separationer 

i det nya landet såsom förflyttningar, förändringar eller när någon boendepersonal som 

ungdomen har fäst sig vid slutar, kan aktualisera separationstraumat från familjen. Under 

projekttiden märkte man även att stora personalomsättningar i boenden rubbar barn och 

ungdomars kontinuitet och trygghet.  Brister i mottagningssystemet får sina konsekvenser, det 

ska finnas struktur i vardagen, meningsfulla fritidsaktiviteter, motivationsarbete och 

jagstödjande aktiviteter enligt utvärderingen av Carlsundsprojeketet.23   

  

Pedagogen Ulrika Wigg har skrivit avhandlingen “Bryta upp och börja om” i syfte om att 

belysa, analysera och diskutera hur tidigare flyktingar berättar om sina erfarenheter av att 

tvingas till att bryta upp från sitt hemland och att börja om i ett nytt land under sin skoltid. 

Avhandlingen är baserad på empiriskt material i form av åtta unga vuxnas, mellan 19 och 26 

år, livsberättelser. I avhandlingen utgår hon ifrån: Identitet, Turister och vagabonder - 

globalisering på gott och ont samt Livschanser. Begreppen utgör en särskild syn på människor 

både som aktörer och beroende av detsamma i ett samhälle. Människan skapar sin egna 

identitet och är beroende av sociala sammanhang och livschanser. Begreppen är även tänkta 

att utgöra avhandlingens teoretiska grund och analysverktyg. Wigg menar att respondenterna 

hade olika strategier för att kunna hantera de nya situationerna som uppstod när de kom som 

flyktingar till Sverige. Deras olika sätt att förhålla sig till det nya landet hänger samman med 

hur de såg på sin identitet. Resultatet visade att erfarenheter av att bryta upp och börja om ser 

olika ut med en del gemensamma nämnare. Respondenternas erfarenheter ger inte en enhetlig 

bild utan deras upplevelser och erfarenheter är påverkade av en mängd olika aspekter.  Wigg 

använder sig av en metafor i sin summering av resultaten, öppna och stängda dörrar. Det 

handlar om frågan var man får höra hemma, vilka dörrar som står öppna och vilka som är 

                                                
22 Zsofia Nestler. Ensamkommande ungdomar i asylprocessen. Stockholm: Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns 
landsting, 2003, 9-10.  
23 Zsofia Nestler. Ensamkommande ungdomar i asylprocessen. Stockholm: Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns 
landsting. 2003, 12-15, 20.   
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stängda, men även viljan att höra hemma och hur man nyttjar sina möjligheter i de fall dörrar 

är öppna.24  

  

Elsie C. Franzén (docent i pedagogik, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i 

pedagogisk psykologi), har genomfört en kvalitativ studie i ambition om att försöka beskriva 

hur människor upplever samt vilka känslor och reaktioner som uppkommer när man 

emigrerar till ett nytt land. I boken ”Att bryta upp och byta land” skriver hon hur emigrering 

till ett nytt land innebär förlust av språk, nätverk, tidigare sysselsättning mm, vilket hon kallar 

för traumatisk kris. Traumatiska kriser kan påverka emigrantens identitet, då identitet byggs 

upp när den samverkar med befolkningen i landet, både omedvetet och medvetet. Man blir 

tillskriven som en grupp ”flyktingar” eller ”invandrare” med vissa egenskaper vilket skiljer en 

åt från den man var innan man emigrerade.25    

  

Samtliga studier lyfter fram de konsekvenser ensamkommande barn och ungdomar står inför i 

sin migration till Sverige. Vidare belyser de bakgrundsfaktorer som påverkar 

ensamkommande barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Hur deras situation på 

olika boenden kan se ut kommer vi att redogöra för i nästkommande avsnitt.  

  

2.3 Boendepersonalens betydelse för ensamkommande barn  
Då ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras de på olika 

boendeformer beroende på ålder och om de har permanenet uppehållstillstånd. Privata företag 

som driver dessa verksamheter har en del skyldigheter som måste följas. Det finns en 

skyldighet att bland att tillgodose ungdomarnas vård och omsorg. IVO - Inspektion för vård 

och omsorg är den myndighet som kontrollerar att denna vård och omsorgskrav uppnås på 

boendena. I en rapport ”trygg och säker vård – har personalen lämplig utbildning?” 

undersöker de om personalens utbildning och kompetens påverkar arbetet på (HVB) hem för 

vård eller boende för barn och unga.26 Rapporten omfattar totalt 643 HVB varav 288 var 

HVB för ensamkommande barn, 36 enskilda verksamheter, 42 på entreprenad och 210 

offentligt drivna. Boenden för ensamkommande barn kräver ingen behandling utan de barn 

och unga behöver istället är stöd i sin integration och i sitt vuxenblivande. Det i sin tur kräver 

                                                
24 http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:133426/FULLTEXT02.pdf. 115 & 156   
25 Elsie C. Franzén. Att bryta upp och byta land. Stockholm: Natur och kultur, 2001, 11-15.  
26 Rapporten är en fördjupning av tillsynsresultatet från 2012 och skriven av Gunilla Westerdahl, utredare vid avdelningen 
för analys och utveckling samt sammanställts och analyserats av Knut Sundell och Malin Hultman, Socialstyrelsens 
avdelning för kunskapsstyrning.   
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relevant kompetens i arbetsgrupperna. IVO menar att det finns ett behov av grundutbildning 

för denna yrkeskategori. I rapporten framkommer det hur anställda på HVB för 

ensamkommande barn oftast saknar utbildning utöver gymnasiet. I en del verksamheter var 

dock större delen av personalgruppen högutbildade akademiker. De hade examen i bland 

annat mänskliga rättigheter och migration. Då personal är med och bedömer samt avgör hur 

insatser fungerar på olika målgrupper är det viktigt med utbildning och kompetens. Deras 

kunskap om metoderna är grundläggande för en trygg och säker vård. Tillsynsresultatet 2012 

visade att de flesta HVB tillgodoser målgruppens behov, barn och ungdomar berättar själva i 

samtalen med inspektörerna att de trivs och känner sig trygga. Omvårdnaden är således 

kvalitetskraven som de flesta HVB uppnådde.27  

  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Forskning visar att Skandinaviens länder har mött på problem i deras byråkratiska system, 

bland annat att flyktingar inte erbjuds stöd efter deras egna behov utan efter byråkraternas 

anspråk. Begreppet integration har även blivit ett laddat begrepp som delar upp svenskar och 

invandrare. Trots detta visar det sig att Sverige, inom MIPEX, har fått högst betyg inom 

många områden särskilt gällande diskriminering och arbetsmarknad. Dock ställer sig 

professorer, inom olika forskningsområden, emot detta och menar att arbetsmarknaden och 

boendesegregationen är problematiska områden och att det råder diskriminering gentemot 

flyktingar och invandrare. Utifrån vår forskningspresentation av ensamkommande barn kan vi 

även se att flera olika bakgrundsfaktorer påverkar individens möjlighet till att integreras. 

Förutsättningar för att kunna anpassa sig i ett nytt samhälle beror även på kommuners 

möjligheter och boendepersonalens kompetens men även på individens migrations- och 

anpassningsprocess. Det som kan fastställas utifrån tidigare forskning är att det saknas studier 

som förklarar ensamkommande barns integration. Det finns ett behov av att studera 

integration bland ensamkommande för att komma vidare i hur arbetet kring ensamkommande 

flyktingbarn ska fortsätta samt för att minimera risken att misslyckas med vår nuvarande 

integrationspolitik. Med vår studie avser vi att fylla en kunskapslucka som belyser hur 

ensamkommande barn integreras på träningsboende.   

  

  

                                                
27 http://www.svt.se/svts/article3406287.svt/binary/Rapport%20IVO%20HVB%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga.pdf   
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3. Teori  
Då fokus i denna uppsats ligger på hur integration konstrueras, tar vi vår teoretiska 

utgångspunkt i teorier som har ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt men vi 

kompletterar det med Actor context modellen som vi anser är fruktbar för vår studie.   

  

3.1 Diskurs  
Diskurs kan definieras på många olika sätt. Forskare är oense om vad diskurs begreppet 

egentligen innebär och vad diskurser anses ha för betydelse. En enkel definition av diskurs 

är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.28 Mats 

Börjesson hävdar att när diskurser och sociala konstruktioner studeras funderar forskaren över 

det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas.29 Beteckningen på 

studier om diskurser kallas diskursanalys vilket vi kommer att beskriva mer i kommande 

avsnitt.   

  

3.1.1 Diskursanalys och Socialkonstruktionism  
Winther Jørgensen & Louise Phillips hänvisar till Vivien Burrs definition av 

socialkonstruktionism, då alla metoder inom diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk 

grund. Burr hävdar att det finns fyra nyckelpremisser som sammanbinder de olika 

socialkonstruktionistiska angreppsätten.30     

  

● Den första premissen är en kritisk inställning till vår kunskap om världen som vi tar 

för givet. Vår uppfattning om världen inte ska betraktas som en objektiv avspegling av 

världen, utan vår kunskap om världen är en produkt av hur vi definierar och 

kategoriserar verkligheten på olika sätt.   

● Den andra premissen handlar om att sättet vi ser på vår omvärld är historiskt och 

kulturellt präglat. Detta kan man översätta till “tid och rum”, vilket innebär att 

kunskapen om vår värld hör ihop med den tidsepok vi befinner oss i samt den 

historiska och kulturella kontexten som vi lever i. Således bör vi inte anse att den 

kunskap vi besitter i den tidsepok och kontext i vilket vi lever är närmare sanningen är 

någon annan kunskap, då kunskap kan förändras med tiden.   

                                                
28 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 7.  
29 Mats Börjesson. Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003, 21.   30 Vivien Burr. 
Social Constructionism. 2 uppl. London: Routledge, 2003. 1-2.  
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● Tredje premissen gäller sambandet mellan sociala processer och kunskap. Med detta 

menas att vår kunskap skapas och upprätthålls i social interaktion där människor 

samspelar med varandra och där det råder en kamp om vad som ska anses falskt och 

sant.  

● Fjärde premissen handlar om att kunskapen har samband med våra sociala handlingar. 

Vår konstruktion av kunskap får sociala konsekvenser, då en viss syn på världen gör 

att vissa handlingar är naturliga och tillåtna medan andra handlingsmönster är 

exkluderade och inte tänkbara.30  

  

Bergström och Boréus skriver att diskursanalys kan betraktas som en textanalytisk metod 

eller som en samhällsteori.31 Jørgensen och Pillips menar dock att det är viktigt att man inte 

använder diskursanalysen som en metod utan att inkludera metodens teoretiska bakgrund. 

Enligt Jørgensen & Phillips härstammar diskursanalysen från poststrukturalistisk och 

strukturalistisk språkfilosofi som menar att tillträdet till verkligheten sker genom språket. 

Jørgensen & Phillips skriver att språkstrukturen kan ses som ett fisknät där varje tecken är en 

knut i fisknätet. Dessa tecken får sin betydelse genom att de skiljer sig från andra tecken och 

det är föränderligt beroende på vilken sammanhang dessa tecken används i. T.ex begreppet 

integration finns i ett nätverk eller struktur av andra ord som den skiljer sig ifrån och på så vis 

får begreppet sin betydelse. Poststrukturalister menar att språkets struktur skapas, förändras 

och reproduceras när människor använder det konkreta språkbruket. Språket är alltså inte en 

avspegling av en redan existerande värld, utan med hjälp av språket skapar vi 

representationer vilket i sin tur skapar vår omvärld.32 Detta betyder dock inte att en verklighet 

inte finns, då den fysiska världen existerar men får sin mening genom diskurser. Fenomenet 

integration skulle kunna tillskrivas mening utifrån en mängd olika perspektiv eller diskurser 

som kan kombineras på olika sätt.34 Således är inte diskursanalysens mål att klarlägga vad 

som är sanning eller vad människor egentligen menar, då diskursanalysen bygger på 

socialkonstruktionismens tanke om att det enda som finns är språket och språkets 

representation av världen. I och med att språket är en konstruktion kan vi bara studera hur 

olika diskurser är konstruerade. Förutom det socialkonstruktionistiska förhållningsättet vi har 

                                                
30 Vivien Burr. Social Constructionism. 2 uppl. London: Routledge, 2-5.  
31 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.  
Lund: Studentlitteratur, 2005, 306.       
32 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 10-18. 34 
Winther Jørgensen, Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 15.  
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i analysen vill vi genom modellen, vi presenterar i nästkommande avsnitt, få en annan inblick 

i analysen och resultatet.   

  

3.1.2 Diskurspsykologi och Kritisk diskursanalys  
I vårt analysförfarande kommer vi att använda oss av den diskurspsykologiska ansatsen samt 

den kritiska diskursanalysen, då de kompletterar varandra. Den diskurspsykologiska ansatsen 

utgår från Margareth Wetherells och Jonathan Potters teorier som bygger på socialpsykologin. 

När man använder diskurspsykologi har aktörerna en framträdande betydelse som både 

påverkar och påverkas av diskurser.  Fokus ligger på individers retoriska strategier i den 

dagliga interaktionen och vilka sociala konsekvenser det får. Språket ses som en social 

handling som människor använder sig av i sina uttalanden och det är det som 

diskurspsykologer studerar. I kritisk diskursanalytisk ansats fokuserar man på hur individers 

användning av språk och hur det används i sociala interaktioner. Följaktligen studeras 

specifika fall av språkbruk inom både diskurspsykologin och kritisk diskursanalys. Skillnaden 

är dock att man inom diskurspsykologin tittar på hur dominerade diskurser används av 

individer och dess konkreta resultat i sociala interaktioner. I den kritiska diskursanalysen är 

man istället intresserad av att titta på vilka samhällsförändrande effekter det kan leda till. Med 

hjälp av diskurspsykologin kan man titta på hur individer uttrycker information och med 

vilket upplägg medan man med ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv kan titta på vilka ord 

individen använder sig av och hur det påverkar samhället. I metodavsnittet kommer vi att gå 

närmare in på de teoretiska verktygen vi använt oss av i studien.33  
  
3.2 Actor context modell  
Actor context modellen som sociologen José Alberto Diaz beskriver i sin doktorsavhandling 

“Choosing integration (1993)” består av den tyske sociologen Harmunt Essers modell av 

integrationsprocess (Esser, 1985). Essers modell syftar på antagandet att varje enskild 

individs integrationsprocess bestäms av de integrationsorienterade val han/hon gör. De val 

som individen väljer att göra beror dels på omständigheter som kan härledas som en 

motivation att bli integrerad och dels på möjligheter som omgivningen erbjuder eller 

samhällets hinder för integration. Det finns en grundtanke i att förstå samhälliga fenomen som 

resultat av individens beslut vilket påverkas av individens möjligheter och vilja att bli 

integrerad. Modellen skapar möjligheter, under vissa omständigheter, att individen ersätter 

                                                
33 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s.13 -‐14, 67103  
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assimilationshandlingar med alternativa handlingar som är socialt accepterat från en kostnads 

och informations synvinkel. De barriärer som finns för invandrare som vill integreras är bland 

annat segregation, diskriminering och beteenden från majoritetsbefolkningen. 

Handlingsalternativ är en variabel som betyder att kontexten individen lever i erbjuder olika 

alternativ av icke assimulativ karaktär. Diaz har gjort om Essers modell som bestod av fyra 

individvariabler och tre kontextvariabler. Diaz (1993) använde sig istället utav tre 

individvariabler och två kontextvariabler. På individnivå handlar det om individens 

motivation, kostnader och resurser. På den kontextuella nivån omfattar de möjligheter och 

barriärer som individen lever under. Vi har valt att utgå ifrån Diaz version av Essers modell.  

  

Diaz menar att det finns flera dimensioner i integrationsprocessen: social, politisk, ekonomisk, 

familj, boende, kommunikativ och personlig integration. En av de primära dimensionerna är 

kommunikativ integration. Den omfattar individens möjlighet att utveckla sitt språk i det nya 

landet samt tillgången till information. Strukturell integration är en dimension som omfattar 

individens möjlighet att bli en del av yrkesmässiga systemet. Med politiska integrationen 

avses att individen ska ha tillgång till politiska rättigheter samt kunna delta i de politiska 

processerna, som val i ett land. Social integration omfattar individens deltagande i den 

formella strukturen av sociala kontakter med majoritetsbefolkningen. Familjeintegration 

omfattar individens tillgång till sociala nätverk där äktenskap eller relation till samboende 

med inhemsk bakgrund leder till att individen blir integrerad i till exempel, i den svenska 

familjen. Bostadsintegrering omfattar individens delaktighet i bostadsområdet och tillgång till 

kvalitativa bostadsförhållanden. Den personliga integrationen omfattar individens egna 

upplevelser och förväntande integration34.  

  
3.3 Sammanfattning av teori  
När diskurser studeras tittar forskaren på hur människor konstruerar sin mening genom 

språket. Genom språket skapar människor sin version av verklighet. Då syftet är att undersöka 

hur respondenterna konstruerar integration i praktiken är vårt val av socialkonstruktionism 

som teori relevant för vår studie. Vi har även valt att använda oss av Diaz modell trots att den 

inte har det konstruktivistiska synsätt som vi har valt att utgå ifrån. Detta för att Diaz modell 

omfattar en aktör och struktur perspektiv vilket är intressant då vi tittar på hur aktörer 

konstruerar integration men också hur de arbetar på en mer strukturell nivå. Det är intressant 
                                                
34 Jose Alberto Diaz. Choosing integration: a theoretical and empirical study of the immigrant integration in Sweden. 
Uppsala, 1993, 67-72.  
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att se hur hans dimensioner stämmer överens med våra respondenters konstruktioner av 

integration.    
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4. Metod  
 I detta avsnitt börjar vi med att skriva om vår förförståelse sedan vår tillvägagångsätt och val 

av urval. Vi redogör sedan för hur empirin har samlats in, hur analysförfarandet har sett ut, 

validiteten och reliabiliteten i studien samt de etiska överväganden och begränsningar vi har 

stött på. I genomförandet av vår studie utgick vi ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Då vi 

ville förstå integration utifrån respondenternas perspektiv och personliga erfarenheter av 

integration var kvalitativ metod den mest lämpade. Metoden avgör vilken typ av kunskap vi 

får då forskningssättet till viss del begränsar vårt empiriska material. Den kunskap vi får med 

med kvalitativ intervju som metod är kontextuell, verbal, berättande och praktiskt inriktad.35 

Vi gjorde således en kvalitativ undersökning med socialkonstruktionistisk grund. Fokus i 

denna ansats ligger på att granska hur social mening skapas genom diskurser, vilket är 

användbart för vår studie då vi vill granska hur intervjudeltagarna talar om integration.36  

  

4.1 Förförståelse  
Förförståelse är ett begrepp som innebär att forskaren har med sig en viss kunskap och 

erfarenhet om det fenomen som ska studeras, vilket grundar sig i forskarens vardagsförståelse 

och teoretiska erfarenheter. 37  En av oss författare arbetar i en verksamhet för 

ensamkommande flyktingbarn och har erfarenhet om hur barnens integrationsprocess sker i 

olika stadier. Den andra av oss har inga förkunskaper om arbetet med ensamkommande. 

Detta har i sin tur lett till att studiens tillvägagångssätt delvis är en kombination av ena 

forskarens tidigare erfarenheter och den andra forskarens utifrånperspektiv. Förförståelsen 

och de erfarenheter som en av oss bär med sig, färgar sig i våra analyser av det empiriska 

materialet. Detta gör att vissa saker poängteras som man utifrån sin erfarenhet lagt märke till. 

Fördelen med att en av oss inte har några förkunskaper inom detta område gör att andra saker 

också poängteras med ett utifrånperspektiv.   

               

4.2 Urval   
I vår studie fick vi utgå från två olika urvalsmetoder, både ett bekvämlighetsurval och ett 

målinriktaturval. Som bekvämlighetsurval redan antyder så omfattar urvalet personer som för 

tillfället är tillgängliga för forskarna.40 Vi kom i kontakt med boendepersonal som arbetar 
                                                
35 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 17, 184, 34.  
36 Vivien Burr. Social constructionism. 2 uppl. London: Routledge, 2003, 24.  
37 Patrik Aspers. Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 38. 40 
Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2, [rev.] uppl. Malmö: Liber, 2011, 194.  
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med ensamkommande flyktingbarn på träningsboenden genom egna kontakter, dels för att en 

av oss arbetar med ensamkommande flyktingbarn och dels för att den andra kände 

boendepersonal på andra boendet. När vi berättade om syftet med vår studie blev 

boendepersonalen ganska omgående intresserade av att ställa upp i studien. Med deras 

positiva inställning till studien skapade de förutsättningen för oss att komma i kontakt med 

ungdomarna och blev våra så kallade nyckelinformanter. De introducerade vår studie till 

ungdomarna och berättade om vikten att delta i studier. De gav även närmare 

kontaktuppgifter till socialsekreterare som de har varit i kontakt med. Innan vi fick 

uppgifterna hade vi dock redan mailat två kommuner om vår studie. Till denna grupp av 

informanter använde vi oss av ett målinriktat urval, vi mailade socialsekreterare som arbetar i 

direkt anslutning till ensamkommande flyktingbarn. Vi mailade socialsekreterarnas 

gemensamma mailadress men i tidigt skede av studien var vi medvetna om risken att inte 

komma i kontakt med kommunerna. Detta då samtliga socialsekreterare på grund av 

krissituationen som råder var upptagna med handläggning av ensamkommande flyktingbarn.  

  

Fördelen vi hade med bekvämlighetsurval var att vi fick möjlighet att samla data från en 

urvalsgrupp som man inte vill missa. Genom nyckelinformanterna kom vi närmare området 

vi studerade, vi fick tillträde till boendepersonalens arbetsplats som också var ungdomarnas 

boende. Nackdelen med urvalet var att den inte omfattade en generaliserbar grupp då 

deltagarna inte är representativa för sin målgrupp. Målinriktat urval var ett uppenbart 

urvalsmetod då vi var i behov av att komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. I vårt fall var målinriktad urvalsmetod ett sätt att skapa en 

överensstämning mellan forskningsfrågorna och urvalet.38  

  

4.2.1 Bortfall  
Vårt mål var att komma i kontakt med 12 intervjudeltagare, fyra socialsekreterare, fyra 

boendepersonal och fyra ungdomar. Två från två olika kommuner. Vi ansåg att det var ett 

rimligt antal då syftet inte var att generalisera intervjuresultatet utan ett sätt att få en ökad 

förståelse för hur respondenterna talar om integration.39 Slutligen kom vi i kontakt med 10 

personer, varav tre socialsekreterare, tre ungdomar och fyra boendepersonal. Att få 

socialsekreterare svarade oss berodde på att många handläggare var överbelastade, de 

                                                
38 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 387 - 392.  
39 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 281.   
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beklagade sig över att inte kunna delta i studien. Ungdomarna föredrog att intervjuerna skulle 

ske på sitt boende men vi erbjöd tid och plats utanför deras placering. De ungdomar som 

valde att inte delta menade att de inte riktigt förstår vad integration är och ansåg att de inte 

hade mycket att säga om något de vet lite om. Bortfallet av två intervjudeltagare, varav en 

socialsekreterare och en ungdom anser vi inte påverkar slutgiltiga resultatet av 

undersökningen, det är dock sannolikt att ytterligare aspekter kunde ha uppmärksammats.  

  

4.3 Intervjuerna  
Intervju som forskningsmetod är ett professionellt samtal som bygger på vardagligt samtal om 

ett gemensamt intresse som intervjuaren och respondenten är med och konstruerar kunskap 

om. Forskaren är således beroende av en gynnsam relation till respondenten då kunskapen 

som produceras är bunden till respondentens känsla av trygghet. Forskaren bör skapa en trygg 

miljö för att respondenten ska känna sig fri och få ett förtroende. Det krävs en fin balansgång 

mellan entusiasmen att komma åt viktig kunskap och hänsyn till respondentens integritet.40 

Med detta i åtanke försökte vi ha ett idealt samtal som innebär en avslappnad och dynamisk 

interaktion mellan forskaren och respondenten. Men vår tydliga agenda med specifika frågor 

om integration ledde till ett relativt styrt samtal under en del intervjuer. Ett styrt samtal är en 

ansats med tre vanligt förekommande problem: a) En maktobalans där intervjusituationen bli 

obehaglig, b) en fråga som styr samtalet till att enbart fånga upp delar som intervjuaren själv 

är intresserad av, c) tolkning och förståelse efter forskarens egna förkunskaper. Vanligtvis är 

dessa problem, i olika grader, oundvikliga men vi lyckades manövra det, dels för att vi 

småpratade innan och efter intervjuerna spelades in och dels för att vi hade genom kontakt för 

planering av intervju lyckats skapa en relation. Under samtalen vara vi noga med att 

instämma eller med ansiktsuttryck visa att vi begriper. Genom att visa förståelse och respekt 

för det som yttrades av intervjudeltagarna försökte vi undvika motkontrolleffekten som 

innebär att deltagarna undanhåller information som en reaktion på forskarens 

maktframställning.41 Detta tror vi påverkade intervjusituationen och intervjutillfället positivt.   

  

Det finns olika grader av struktur i intervjuer. I intervjuerna med samtliga utgick vi ifrån en 

semistrukturerad intervju med tydligt angivna frågor som vi ville ha svar på.42 Vi utformade 

en intervjuguide som omfattade de teman vi var intresserade av att belysa och skickade det till 

                                                
40 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 18, 32.  
41 Kvale, Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun, 48-49.  
42 Patrik Aspers. Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 141-143.  
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samtliga respondenter. Detta för att minska eventuell nervositet hos respondenterna men 

också för att skapa en betryggande och förberedande grund för intervjun. De teman vi 

arbetade fram när vi skrev intervjuguiden var: Integration, Samarbete & förväntan, 

boendepersonal och socialsekreterarna hade identiska teman. Ungdomarna hade även ett till 

tema: integration, utveckling, samarbete & förväntan. Formuleringen av frågeställningarna 

gav oss som forskare möjlighet att rikta frågorna till den information vi sökte. Men även 

möjligheten att åstadkomma all värdefull information genom att ställa olika slags frågor. Till 

intervjuguiden formulerade vi framförallt frågor som var inledande, direkta och preciserande 

men under själva intervjun blev frågorna även tolkande och uppföljningsfrågor nödvändiga.43   

  

Majoriteten av våra intervjuer genomfördes i direkt interaktion, medan två intervjuer i brist på 

tid genomfördes via telefon. Fördelen med samtalsform är att forskaren genom frågor 

försöker förstå respondentens synvinkel, utveckla mening utifrån deras erfarenheter och på så 

sätt skapar förståelse kring ämnet.44 Under direkta intervjuer är vi medvetna om att vår 

feminina uttryck tillsammans med andra bakomliggande faktorer som etniska bakgrund och 

ålder kan ha påverkat respondentens svar. I telefonintervjun undankom vi dock denna 

påverkan då vår fysiska bemärkelse inte fanns närvarande. Till skillnad från direkta intervjuer 

som samtalsform var telefonintervjuerna mindre omständliga och tidskrävande. Nackdelen 

var att vi inte kunde uppmärksamma respondentens kroppsspråk och gester i deras svar. Detta 

ansåg vi dock var oväsentligt för analysdelen, då vi har en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt blev telefonintervjun inte en metod som begränsade vår studie.48    

  
Samtliga intervjuer genomfördes under november och december månad 2015. 

Intervjuplatserna varierade mellan respondenternas arbetsplatser till olika kaféer. Vi är 

medvetna om eventuella begränsningar vårt val av intervjuplats som arbetsplats och kafé har 

medfört men i stort anser vi att det inte har påverkat vår materialinsamling då planering av 

intervjuerna har varit genomtänka.   

  

4.3.1 Respondenterna och forskningsfältet  
Boendepersonalen är alla verksamma i privata företag som driver boenden för 

ensamkommande flyktingbarn. Samtliga har arbetat med ensamkommande barn längre än två 

                                                
43 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2, [rev.] uppl. Malmö: Liber, 2011, 419-420.   
44 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 17. 48 
Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2, [rev.] uppl. Malmö: Liber, 2011, 208-210.   
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år och arbetar under intervjutillfället på träningsboende. Ungdomarna är över 18 år och bor 

under intervjutillfället på träningsboende eller i träningslägenhet. Samtliga har bott på någon 

utav de träningsboenden som studiens forskningsfält belyser. Två av ungdomarna har under 

senaste året flyttat till träningslägenhet. Under intervjutillfället bad vi dem berätta om sin tid 

på träningsboendet. Socialsekreterarna arbetar på enheter för ensamkommande flyktingbarn.  

Samtliga har ungdomar som bor på träningsboende.   
  

Det forskningsfält vi har valt att studera kallas träningsboende och vänder sig till 

ensamkommande ungdomar som behöver stöttas och vägledas in till det svenska systemet. 

Ungdomarna ska ha en daglig sysselsättning och vara fri från missbruk och kriminalitet. 

Socialtjänsten upphandlar dessa boenden av bland annat privata företag som erbjuder tjänster 

som ska tillgodose ungdomens vård och omsorg, samt tillgodose de behov socialtjänsten 

anser ungdomar har. I regel placeras ungdomar i samband med 18 års ålder. På boendet 

tilldelas de en kontaktperson som arbetar efter det vårdplan som socialsekreteraren 

upprätthåller för ungdomen. I dessa boenden bor ungdomarna kollektivt med personal som 

finns tillgängliga som stöd och vägledning. Träningsboende är det nästsista stadiet innan 

ungdomarna flyttar till träningslägenhet för att träna på att bo själva.  

  

4.4 Etiska överväganden  
Inför studien var vi noga med att ta hänsyn till individskyddskravets fyra principer. 

Forskningsprinciperna är ett krav som forskarna ska förhålla sig till för att skydda personerna 

som direkt deltar i studien. Vårt ämne anses enligt oss inte vara etiskt känsligt ämne men vi 

har ändå varit noga med att efterträda forskningsprinciperna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde 

vi genom att informera våra respondenter om syftet med vår studie. Vi förklarade att 

deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst under intervjun kunde avbryta sitt deltagande. 

Vi var noga med att framföra hur identifierbara detaljer skulle utelämnas. Samtyckeskravet 

uppfyllde vi genom att få respektive respondenters samtycke till att vi som forskare använder 

oss utav den information de lämnar. De etiska aspekterna lyfte vi upp redan vid utskick av 

mail men vid intervjutillfället var vi noga med att det förelåg en ömsesidig överenskommelse 

mellan oss och respondenten. Vi skrev i mailat om att intervjun måste spelas in och att 

materialet måste transkriberas. Vi betonade att materialet endast var till studiens syfte och att 

materialet sedan skulle raderas från mobil och data. Som forskare har vi ansvar över att 

obehöriga inte ska få tillgång till intervjumaterialet. Genom att informera om hur materialet 
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skulle bevaras uppfyllde vi konfidentialitetskravet. I samband med vår förklaring om hur vi 

endast kommer att använda oss av materialet till vår studie och det respondenterna har gett 

samtycke till uppfyllde vi nyttjandekravet. Av dessa fyra principer var vi särskilt noga med 

ungdomarnas samtycke. Detta då vi inte ville att ungdomarna skulle delta på grund av 

nyckelpersonernas begäran utan av egen vilja. Inför intervjusituationen såg vi till att 

ungdomarna lämnade sitt personliga samtycke.45  

  

Av etiska och identifierbara skäl har vi valt att inte namnge boenden, kommuner eller 

personer som deltog i studien. Vi har även valt att utelämna detaljer som kan indikera något 

uppenbart. Då syftet med studien var att ta reda på intervjudeltagarnas beskrivning av 

integration bedömde vi att boendet och kommunernas lokalisering var irrelevant. Vi valde 

även att fingera deltagarnas namn för att ta hänsyn till deras integritet.   

  

4.5 Tillvägagångssätt i analysen   
Inför analysen var uppgiften att transkribera samtliga intervjuer, det vill säga modifiera 

muntlig berättarform till skriftlig form.50 Registrering av inspelningen är viktig då det är 

transkriberingen i sig som sedan bidrar till att vi kan tolka och förstå materialet. 

Transkribering är tidskrävande men vi valde att skriva ner allt som sades i alla tio intervjuer 

som varierade mellan 20-40 minuter.46   

  

Med hjälp av kodning bröt vi ner empirin i olika delar som kallas koder. En kod sägs vara en 

första ordningens konstruktion, det vill säga respondentens mening. I andra ordningens 

konstruktion blir koden knuten till ett teoretiskt begrepp. Koder kan skapas på två olika sätt i 

grunden. Det första sättet är att det teoretiska begreppet översätts till en kod, en teoretisk 

(deduktiv) kodning. Det andra sättet är att koder uppstår när forskaren identifierar dem i 

materialet, så kallade induktiv kodning. Vi valde att utgå ifrån de båda sätten men började 

med induktiv kodning, 47 sedan det deduktiva då vi hade vår teoretiska utgångspunkt i åtanke 

och fokuserade på hur intervjudeltagarna talade om bland annat integration, samarbete och 

förväntan.48     

                                                
45 Vetenskapsrådet (2002) “Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning”, 6-14 50 
Steinar Kvale, Svend Brinkmann. “Den kvalitativa forskningsintervjun”. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 194.   
46 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 428.  
47 Patrik Aspers. Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 68-169.  
48 Mats Börjesson. Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003, 21.    



	     
  

26 

  
Inom diskurspsykologin kan teman identifieras och textfragment sorteras med hänsyn till sin 

tematiska tillhörighet. Det innebär att forskaren söker efter teman utifrån det teoretiska 

ramverk denne har valt men även att forskaren är öppen för andra teman som finns i 

materialet. Detta leder i sin tur att forskarens förståelse ökar och att teman under analysens 

gång kan förkastas eller tillkomma.49 Grunden till vår analys påminner om Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) beskrivning av hur en analysprocess ska gå till. Vi läste det empiriska 

materialet individuellt och markerade vid genomläsningarna. Vi sökte svar om hur integration 

beskrivs och i samband med det kategoriserades textelement som kunde sorteras under olika 

teman. De tematiska kategorier som vi utgick ifrån när vi skapade vår intervjuguide 

förkastades under analysens gång då mer relevanta temana som var mer omfattade än tidigare 

teman uppstod. Inför resultatdelen var vi noga med att identifiera de mest framträdande 

temana i förhållande till våra frågeställningar då vi i det empiriska materialet har sökt efter 

konstruktioner som skapas i samband med intervjudeltagarnas tal om integration. Som många 

andra forskare valde vi att koda en del av intervjucitaten, det vill säga ett helt stycke som 

omfattar koden.50   

  

4.5.1 Bearbetning av text   
I bearbetning av texten var vi tvungna att se över språket, detta för att underlätta för våra 

läsare när respondenterna har kommit av sig i sina utsagor eller när de uttryckte sig otydligt. 

Vi var noga med att inte ändra innebörden i meningen och utelämnade identifierbara detaljer i 

respondenternas utsagor. Vi har även valt att fingera deras namn med att skriva “Bp” när vi 

menar boendepersonal, “U” när vi menar ungdomar och “S” när vi menar socialsekreterare. 

Vi har även valt att skriva “kommunen”, när vi talar om socialtjänsten, i resultatdelen. Vidare 

har vi undvikit begreppet “ensamkommande” när vi återberättar ungdomarnas utsagor. 

Respondenter och parterna är vår samlingsbegrepp för boendepersonal, socialsekreterare och 

ungdomar. Aktörerna är ett samlingsbegrepp för boendepersonal och socialsekreterarna.   

  

4.6 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet   
Inom samhällsvetenskapliga studier utgår forskarna utifrån tre viktiga kriterier för att bedöma 

undersökningen; validitet, reliabilitet och replikation.56 Validiteten i en studie mäter om 
                                                
49 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 122.  
50 Patrik Aspers. Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 175. 56 
Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 49-51  
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metoden verkligen analyserar det den sägs analysera, det vill säga överensstämmer de 

slutsatser som genererats med verkligheten51. Med reliabilitet vill man mäta om resultatet av 

undersökningen skulle bli densamma om studien genomfördes på nytt. Replikation är ett 

kriterium som liknar reliabilitet och som namnet antyder mäter om studien går att upprepa. 

För att kunna replikera en studie måste forskaren skriva noggrant hur den har gått tillväga.58 

Då vår forskningsstudie har en socialkonstruktionistisk grund blir begreppen validitet och 

reliabilitet aningen svåra att mäta. Det är en utmaning för socialkonstruktionister att 

rättfärdiga sin studie menar Burr. Socialkonstruktionistiska forskare kan stärka studiens 

legitimitet genom genomskinlighet av analysen.59 Det vill säga genom tydlig redogörelse för 

sin analys och slutsats låta läsaren bedöma forskarens tolkning. Genomskinligheten i studien 

är uppenbar om läsaren bedömer forskarens tolkning på samma sätt.52 Det kan läsaren göra 

om den får tillräckligt mycket information om hur forskarnas analytiska process har gått till.53 

Vi har exempelvis valt att återge flera längre citat för att läsaren ska kunna göra en egen 

granskning.   

  

Det finns två sätt att avgöra om en diskursanalys är valid. Det första är att de analytiska 

påståendena ger diskursen en form av sammanhang, det vill säga diskursanalytiska 

redogörelsen är trolig och andra bedömer analysen som trovärdig. Det andra är att bedöma 

analysens fruktbarhet vilket innebär att analysramen kan skapa nya förklaringar. Då vår 

studie är kvalitativ med socialkonstruktionistisk grund har vi genom tydlig redogörelse av 

analysprocessen försökt bidra till genomskinlighet som i sin tur ökar validiteten i vår studie. 

Då vi betraktar vår studie som diskursiv konstruktion är vi medvetna om att våra resultat är en 

version av verkligheten.54  

  

 
 
 
 
 
 

                                                
51 Steinar Kvale, Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 264. 
58 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber, 2011, 49-51 59 Vivien Burr. Social 
Constructionism. 2 uppl. London: Routledge, 158.  
52 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 123.  
53 Vivien Burr. Social Constructionism. 2 uppl. London: Routledge, 159.  
54 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, 111, 123.  
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5. Resultat    
I detta avsnitt presenterar vi vad som framkommit i analysen av materialet. Utifrån 

intervjumaterialet har vi lyft fram konstruktioner som vi tycker har varit väsentliga när 

respondenterna talat om integration och om ensamkommande barn. Varje tema inleds med en 

kort beskrivning av avsnittet, sedan presenteras analysen i form av citat och återberättande 

text. Vi återkopplar även vårt resultat till tidigare forskning och teorier.   

   

5.1  Uppdraget    
Under detta avsnitt redogör vi för hur socialsekreterarna och boendepersonalen som arbetar 
med ensamkommande barn konstruerar sitt uppdrag.  
  

Socialsekreterarna har en enhetlig beskrivning av hur deras arbetsprocess går till i grunden, 
då de alla utför utredningar om ungdomen utifrån Socialtjänstlagen. Genom utredningar tar 
de reda på ungdomens bakgrund, framtida behov och mål, utifrån det skriver de sedan vilka 
insatser som behövs för att tillgodose ungdomens behov. BBIC - Barnens behov i centrum är 

ett verksamhetsverktyg som socialsekreterarna använder sig av vid utredningar. Utredningen 
verkställs sedan i form av vård- och genomförandeplan. Ungdomen och socialsekreteraren är 
i regel överens om de punkter som vårdplanen omfattar. I genomförandeplanen står det vilka 
insatser som behövs för att verkställa punkterna i vårdplanen. Det står även vilken 
kontaktperson på boendet som ansvarar för insatsen och för att ungdomens behov och mål 
ska tillgodoses eller uppnås. Socialsekreterarna följer sedan upp vård- och genomförandeplan 

genom uppföljningsmöten, tillsammans med boendepersonal och ungdomen, var tredje eller 
sjätte månad. Själva integrationsarbetet menar socialsekreterarna inte är något som ingår i 
deras arbetsuppgifter utan snarare något som sker på boenden.    

   
Jag skulle nog säga nej för det är ju just den här vård och omsorgsbiten som är kommunens uppgift 
eftersom att de här ungdomarna kommer till Sverige utan föräldrar.  /S2    

   
Alltså Socialstyrelsen, man tänker därifrån tycker jag inte så mycket direkt om hur vi ska jobba 
med integration. Där har vi nog försökt ta stöd av andra saker som liksom är, vi försöker hitta egna 
källor om till den informationen om hur man kan jobba med integration och så. Det är inte så 
mycket i lagen så [...]. /S3    

   
Då boendepersonalen är de som träffar ungdomarna dagligen är det de som kan påverka 

ungdomarnas utveckling mest, menar socialsekreterarna. Kommunens arbete menar de är att 

följa upp placeringar och hantera akuta situationer där ungdomarna ringer för att de inte 

samverkar med boendet som de är placerade på eller angående andra ärenden som gäller flytt 
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och missnöje. S2 säger att deras arbete inte åsyftar till integration utan snarare följa upp vård 

och omsorg kring ungdomen. Likt för andra svenska ungdomar kommer kommunen in som 

ett stöd för ensamkommande barn. Trots att det inte är deras uppgift, utan boendepersonalens, 

menar hon att man bör strukturera om systemet så att även socialsekreterare kan arbeta med 

ett integrationstänk. S3 säger att kommunen inte har konkreta riktlinjer eller mallar för hur de 

ska arbeta för ungdomens integration. Det är något de försöker hitta egna riktlinjer för. Det 

gör de genom att ta inspiration från andra som har erfarenhet av att jobba med 

ensamkommande barns integration.    

   

Boendepersonalen menar att samhällets engagemang i sin helhet är en förutsättning för 

integrationen och att processen sker på olika plan. Till viss mån är de överens om att deras 

uppgift är att arbeta med ensamkommande barns integration men de menar även att andra 
aktörer ansvarar för deras för integration. Samtliga boendepersonal menar att de framförallt 

arbetar för att utrusta ungdomarna med kunskap och verktyg som är användbara och 

nödvändiga för att klara sig själv i framtiden. Behoven ser olika ut och därför arbetar de efter 
ungdomens behov och förmåga att lära sig.  

   
Vår grund är att hjälpa ungdomarna att vara självständiga och trösta dem så att de i framtiden kan vara 
självständiga och välfungerande i svenskt samhälle. [...] det är vår grej att arbeta enligt vårdplan, 
genomförandeplan, utvecklingsplan, uppföljningsrapporter, checklistor. [...] det är som verktyg för oss. /Bp1    

   
Just genomförandeplanen, motiverande samtal, socialstöd, och sedan sker processen utifrån deras mål som vi 
har satt med socialsekreterarna. Det finns punkter som, det här ska du bli bättre på, tills kommande tre månader 
och sen halvår efter så är det liksom kortsiktiga men också långsiktiga mål man sätter med ungdomarna. /Bp3    

   
...det ju väldigt skräddarsytt till individen, till eleven, beroende på vart någonstans den ligger i sin utveckling 
och då är det allt från läxläsning, lära sig hur samhället fungerar, sociala koder, fungera som stödsamtal för att 
ha någon att samtala med. Hjälp mellan kontakt mellan myndigheter, Migrationsverket, socialen. [...] 
beroende på vad eleven vill ha hjälp med och vad de behöver hjälp med. /Bp4    

   
Boendepersonalen har en överenskommelse med kommunen, om att utgå från vård och 

genomförandeplan i sitt uppdrag. Utöver det använder boendepersonalen interna material som 

motiverande samtal och individuella mål, som grundar sig ifrån vårdplanen, för att främja 

ungdomarnas utveckling. De hjälper ungdomarna med allt från praktiska saker såsom 

planering av ekonomi, matlagning, tvätt, kontakt med myndigheter, till samhällsinformation 

med mera. De möter ungdomen där den är och menar att det är väldigt individuellt då de 

måste arbeta utifrån ungdomens behov som ser olika ut bland ungdomarna. Varje kvartal 

skickar de uppföljningsrapporter till socialsekreterarna för att de ska kunna ta del av 

ungdomens utveckling och hålla sig uppdaterade inför uppföljningsmöten.   
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Boendepersonalen menar att samhällets engagemang i sin helhet förutsätter integrationen och 

att processen sker på olika plan. Något som både Diaz och Baldawi nämner. Diaz menar att 

den sociala kontexten som individen befinner sig i bör erbjuda möjligheter för att individen 

ska få chansen att integreras. Baldawi menade att samhällets mottagande av flyktingen spelar 

en viktig roll för dennes utveckling och anpassningsprocess. Socialsekreterarna konstruerar 

ett behov av ett integrationriktad arbete i sitt uppdrag.  Båda kommunerna konstruerar sitt 

uppdrag som frånvarande av ett integrationsarbete, dock menar ena socialsekreteraren från 

ena kommunen att de försöker hitta egna riktlinjer för att arbeta med ungdomarnas integration. 

En socialsekreterare tyckte att man borde omstrukturera systemet så att även de som 

myndighet kunde arbete med ett mer integrationstänk. Detta var också något Diaz kom fram 

till i sin studie, att man bör prioritera organisationer som arbetar med frågor om invandrare på 

politisk nivå, då strukturell integration är en viktig del i integrationssystemet. Gemensamt för 

socialsekreterarna och boendepersonalen är att samtliga utgår från en vård och 

genomförandeplan som vi kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt.    

  

5.1.1 Vård- och genomförandeplan  
Vårdplanen består av ett flertal punkter som ungdomen förväntas uppfylla innan denne får 

flytta till en egen lägenhet. I dessa punkter kan det stå allt från att ungdomen ska stå med i 

bostadsförmedlingar till att ungdomen ska kunna laga ett visst antal maträtter. 

Boendepersonalens uppgift är att se till att ungdomarna uppnår punkterna som står i 

vårdplanen. De tycker att vård- och genomförandeplan är en bra plattform att utgå ifrån 

gällande ungdomens utveckling. Det kan dock uppstå problem när socialsekreterarna inte tar 

hänsyn till punkterna i vård- och genomförandeplan i sina beslut, menar boendepersonalen. 

De menar att socialsekreterarna från ena kommunen utgår ifrån egna riktlinjer när de ska 

besluta om ungdomen får flytta in eller ut från träningsboenden, vilket påverkar deras arbete 

och ungdomarnas integrationsprocess. Det finns en rutin som grundar sig i att flytta en 

ungdom till ett träningsboende när denne fyllt 18 år. När denne är redo för att flytta ut från 

träningsboendet till en träningslägenhet bedömer dock boendepersonalen och 

socialsekreterarna olika vid en del fall.   

  
...Jag har tolkat det som att de flesta flyttar när de blir 18 (till träningsboende), att det har blivit nästan som en 
rutin för att egentligen ska man väl titta mer  på om man är redo och om den bedöms vara redo för det. /S2   

  
eh då är det igen fråga vilken kommun som placerar [..] Å då ena kommun som vi samarbetar med är 
medveten om kraven och placerar sådana ungdomar som kan klara sig bra på den här boendeformen men den 
andra kommunen placerar enligt ålder. Det spelar inte roll, om den är tillräckligt mogen eller kan språket eller 
har om den här kapacitet att hantera sin ansvar och fritidsintressen..på ett bra sätt, det spelar ingen roll, det 
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räcker att den fyller 18. [...] Vi som jobbar på träningsboende har mindre möjlighet att arbeta 
samhällsorienterat med någon som t.ex. inte kan svenska språket. /BP1  

  
En socialsekreterare beskriver att hennes kollegor brukar oftast placera ungdomarna i ett 

träningsboende så fort de fyllt 18 år, som har blivit en rutin, trots att man borde placera 

ungdomarna på ett boende beroende på om de är redo eller inte. Att åldern ligger till grund 

för ett beslut om inflytt till ett träningsboende är något boendepersonalen kritiserar. 

Boendepersonalen menar att ungdomar som flyttar in med främst bristande språkkunskaper, 

försvårar deras arbete kring ungdomens integration. De menar att språknivån hos 

ungdomarna ger förutsättningen att utveckla sina kunskaper om det svenska samhället, detta 

leder i sin tur att de integreras rent teoretiskt. När ungdomarna då inte håller den språknivån 

som förväntas, när de bor på träningsboenden, begränsas de i sina möjligheter att utvecklas 

och integreras. De konstruerar förväntningar som de har på ungdomar som flyttar in till ett 

träningsboende. De förväntar sig att ungdomen har en sysselsättning, kan hantera sin 

skolgång, har tillräckligt goda språkkunskaper samt att de är självständiga till en viss grad.  

De påpekar dock att det inte alltid är fallet utan det beror på vilken kommun som placerar 

barnen. Boendepersonalen menar att ena kommunen som de samarbetar med bortser detta och 

placerar enligt ålder medan den andra kommunen utgår från dessa krav som ställs för att 

ungdomen ska kunna integreras på bästa möjliga sätt.   

  

Och när vi bedömer att eleven har fått tillräcklig information och är tillräcklig involverad i hela 
systemet, då kan vi bedöma att eleven är tillräcklig mogen för att flytta och vara självständig i 
samhället. Och då är vi tillbaka till kommunerna. Med den kommun som samarbetet är bra med,  
har vi hela tiden kontroll över då kommunen frågar, socialhandläggare frågar hur eleven utvecklas 
och då säger vi som personal, som kontaktperson “Okej den behöver  utveckla det, å det, å det. [..] 
Och när vi bedömer att nej den här eleven är klar, den klarar sig själv [..] då kommunen 
bestämmer att placera ut. Men den andra kommunen bryr sig inte om de bitarna. De är mest i min 
uppfattning “okej eleven har fyllt 18 då ska denne flytta till träningsboende. Aa nu har den bott på 
träningsboende ett tag, eeh, eleven säger att han vill eller hon vill bo själv och ha lägenhet, då 
varsegod då flyttar du till lägenhet och då börjar problemet..för eleven kan inte klara sig utan 
personal,  kan inte boka tid hos tandläkaren, kan inte registrera sig på arbetsförmedlingen, har 
ingen koll på vem han ska vända sig till i situationen, vilken myndighet som ansvara för vad. /BP1  

  
De menar även att problem uppstår när socialsekreterarna beslutar att ungdomen ska flytta ut 
trots att ungdomen har behov av att bo kvar på träningsboendet. Tidig utflytt från 
träningsboendet leder till att ungdomarna saknar tillräcklig kunskap och verktyg att klara sig i 
samhället, vilket boendepersonalen konstruerar som bristande integration.   

  
Det finns en mall som jag har sett på nångång. Den är väldigt omfattande och inte riktigt anpassad så att den 
blir lätt att använda och jag har inte känt att jag har haft tid att använda den men vissa boenden har ju egna 
mallar och det tycker jag förenklar väldigt mycket om boendet visar att det är viktigt att vi följer den här 
mallen och att alla är införstådda med det från inflytten och hela vägen, att det är inget som man riktigt 
kommer ifrån. Och allra viktigast tycker jag att göra det tydligt för ungdomen vad som förväntas. /S2  
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En socialsekreterare nämner att det finns en mall hos kommunen som de kan utgå ifrån vid 

beslut om flytt. Hon upplever dock att mallen inte är anpassad till ensamkommande barn och 

att mallen är komplicerad att använda, således avstår hon från att använda den. Hon brukar 

snarare utgå från de mallar som boendena använder sig av då de är mer anpassade. Hon säger 

att hennes arbete skulle underlättas om Socialtjänsten och boendena hade samma mallar att 

utgå ifrån, då pappersarbetet skulle minska och tydliga rutiner skulle förenkla arbetet.  

  

Det finns således mallar att utgå ifrån men som inte är riktigt anpassad efter målgruppen 

ensamkommande barn, detta leder till att socialsekreterarna inte utgår ifrån samma riktlinjer 

när de bedömer ungdomarnas utveckling. Det som ofta förekommer är att socialsekreterarna 
bedömer olika. Boendepersonalen upplever att socialsekreterarna tittar på olika 

utvecklingsområden vilket de menar försvårar deras arbete när de försöker arbeta likvärt och 

utifrån sina mallar som är anpassade efter målgruppen. Något de uttrycker behov av, för ett 

mer effektivt arbete, är en gemensam mall som båda aktörerna skall utgå ifrån. Även om 

vård- och genomförandeplan är en plattform som utformas för att boendepersonalen ska 

tillgodose ungdomens behov, krävs det tydliga rutiner på när de olika utvecklingsområdena 

uppfylls. Med tydliga rutiner förtydligas även ansvaret kring ungdomen och dess utveckling, 

något vi kommer att belysa i nästkommande avsnitt.      

  
5.2 Ansvaret  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra hur boendepersonalen och socialsekreterarna 
konstruerar ansvaret gällande integration, i förhållande till varandras roller. I frågan om vilka 
aktörer som ansvarar för ungdomars integration svarade socialsekreterarna att det framförallt 
är boendepersonalens men att det också är ett delat ansvar.    
   

Jag tycker att boenden ansvarar mest för integration eftersom att det är boenden som har ansvaret i 
vardagen. [...] det är vi som ger uppdrag till boenden eller till de olika aktörerna. [...] Sen 
informellt så vill jag ju säga att hela samhället ansvarar för integrationen. Kommunen, boenden 
och godemän men också privatpersoner. Med det formella svaret är just boenden[...] För vår 
uppgift är ju just att följa upp varje placering [...]. /S2    

   
Vi som myndighet kan ju ge ett uppdrag till andra för att sen faktiskt utföra själva arbetet. [...] Som 
myndighet har man ju ansvar för att se till att det blir gjort men a, det är någon annan samtidigt 
som ska göra det. Så jag ser det som ett delat ansvar att man tar mycket hjälp av varandra där 
också, liksom att man lyssnar på varandra och ser vad just varje individ behöver. /S3    

   
Socialsekreterarna konstruerar sin egen roll som en “överordnad aktör” som ger uppdrag till 

bland annat boendepersonalen, att ansvara för ungdomens integration.  Vidare menar de att 
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samhället har delat ansvar för att ensamkommande barn ska integreras i det svenska samhället. 

I deras konstruktion lyfter de även upp sitt ansvar som myndighet: att se till att arbetet kring 

vård och omsorg blir utfört och att följa upp varje placering. Boendepersonalen är överens om 

socialsekreterarnas ansvar som myndighet men menar att socialsekreterarnas beslut inkräktar 

på deras ansvar.   

  
...så socialen bestämmer [...] för det är de som placerar och de har huvudansvar. Vi tar hand om 
dem men det är de som har huvudansvaret. /Bp1     

  
Boendepersonalen beskriver sin roll som ungdomarnas coach, kontaktperson och vägledare. 

Samtliga titel innebär att de arbetar med att stötta och vägleda ungdomarna rätt in i samhället. 

De konstruerar således sin egen roll som den hjälpande såväl som den vägledande och 

kommunens roll som den beslutsfattande, med ett huvudansvar för ungdomen. Då kommunen 

är boendets uppdragsgivare har de en särskild acceptans till kommunens roll som 

beslutsfattare men deras konstruktioner av ansvar kolliderar och de talar om två olika typer av 

ansvar som beskrivs på olika platser och nivåer. De talar om; ansvar kring arbetet med 

integration och huvudansvar för själva ungdomen. Det som går emot är hur socialsekreterarna 

tillåter boendepersonalen att fullfölja sitt ansvar. Även om socialsekreterarna utlämnar 

integrationsarbetet som boendepersonalens ansvar kan socialsekreterarnas beslut kring 

ungdomens placering påverka boendepersonalens ansvar. Boendepersonalen menar att det är 

de som arbetar med integration och därmed de som kan avgöra hur pass ungdomen är 

integrerad, detta för att fullfölja sitt ansvar kring integration. Trots deras förklaring om två 

olika typer av ansvar finns det ingen tydlig skiljelinje mellan ansvar och huvudansvar då 

ansvaret är ett uppdrag från socialsekreterarna som har huvudansvaret.   

  
...kommunen är ju en person som bestämmer över dig, över ditt liv här i Sverige [...]. /U1  

  
Samtliga ungdomar känner till kommunens auktoritet och uppgift att besluta om deras framtid. 
Många gånger vill de ha en närmare relation till sina socialsekreterare för att få sin vilja 

igenom, oftast handlar det om beslut som ungdomarna gärna vill påverka. Ungdomarna 

känner till ansvaret och konstruerar boendepersonalen som hjälpande aktörer och kommunen 
som beslutsfattande aktörer vilket resulterar i att de har olika förhållningssätt till respektive 

aktör menar boendepersonalen, detta kommer vi att utveckla i avsnitt 5.4 som belyser 

förhållningssättet mellan aktörerna.  
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5.2.1 Konstruktioner av samarbete    
Boendepersonalen arbetar närmast ensamkommande barnen och deras huvudroll är att arbeta 

utefter kommuners uppdrag. Samarbetet mellan parterna blir således viktig del i arbetet. 

Majoriteten av respondenterna talar om ett försummat samarbete mellan varandra. 

Boendepersonalen uttrycker att ett bättre samarbete mellan parterna är en förutsättning för 

ungdomens utveckling och framtid. Socialsekreterarna menar att samarbetet ser olika ut 

beroende på vilket företag de samverkar med. Det är viktigt att boendepersonalen har ett 

engagemang och arbetar efter deras förväntningar för ett fortsatt samarbete. 

Boendepersonalen tycker att samarbetet med socialsekreterarna ser olika ut, i den ena 

kommunen är samarbetet inte i den utsträckning som de önskar. Kommunikationen sker 

oftast via mail eller telefon, ibland under själva uppföljningsmötena som handlar om 

ungdomens utveckling. Under dessa tillfällen vill boendepersonalen ha mer stöd för sitt 

omdöme kring ungdomens utveckling och förmåga att klara sig själv. Inför 

uppföljningsmöten skickar boendepersonalen i regel ut så kallade uppföljningsrapporter där 

man sammanfattar elevens hälsa, skolgång, personliga utveckling med mera.      

   
...det är en rapport där man sammanställer alltifrån hälsa, skola, psykisk och fysisk hälsa så att 
socialen ska få hänga med i utvecklingen om eleven, och kunna ta rätt beslut om den är klar för 
nästa steg eller måste bo kvar eller måste ha nån annan hjälp. I: Får ni någon feedback på det 
sen? Ibland, inte alltid. Inte så ofta som man kanske velat, beroende på om de kanske inte har tid 
att läsa de här rapporterna eller att de inte läser alls. [...] Socialen kanske också förstår att det här 
inte är rätt beslut, återigen är det beslut som de måste ta [...] så absolut på så sätt skulle jag säga att 
samarbetet är bra. /Bp4    

  
Det visar sig att de inte har läst, de kollar inte på de här rapporterna, de lägger det på sidan och sen 
bestämmer de bara utan några grunder. Varför ska den här eleven flytta, vad kan han egentligen? 
Hur är han? De kom en gång och förklarade, då sa de för oss är det inte så viktigt att han inte kan 
städa sin toalett eller bädda sin säng, det där är inte så viktigt. Det räcker att han kan bre en 
smörgås, då kommer han ju inte dö. Inget av det vi tänker på är alls viktigt för de, utan bara du kan 
överleva, det spela ingen roll. /Bp2   

  
   
Bp4 konstruerar ett vagt samarbete med kommunen och menar att socialsekreterarna ibland 

inte hinner läsa rapporterna inför uppföljningsmöten. Detta leder till att socialsekreterarna 

inte är tillräckligt uppdaterade om ungdomens utveckling för att fatta rätt beslut om 

ungdomen. Vid senare tillfälle uttrycker han dock ett tillfredsställande samarbete. Detta då 

han menar att han har förståelse för deras betungade uppgifter. Majoriteten av 

boendepersonalen delar åsikt med Bp4 och de framhåller att det är skillnad på kommunerna 

gällande detta problem. Ena kommunen är mån om att fatta beslut på rätt sätt där alla parter; 

boendepersonal, socialsekreterare och ungdomen är överens om ungdomens utveckling 
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medan den andra kommunen dröjer oftast med svar, vilket påverkar boendepersonalens 

vardagliga arbete.   

  
…det är en enorm arbetsbelastning, speciellt i perioder som just nu. Och det är väldigt mycket 
administration så man kan inte lägga så mycket tid på att prata direkt med ungdomen eller de som 
finns runt ungdomen som boendepersonal eller konsulter om de är i någon familjehem. /S2   

  
Vi har haft lite lugnare situationer innan än vad vi har nu och vi ser ju att det blir ju inte samma 
kvalité heller när det är såhär hårt tryck eller när det är [...] högre arbetsbelastning på nått vis. /S3    

   
Socialsekreterarna konstruerar hög arbetsbelastning som en barriär i deras arbete vilket 

påverkar samarbetet. Den enorma arbetsbelastningen utmanar kvalitén i deras arbete, de får 

mer att göra rent administrativt och kontakten med ungdomarna samt andra aktörer omkring 

ungdomen åsidosätts. Hög arbetsbelastning leder även till att akuta fall prioriteras framför 

individuell tid med ungdomen och utvecklingsarbete. S2 berättar att de i regel ska träffa 

ungdomen var tredje månad men då arbetsbelastningen alltid mer eller mindre är hög så tar de 

kontakt när ungdomarna eller boendepersonalen påtalar ett behov av att få prata med dem. 

Socialsekreterarna poängterar även att samarbetet varierar beroende på vilket boende det 

gäller.     

   
Väldigt varierande. Det är det som jag också kom in på tidigare att det är lite tråkigt ibland att man 
får en bild av att boenden är väldigt välfungerande och ofta kan man märka att det boende, där 
man vet vad de olika aktörerna förväntas göra, där boendet känner till vad kommunens roll är, vad 
godemans roll är och vad den egna rollen är och sådana gånger tycker jag att samarbetet funkar bra. 
/S2    
   

S2 talar om att det finns många privata företag som öppnar boenden utan någon kunskap och 
erfarenhet då detta är en bransch som man kan tjäna mycket pengar på. Detta gör att vissa 
ungdomar har det sämre än andra. Det påverkar även deras samarbete då boenden inte alltid 
vill kompromissa för att komma fram till bra lösningar. S2 poängterar dock att samarbetet 
fungerar främst när boendepersonalen har en god inblick i hur systemet fungerar.   
  
Boendepersonalen menar att ett bra samarbete med kommunen och andra aktörer som 

samverkar med ensamkommande är en förutsättning för en lyckad integration. Munier och 

Malmros poängterar att kommunen och boendepersonalen är ansvariga aktörer för en trygg 

och säker vård för ungdomens utveckling. De menar att ungdomarna ska stöttas och vara mer 

delaktiga i frågor som rör dem. Detta förutsätts om boendepersonalen och kommunen har ett 

systematiskt samarbete för ungdomens utveckling. Vikten av bra samarbete mellan parterna 

är något som även framgår i våra resultat. Baldawi poängterar att en dålig planering och 
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mottagning av ensamkommande barn ökar stigmatisering och utanförskap bland de 

nyanlända. Något boendepersonalen fruktar och vill motarbeta genom ett bättre samarbete 

mellan aktörerna som arbetar med ungdomens utveckling. Samarbetet i sig speglar aktörernas 

riktlinjer i arbetet. Det krävs tydliga rutiner där ansvaret och arbetet är tydligt och går att mäta. 

Det förutsätter ett gott samarbete mellan parterna då de vet vad arbetet och ansvaret går ut på 

och det är att uppnå målet; att integrera ungdomen. 

  

5.2.2 Ensamkommande barns relation till aktörerna  
Samtliga ungdomar upplever att kommunen brister i sitt samarbete gällande två områden: 
kontakt och relation. De talar dock om att samarbetet har sett olika ut beroende på vilken 
socialsekreterare de har haft. En del har varit engagerade i ungdomarnas liv och skapat en bra 
relation medan andra saknar intresse och träffar ungdomarna alltför sällan.     
   

Det är ju bra att man har en person, som man tycker, a men den där personen är precis som min 
mamma eller pappa, det är bra om han kan ha relation med dig. En bra relation betyder inte att de 
ska heja mig varje minut eller att jag begär någonting.[...] En bra relation betyder att han visar att 
han är glad varje gång han ser mig. /U1    

   
...de måste träffa en två gånger per år. Jag har inte träffa henne på 9 månader, lite mer [...] alltså 
jag är skadad just nu, jag vill inte flytta och hon vill inte träffa mig heller.  /U3    

  
I ungdomarnas utlåtande om kontakt med socialsekreterare konstruerar de ett behov av att ha 

en närmare relation. Vidare konstruerar de en känsla av att socialsekreterare saknar intresse 

och träffar dem alltför sällan. U1 talar om vikten av en bra relation mellan socialsekreterare 

och ensamkommande barn då de saknar en vuxen person i sitt liv som kan stötta de. Han 

berättar om att han har känt sig ensam när han har haft en dålig relation med kommunen. U3 

berättar om placeringar och beslut som han och socialsekreteraren inte varit eniga om. När 

han flyttades första gången blev han besviken över att bryta kontakten med alla som han hade 

lärt känna första månaderna. Sedan tog det en lång tid innan han fick placeras på 

träningsboendet vilket han menade berodde på brist av intresse från socialsekreterarens sida. 

De ungdomar som har fått byta socialsekreterare eller placerats om uttrycker ett obehag och 

irritation då de fick lämna det de har hunnit anknyta till och på nytt måste skapa. Utifrån 

Neztlers rapport kan detta förstås som en separationsångest, där ungdomarna upplever att 

tryggheten som de funnit försvinner.  Vidare uttrycker ungdomarna att det oftast föreligger 

ett gott samarbete med boendepersonal men att det brister emellanåt när det gäller vikarier 

eller oengagerade boendepersonal.   
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Jag tror att en del personal är lite slarviga, de bryr sig inte, de vill bara ha timmarna så att de kan 
tjäna pengar. /U2    

   
Aa, det problem som vi har nu också, det var sommaren, det var en sommar i 2012 och alla i 
personalgruppen var vikarier. De visste inte vad de gjorde. /U3    

   
...alla i personalen var väldigt schyssta, alla var väldigt trevliga, vi hade en trevlig relation. Vi hade 
liksom filmkvällar ibland, väldigt nära relationer med alla i personalgruppen som var där. Ibland 
hände det liksom om en, visst min kontaktperson eller någon som var inte där och var på semester, 
vi alla liksom saknade honom eller henne och vi frågade varandra liksom när kommer personen 
och jobbar. [...] De frågar ju alltid, a vem eller vilka kommer och jobbar imorgon. Det är viktigt 
för dem. Tillexempel jag sparar mina frågor, att fråga de, en viss personal, som jag vet, som jobbar. 
Det betyder väldigt nära relationen med de. /U1    

   
U2 upplever att en del personal arbetar för pengar och saknar det engagemang som krävs för 

att hjälpa och vägleda ungdomarna. U3 tar upp samma problem och menar att detta uppstår 

när man har vikarier som saknar kompetens och erfarenhet av att arbeta med 

ensamkommande barn. I övrigt tyckte de att relationen var bra med personalen på 

träningsboendet och de fick den hjälp de behövde. U1 talar om att det är viktigt att man kan 

ha en bra relation med personalen då boendet är deras hem och det är där de ska kunna 

koppla ifrån allt som händer runtomkring. Det tycker han funkade bra när han bodde på 

träningsboendet.   

   

I ungdomarnas konstruktioner av samarbete kan vi se vikten av personalens engagemang. De 
säger att de trivs och känner sig trygga med ordinariepersonal. Att ungdomar oftast trivs på 

HVB-hem är något som även framgår i IVOs rapport. Vidare betonar de att vikarier saknar 

kompetens och engagemang att arbeta med dem. I IVOs resultat framkommer det ett behov 
av att införa en grundutbildning för de aktörer som arbetar med ensamkommande barn. Detta 

då ungdomarna behöver stöd i sin integration och sitt vuxenblivande. I nästkommande avsnitt 
belyser vi kompetensen i arbetet med ensamkommande barn.   

  

5.2.3 Kompetens   
I avsnittet ovan lyfter ungdomarna fram att kompetens i arbetet med ensamkommande barn 

som viktig faktor, vilket även boendepersonalen och socialsekreterarna gör i sina 

konstruktioner.   

   
...så jag tror kanske att kompetens bland personal måste finnas redan innan de jobbar med 
ungdomarna. /Bp3    
   
...sen tror jag vissa socialsekreterare måste läsa lite extra kurser för att lära sig hur man ska 
behandla ungdomar som kommer från främmande länder. /U2    
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…det är svårbegripligt att det är så många som startar företag som kanske inte har tillräckligt med 
kunskap och som jag ibland kan uppleva är mest ute efter att tjäna pengar. / S2.    

   
Bp3 tycker att bristfällig kompetens bland boendepersonalen blir ett problem i arbetet med 

ensamkommande barn. Det krävs tålamod och kapacitet att uttrycka sig verbalt och språkligt 

för att arbetet ska bli bra. U2 upplever att socialsekreterarna saknar kompetensen att förhålla 

sig till ensamkommande barn på ett betryggande sätt. Ungdomarna kommer från olika länder 

med varierande asylskäl, det är viktigt att bli bemött på rätt sätt menar han. S2 poängterar att 
alltfler företag driver verksamhet utan kunskapen om hur man förhåller sig till arbetet med 

ensamkommande barn. Hon betonar dock att det finns aktörer som arbetar bra men att det är 

svårt att avgöra vilka de är.  

 

Ifråga om kompetens uttrycker samtliga respondenter att det ibland saknas grundläggande 

förståelse och förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn. Det innebär att det inte 

finns ett grundläggande krav på förkunskap om målgruppen, något de uttrycker behov av.  

 

5.3 Behovet av samarbete 
I tidigare avsnitt, konstruktioner av samarbete, poängterade boendepersonalen att bristfälligt 

samarbete mellan de och kommunen bidrar till ogynnsam utveckling för ungdomarna. 

Boendepersonalen påtalar ett behov av att socialsekreterarna ska väga in deras yttrande om 

ungdomen inför beslut. När socialsekreterarna på grund av irreguljär kontakt och tidsbrist 

med boendepersonalen fattar felaktigt beslut, enligt boendepersonalen, försummas 

boendepersonalens roll. Boendepersonalen tycker att de tappar sin auktoritet och sin 

vägledande roll när socialsekreterarna fattar beslut om in och utflytt utifrån egna riktlinjer. 

Det påverkar framförallt boendepersonalens relation till ungdomarna. När boendepersonalen 

försöker motivera ungdomarna till att följa de regler och rutiner som råder, för att integrera 

ungdomarna, motarbetas de när socialsekreterarna inte sätter samma krav och kriterier på 

ungdomarna. Boendepersonalen vill att socialsekreterarna ska reagera när ungdomar inte vill 

integreras. De vill att socialsekreterarna ska vara mer stöttande och uppmuntrande till 

boendepersonalens arbete kring integration. Det bristande samarbetet mellan 

socialsekreterarna och boendepersonalen framgår när socialsekreteraren inte lyfter fram 

boendepersonalens omdöme under uppföljningsmöten. När ungdomarna lägger märke till 

distinktioner mellan socialsekreterarens och boendepersonalens omdömen, blir det 

hämmande för boendepersonalen att motivera och vägleda ungdomarna. Då ungdomarna 
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redan vet att kommunen har den beslutsfattande rollen med auktoriteten att påverka beslut 

värderar ungdomarna kommunens åsikter och uppmaningar i högre grad än 

boendepersonalens. Detta innebär att boendepersonalens roll är beroende av kommunens 

framställning av deras roll. När kommunen värdesätter boendepersonalens roll och inkluderar 

deras bedömning i besluten, uppför sig ungdomarna efter de förväntningar som ter sig på 

boendet, vilket underlättar boendepersonalens vardagliga arbete.   

  
De ungdomar som ser att alla vuxna och myndigheter är kopplade, arbetar för bättre framtid, de är 
mer engagerade för att samarbeta, för att utvecklas. De är mer engagerade i sin utveckling. /Bp1    
   
... socialsekreterarnas engagemang, lärarna, kuratorer ehm, jag tror alla som påverkar just i det här 
fallet ensamkommande barns vardag måste liksom sitta ihop. När samverkan sker mellan de, då 
tror jag vi kan se ehm, liksom förändringar mycket mer stort. /Bp3    
   

Bp1 och Bp3 tycker att det är de vuxna aktörerna som kan vägleda ungdomarna till att fatta 
rätt beslut och engagera sig i frågor som rör deras framtid. Således är det viktigt att ha ett gott 
samarbete mellan alla aktörer.  
  

Som sagt, jag ska bara nämna skillnaden mellan de två enheterna jag pratar om nu , mellan x  
kommunens elever och x kommunens elever, det är som dag och natt. De som bor på *våningen 
har  mycket  kunskap, om samhället och sånt. [..] På *våningen har de ingen kunskap. Här kan de 
inte ens..alltså städa eller bara rengöra en ugn eller spis. Grundläggande grejer, banala grejer kan 
de inte klara. Vi kan inte diskutera med de om hur Arbetsförmedlingen funkar eller vad är 
Arbetsförmedlingen för någonting. Det är stor skillnad mellan eleverna. Det är det här jag säger, 
det är alltid samarbetet med socialtjänsten.  /BP1  

  

Bp1 och Bp2 tycker att det är tydlig skillnad på ungdomarna som kommer från de olika 

kommunerna som de samarbetar med. I den ena kommunen där samarbetet är bra, vill 

ungdomarna utvecklas och integreras. De har mer kunskap i jämförelse med ungdomarna som 

tillhör kommunen som samarbetet brister med. Boendepersonalen menar att dessa ungdomar 

fokuserar sig på fel saker, framförallt flytt till egen lägenhet som är särskilt populärt bland 

ungdomarna, istället för att fokusera på hur de ska kunna utveckla. I regel är det även samma 

kommun som också placerar ungdomar som inte är redo för ett träningsboende. Vilket leder 

till att de har ungdomar på träningsboenden med två olika nivåer. Boendepersonalen ser detta 

som ett framtida problem för ungdomarna och menar att kommunernas olika förväntningar 

speglar sig i ungdomens utveckling. I nästkommande avsnitt har vi därmed valt att redogöra 

för samtliga parters definitioner av integration. Detta för att se om deras definition speglar 

deras arbetssätt eller deras förväntning på ungdomens utveckling.  
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5.3.1 Integrationsbegreppet  
Då aktörerna har olika förväntningar på ungdomen ansåg vi att det är intressant att undersöka 

hur de konstruerar integrationsbegreppet. Samtliga respondenter upplevde begreppet 

integration diffust och hade svårt att beskriva det. Detta kan grunda sig i att det inte finns en 

gemensam definition om hur ensamkommande barn ska integreras och därmed saknas mall 

och verktyg för att mäta när en person är integrerad. Det leder i sin tur till att aktörerna har 

olika förväntningar och krav på vad ungdomarna ska uppnå. Socialsekreterarnas beslut kring 

ungdomens utveckling fattas därmed utifrån olika grunder. När det saknas verktyg som mäter 

eller en mall som tydliggör när ungdomen är integrerad arbetar aktörerna istället ifrån sina 

egna konstruktioner av integration.  
 

En integration tänker jag är en process som leder till att bli en del av samhället, en del av 
majoritetssamhället. [...] Om jag ska svara på vad jag personligen tycker. [...] så tänker jag att man 
är en del av samhället vad gäller sysselsättning, vad gäller sociala kontakter.. att individen känner 
sig som en del av samhället, att den har tillräckligt med information för att kunna vara en del av 
samhället. [...] Det är nog mer upp till den som behöver integreras att definiera. /S2    
 
En integrerad person är en person som har flyttat till ett land och är bekant med alla landets regler, 
normer, sociala koder och mår bra i den. Han har den kapacitet att leva i enighet med alla de regler 
och normer samt kan behärska språket på ett bra sätt. Språket är nyckeln till allt. Och ha ett 
nätverk också i det landets befolkning. Men det är jätte brett för det innebär också kulturgrejer, det 
innebär traditioner att vänja sig med den, att kunna hitta balans med sin bakgrund och den nya som 
kommer. /Bp1    

 

Socialsekreterarna beskriver integration som en process som leder till att man blir en del av 
samhället genom sysselsättning, sociala kontakter men även genom mål som individen vill 
uppnå. Boendepersonalen konstruerar integration liknande och menar att integration är något 

man uppnår genom att uppfylla krav och kriterier som förväntas av samhället. Trots liknande 
konstruktioner av integrationsbegreppet ser arbetet olika ut i praktiken. Detta då det saknas en 
gemensam mall och grund att utgå ifrån i arbetet med ensamkommande barns integration. Det 
lämnas således utrymme för aktörerna att ha olika förhållningssätt till beslut som fattas i 
arbetet. Det leder även till att det alltid kommer se olika ut för ungdomarna som tillhör olika 
kommuner och boenden. 

 

Vidare talar en del av aktörerna om känslan att vara en del av samhället och inte utanför. 
Även om det finns en beskrivning på vad en integrerad person är eller hur den kan uppnå de 
krav och förväntningar som ställs så är det den subjektiva känslan som är avgörande. Med 
detta i åtanke blev det intressant att ta del av ungdomarnas definition, hur beskrivs integration 
och den subjektiva känslan: 
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...integration betyder att du jobbar ihjäl dig i ett samhälle som du försöker komma in i. [...] så, öh, 
verkligen är att integration betyder att kämpa, att komma in i samhället så mycket som du kan, det 
är svårt, det är ju väldigt svårt att komma in i samhället. [...] Jag måste gå vidare. Jag måste göra 
det klart, den här grejen, oavsett vad det är. Och jag har den här viljan, jag har den här viljan i mig. 
[...] nej jag är inte en del av samhället. Jag känner mig väldigt utanför. /U1    

   
Ungdomarna konstruerar integration som kraftansträngningar och svårigheter. U1 lägger stort 

ansvar på individen och menar att det är viljan och motivationen som ger resultat, att man 

kommer in i samhället. Han uttrycker sig inte specifikt att han är integrerad men han 

beskriver sig som en person som kämpar och har ständig vilja att komma in i samhället. Han 

berättar att han jobbar, går i skolan, har svenska vänner, är politisk engagerad och talar 

språket väl. Hans beskrivning om sig själv stämmer överens med hans konstruktion av 

integration. När vi dock ställer frågan om han känner att han är en del av samhället, uttrycker 

han ett utanförskap. U2 upplevde frågan diffust men när vi frågade om han känner sig som en 

del av samhället uttrycker han en självklarhet då han har uppfyllt det förväntningar som finns, 

har ett nätverk, ett arbete och viljan att göra nytta i samhället. U3 menade att han känner 

utanförskap då han får statligt bidrag, men att inkomst och skatt bidrar till känslan av 

samhörighet.  

  
Genom respondenternas beskrivning av integration kan vi se att begreppet konstrueras med 
flera dimensioner som påminner om Diaz dimensioner. Diaz menar att inlärning av landets 

nya språk och kunskap om det nya samhället är en del av integrationsprocessen. Sju av 
respondenterna nämner kommunikativ integration i sin konstruktion av integration. De 
poängterar språkets roll och hur det är en förutsättning för integrationen. Respondenterna 
nämner även strukturell integration i sin konstruktion när de uttrycker arbetet och skatt som 
ett sätt att integreras och vara en del av samhället. Möjligheten att bli en del av yrkesmässiga 
systemet är således ytterligare något som är en förutsättning för integrationen. Vi kan även se 

att social integration nämns, att socialt nätverk med landets befolkning förutsätter individens 
integration. Vidare nämnde flera av respondenterna att integration är något som ska bedömas 
utifrån individens egen känsla om integration. Diaz talar om den personliga integrationen 
som innebär att individens egna upplevelser och förväntningar på integration påverkar 
integrationsprocessen.  
  
Integration är något som måste uppnås rent objektivt men även subjektivt. Den objektiva 

definitionen av integration kan uppnås om det finns tydlig mall och verktyg att mäta med. 



	     
  

42 

Den subjektiva känslan är dock inte mätbart, vilket visar på att integration är något mer 

komplext.  
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6. Sammanfattande diskussion  
I detta avsnitt ämnar vi att knyta an vårt resultat och analys till de frågeställningar som 

ställdes i början av uppsatsen. Vi kommer även diskutera resultatet i relation till den tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen vi har haft. Vidare kommer vi att diskutera hur de 

metodologiska val har format vårt resultat och diskutera eventuella begränsningar vi stött på 

med denna ansats. Avslutningsvis kommer vi att ge förslag på framtida forskningsfrågor.  

  

6.1 Summering av resultat  
Vårt fokus i uppsatsen var att synliggöra dem konstruktioner som sker i samband med 

respondenternas beskrivning av integration, då syftet med studien var att undersöka hur 

respondenterna talar om integration samt vilka skillnader och likheter som konstrueras mellan 

de. Syftet var även att undersöka vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan få för 

ensamkommande barns integration. Genom respondenterna fick vi möjlighet att redogöra för 

tre övergripande teman, som omfattar flera olika konstruktioner, vilket vi tycker har varit 

relevanta när respondenterna talat om integration: Uppdraget, Ansvaret och Behovet av 

samarbete. Nedan sammanfattas och diskuteras resultatet.  

  

I resultatet framkommer det hur ensamkommande barns integration är ett komplext fenomen 

och hur olika aktörer ansvarar för att tillgodose deras utveckling i samhället. Vad resultatet 

blir med flera aktörers inblandning och ansvar är dock viktigt att belysa. Det som 

framkommer i resultatet är att integration inte avser socialsekreterarnas vardagliga arbete. 

Deras uppdrag är att belysa områden som är viktiga för ungdomens integration i vårdplanen. 

Hur dessa områden ska tillgodoses är ett ansvar de lämnar till boendepersonalen. 

Socialsekreterarnas uppdrag är sedan att följa upp sin placering genom bland annat 

uppföljningsmöten men även genom regelbunden kontakt med boendepersonalen och 

ungdomen. Under uppföljningsmöten sitter ungdomen tillsammans med sin kontaktperson 

och socialsekreterare för att följa upp punkterna i vårdplanen som förväntas tillgodoses under 

tiden ungdomen är placerad. I de fall parterna är överens om ett beslut kring ungdomens 

situation och utveckling upplever ansvariga aktörerna att de har lyckats med sitt uppdrag. När 

det dock råder skilda åsikter uppstår det problem och aktörerna får svårt att fullfölja sitt 

uppdrag. Huruvida socialsekreterarna som beslutsfattande aktörer åsidosätter 

boendepersonalens bedömning av ungdomens utveckling, ifrågasätts boendepersonalens roll 
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på boendet. För att ungdomarna ska respektera boendepersonalens roll och förstå deras arbete 

kring deras utveckling är det viktigt att socialsekreterarna lyfter fram boendepersonalens 

åsikter. Det är viktigt att ungdomarna kan se hur de aktörerna är sammanhållna och arbetar 

mot samma mål.  Samtliga aktörer känner till respektives uppdrag och roller men problem 

uppstår när beslut och förväntningar kolliderar med uppdraget. Detta grundar sig i att 

aktörerna konstruerar två olika typer av ansvar som är beroende av varandra. 

Socialsekreterarnas ansvar är att se till att boendepersonalen uppfyller sina åtaganden i 

uppdraget, att socialsekreterarna har det övergripande ansvaret med auktoriteten att påverka 

beslut kring ungdomen är något uppenbart för aktörerna. Det problem som uppstår när detta 

framkommer till ungdomar är att de värderar socialsekreterarnas åsikter och uppmaningar i 

högre grad än boendepersonalens. Detta leder i sin tur att boendepersonalen blir beroende av 

kommunens framställning av deras roll. När kommunen värdesätter boendepersonalens roll 

och inkluderar deras bedömning i besluten, uppför sig ungdomarna efter de regler och rutiner 

som finns på boendet. Vilket underlättar boendepersonalens vardagliga arbete med 

ungdomarna. Boendepersonalen är mån om att utrusta ungdomarna till att bli självständiga 

men menar att deras ansvar inte går att fullfölja enligt genomförandeplan när ungdomarnas 

språknivån är för låg och när kommunens beslut inte stämmer överens med deras 

bedömningar.    

  

Boendepersonalen konstruerar samarbetet med kommunen som en viktig beståndsdel i deras 

arbete. De poängterar att det finns en skillnad mellan kommunernas arbetssätt. Kommunen 

som värdesätter och inkluderar deras bedömning i sina beslut bidrar till en bättre utveckling 

för ungdomen. Kommunen menar att aktörer som driver boenden bör ha kompetens och 

erfarenhet om målgruppen för att arbetet med ungdomen ska vara mer kvalitetssäkert. 

Socialsekreterarnas insats menar de påverkas av den höga arbetsbelastningen de har. Det 

leder till avsaknad tid för att träffa ungdomen och tillgodose dennes behov, något som 

ungdomarna upplever beror på bristande intresse. Kommunen konstruerar hög 

arbetsbelastning som ett hinder för kvalité. Deras arbetsuppgifter är tidskrävande och 

försvårar deras samarbete med boendepersonal och ungdomar. Ungdomarna konstruerar dock 

ett behov i form av kontakt och relation med socialsekreterare och boendepersonal. De säger 

att de behöver deras intresse och engagemang för att må bra och känna sig trygga. Detta tyder 

på att ungdomarna känner ett särskilt band till de ansvariga aktörer och menar att det finns ett 

behov av att synas hos dessa.   
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Resultatet visar att en strukturell motsättning är när kommunerna måste placera efter 

ungdomens ålder, då ungdomen som 18 åring i lagens mening är vuxen och bör bo under de 

förutsättningar som träningsboende erbjuder. Vidare visar det sig att vård- och 

genomförandeplan inte uppfyller den funktion den åsyftar, dels för att den inte är anpassad 

för målgruppen ensamkommande barn och dels för att den inte alltid uppmärksammas inför 

beslut. I respondenternas konstruktioner framkommer det behov och förväntningar på hur 

aktörerna ska arbeta och hur ungdomarna ska integreras. Boendepersonalen menar att 

ungdomen bör klara en viss språknivå samt ha åldern inne för att flytta in till ett 

träningsboende, de menar också att ungdomen ska kunna vara självgående för att flytta ut 

från träningsboendet. Kommunen har dock andra riktlinjer som måste följas, förutom åldern 

som är en viktig faktor för deras flytt till träningsboende så råder det en önskan att 

ungdomarna ska få möjlighet att bo själva innan kommunens ansvar avtar.   

  

Parternas förväntningar beror på deras definition av integrationsbegreppet. Samtliga upplevde 

begreppet integration diffust men ett visst mönster kunde utmynnas i deras definitioner då alla 

konstruerade integration som en process. En del pratade om en process som leder till ett mål 

eller en känsla som man får när man är en del av samhället.  Andra menar att processen 

innefattar konkreta krav som måste uppnås, exempelvis: socialt nätverk, språkkunskaper, 

samhällsinformation och mål som ungdomen har mm.  Ungdomarnas konstruktioner av 

integration var mer kopplat till kraftansträngningar och de svårigheter som finns för att få 

känslan av samhörighet.  

  
Då kommunerna som boendepersonalen samverkar med, arbetar på olika sätt får 

boendepersonalen möjlighet att jämföra hur olika förhållningssätt påverkar ungdomens 

integration. Ungdomarna från kommunen Y vars socialsekreterare poängterade att de tar 

hänsyn till boendepersonalens åsikter och bedömningar om ungdomars utveckling i sina 

beslut har betydligt fler integrerade ungdomar än kommunen X. Detta menar 

boendepersonalen beror på bra samarbete, något de saknar i förhållande till kommunen X. 

Förutom samarbetet skiljer sig även ungdomarnas mognad och språknivå i de två olika 

kommunerna. Ungdomar som placeras från den ena kommunen brukar oftast ha bristande 

språkkunskaper, vilket leder till att boendepersonalen inte kan arbeta enligt sina riktlinjer och 

ungdomarna har det svårare att hänga med i utvecklingen. Den andra kommunen som de 

samarbetar bättre med är dock mån om att ungdomen ska ha uppnått en viss nivå på mognad 

och språkkunskaper innan de placeras på träningsboendet.  
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Sammanfattningvis menar vi att resultatet besvarar våra frågeställningar. Vi fick ta del av 

respondenternas definition av integration som speglar deras förväntningar på hur integration 

ska arbetas fram av aktörer, upplevas av ungdomarna och uppfattas av övriga i samhället. 

Integration som process anses vara något personen kan uppnå genom mål eller känsla men 

även genom att uppfylla krav och förväntningar. När respondenternas konstruktioner skiljer 

sig åt får det konsekvenser i aktörernas uppdrag vilket resulterar i att ungdomens integration 

misslyckas.    

  

6.2 Resultat, tidigare forskning och teori  
I den tidigare forskningen pekar Diaz på att social integration är ett resultat av invandrarnas 

beslut att skapa kontakt med grupper från landet de bor i. Han redogör för hur integration 

återfanns i de invandrargrupper som hade socialt nätverk med flera svenskar. Ungdomarna i 

studien styrker denna dimension och poängterar hur deras integration accelererade när de 

samverkade med svenskar. Språket var en ytterligare faktor som respondenterna menade var 

viktigt för att ensamkommande barn ska kunna lära sig och bli mer delaktiga i samhället. 

Språket går under Diaz dimension, den kommunikativa integrationen, som belyser vikten av 

att tala det inhemska språket för att känna sig som en del av gemenskapen. Vidare lyfter 

respondenterna fram individens vilja och motivering att integreras. Här ser vi likheter med 

Diaz teori där förmågan till att bli integrerad främst handlar om motivation och vilja. 

Ungdomarna har kraftansträngningar mot att integreras vilket Diaz poängterar är en viktigt 

del för att processen ska ha framgång.   

  

Diaz menar att integration är ett socialt fenomen som formas av samhällets insatser, något 

som även påverkar individens motivation och vilja till att bli integrerad. Individen påverkas 

dels av de omständigheter som råder och dels av de möjligheter som medförs i den kontext 

som individen befinner sig i. Samtliga respondenter styrker Diaz teori och poängterar 

samhällets engagemang som förutsättning och motivering till att integreras. Även Baldawi 

betonar vikten av kommunens mottagande av flyktingar. Wigg lyfter också fram individens 

vilja och nyttjande av möjligheter i den mån det är möjligt. I vår studie undersökte vi hur 

respondenterna uttryckte sig om integration och de skillnader och likheter som konstrueras 

mellan de. Således har vår studie belyst frågan om integration utifrån ensamkommande barns 

egna perspektiv men också utifrån de aktörer som arbetar med ensamkommande barn. 

Studien gav oss en inblick i hur parternas olika definitioner hindrar de från att arbeta utifrån 



	     
  

47 

samma riktlinjer och mot gemensam mål gällande ungdomens integrationsprocess. Den 

heterogena definitionen av integration har varit grunden till olika förväntningar, vilket 

påverkar samarbetet mellan aktörerna och ungdomarna. Förväntningarna har även påverkat 

synen på ensamkommande barns behov vilket också påverkar hur respektive aktör, som 

arbetar med ensamkommande barn, har förhållit sig till integrationsarbetet. Vi ser ett behov 

av att aktörer som arbetar med ensamkommande barn ska ha en gemensam definition och 

plattform som samtliga utgår ifrån i arbetet med integration. Detta för ett mer gynnsamt 

arbete.   

  

6.3 Teori och metod användning   
Då socialkonstruktionismens premiss vilar på att alla betydelser i princip är kontingenta blev 

utgångspunkten särskilt relevant för vår studie. Med socialkonstruktionistisk perspektiv får 

forskaren möjligheten att ställa sig främmande inför det som redan är “självklart” och rikta 

frågor till det som redan är känt. Begreppet integration anses av många vara ett självklart 

begrepp men i vår studie kom vi fram till svårigheten med begreppet. Det råder ingen 

enhetlig beskrivning bland våra respondenter men med hjälp av vårt socialkonstruktionistiska 

perspektiv har vi tittat närmare på hur integration har naturaliseras på bestämt sätt i en del 

givna sammanhang. Vi fick även möjligheten att lyfta fram hur våra respondenter konstruerar 

integration och vilka aspekter som illustreras i deras beskrivning. Vidare kunde vi med hjälp 

av José Alberto Diaz actor context modell styrka de processer som respondenterna i sitt tal 

konstruerade.  

  

Med diskursanalytiska verktyg och ett socialkonstruktionistisk perspektiv har vi således 

belyst konstruktioner som vi anser har haft en betydelse för integrationen utifrån 

respondenternas utsagor. Valet att kombinera element från flera olika diskursanalytiska 

perspektiv har bidragit till olika former av insikt inom området och tillsammans skapade vi en 

bredare förståelse för integrationsbegreppet. Fördelen med diskursanalys som teori och som 

metod har varit att vi har kunnat titta på användningen av respondenternas språk som 

konstituerar den sociala världen, vilket har varit särskilt intressant och relevant för vår studie. 

Vi är medvetna om eventuella begränsningar som det teoretiska angreppsättet kan ha orsakat 

men vi tycker att diskursanalysen har hjälp oss att upptäcka en mängd olika konstruktioner 

som varit relevanta för studien. När ungdomarna hade svårt att beskriva integration blev deras 
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konstruktion av begreppet relevant och intressant att kunna framställa. Utgångspunkten har 

således varit särskilt användbar för vår studie.   

  

Till vår studie var en kvalitativ ansats med direkta intervjuer främst användbart för att få en 

djupare förståelse inom forskningsområdet. Metoden gav oss tillfälle att utveckla frågor samt 

respondenterna möjligheten att utveckla svar om ämnet. Vidare var metoden användbar för 

att kunna belysa de aspekter som respondenterna lyfter fram i sina svar. Det finns dock 

begränsningar som vår ansats och undersökningsdesign har medfört. De aspekter och 

konstruktioner vi har valt att framställa i resultatet är baserad på våra frågeställningar och sätt 

att analysera. Detta leder till att eventuella aspekter som kan ha varit vara betydelsefulla inte 

lyfts fram. Vidare består resultatdelen av få deltagares perspektiv vilket resulterar i att vi inte 

kan dra generella slutsatser om resultatet. Vi har inte heller lyckats belysa alla aspekter om 

integration då studien var avgränsad till en viss urvalsgrupp. Det finns andra aktörer som 

arbetar med ensamkommande barn och som kan ha haft intressanta bidrag om integration. 

Till vår studie hade en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod varit givande. 

Kombinationen hade medfört större material med fler deltagare och djupare förståelse kring 

ämnet, samt ökat möjligheten till att framställa resultatet till en mer generaliserbar slutsats.  

6.4 Slutsats och framtida forskning  
Vår slutsats är att integration är en process som sker över tid och som påverkas av de sociala 

och strukturella omständigheterna som råder i samhället. Aktörerna bör ha en gemensam 

grund för att tillgodose de förväntningar och behov som man anser är viktiga för en lyckad 

integrationsprocess. I resultatet framkommer det många intressanta aspekter, vilket alla som 

arbetar med ensamkommande barn men främst boendepersonal och kommuner kan ta del av 

för att främja arbetet. Då vi intervjuade socialsekreterare från två olika kommuner samt 

boendepersonal som har samverkat med minst en av kommuner kan vi se ett mönster i deras 

konstruktion av integration, som i sin tur påverkar deras sätt att arbete. Det vi kom fram till 

var att ju mer kommunen och boendepersonal samverkade gällande ungdomens behov och 

utveckling, ju större förutsättning var det för ungdomens integration. Vi anser att våra 

frågeställningar för denna studie kan anses besvarade utifrån de resultat vi fått och de 

analyser vi gjort.   

Efter genomförandet av studien insåg vi att det krävs större material för att ta reda på vilka 

andra faktorer som påverkar individens motivation och vilja till att integreras. Vårt förslag är 
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att man gör flera intervjuer med ensamkommande barn och andra aktörer såsom skola och 

gode män för att ta reda på ytterligare faktorer som är viktiga för en lyckad integration. Det 

skulle vara särskilt intressant om framtida studier skulle lyfta fram vilka specifika faktorer 

som motiverat och hindrat ungdomarna från att nyttja sina möjligheter.  Med vidare forskning 

om ensamkommande barn och integration skulle vi förmodligen bli mer upplysta om faktorer 

som påverkar deras integrationsprocess negativt och åtgärda det som krävs för att de ska bli 

en del av samhället. Att vara integrerad eller att känna sig integrerad är ett problem som tas 

upp av respondenterna: vem ansvarar för att ensamkommande barn ska integreras och vem 

eller vilka avgör hur pass delaktiga de bör känna sig i samhället. Det krävs en 

omstrukturering på samhällsnivå för att uppnå en gemensam definition och syn på hur denna 

målgrupp ska känna sig, och definieras av andra, som integrerade.  
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8. Bilagor  

8.1 Intervjuguider  

Intervjuguide socialsekreterare  

Tema 1 - Bakgrund   

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare med ensamkommande flyktingbarn?  

3. Beskriv kort hur ni arbetar med denna målgrupp?  

        - Våra stödord: Riktlinjer/mål/underlag/ bedömning.   

      4. Hur upplever du arbetet men ensamkommande barn?  

          - Vad är bra/ lätt /dåligt /svårt etc.  

  

Tema 2 - Integration  

1. Vad är din definition av integration?  

2. När är ett barn integrerad enligt dig?   

3. Tycker du att ensamkommande barnens integration i svenska samhället är lyckat?  

          - Vilka förutsättningar behövs det för att de ska lyckas?  

4. Vilka aktörer arbetar med integration?  

5. Vem ansvarar för att ungdomen ska integreras?  

6. Hur arbetar ni med barnens integration i praktiken?  

         - Vad är era uppgifter?  

7. Hur ofta får ni ungdomens integration bekräftat/ hur sker uppföljningen av det?  

8. Har ni några mål med barnens integration? Vilka?  
  

Tema 3 - Samarbete  

1. Hur ofta har ni kontakt med ungdomar och övriga aktörer, boendepersonal?   

- Sker det uppföljning med aktörerna?  

2. Vad förväntas av ungdomen om den vill flytta från PUT-boende till träningsboende?  

3. Hur samarbetar ni med boendepersonal och ensamkommande barnen?  

- Hur fungerar ert samarbete med boendepersonal och barnen?  

4. Har du något mer att tillägga?  
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Intervjuguide Boendepersonal  

Tema 1 - Bakgrund  

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn?  

3. Hur länge har du arbetat just i detta boende?  

4. Beskriv kort hur ni arbetar med denna målgrupp?  

5. Vad är era uppgifter som boendepersonal?  

6. Följer ni några konkreta riktlinjer i arbetet?  
      
Tema 2 - Integration  

1. Kan du beskriva din definition av integration?   

2. När tycker du att man är integrerad?  

3. Vilka aktörer arbetar med att ungdomar ska integreras?  

4. Vem/vilka ansvarar för att ungdomen ska integreras, anser du?  

          - Vad anser du om det?  
  

Tema 3 - Samarbete & förväntningar  

1. Vad förväntas av ungdomen om den vill flytta från PUT-boende till träningsboende?  

2. Hur ofta får ni ungdomens utveckling bekräftat?  

3. Hur samarbetar ni med socialtjänsten?  

4. Hur tycker du samarbetet fungerar med socialtjänsten?  

5. Hur fungerar ert samarbete med ungdomarna?  

6. Vad är viktigt i arbetet med ensamkommande?  
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Intervjuguide ensamkommande barn  

Tema 1 - Bakgrund  

1. Hur länge har du bott i Sverige?  

2. Vad är din sysselsättning idag?  

Tema 2 - Integration  

3. Vad betyder integration för dig?  

4. Tycker du att du är en del av svenska samhället? På vilket sätt?  

5. Under vilken tid i Sverige lärde du dig mest om Sverige?  

6. Vad är ditt mål i Sverige och hur tänker du uppnå ditt mål?  

7. Har du fått den stöd och hjälp som du har behövt för att komma in i samhället?  

8. Vad har förväntats av dig på boendet?  

9. Vad har förväntats av dig från kommunen/socialtjänsten?  

10. Är det något du anser kan förbättras på boendet?  

11. Är det något du anser kan förbättras hos socialtjänsten?  

12. Hur tror du man kan hjälpa andra till att komma in i samhället?  
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8.2 Informationsbrev   
  
Brev till socialsekreterarna  
  
Hej!  
   
Vi är två studenter som läser sociologi C på Sociologiska institution, Uppsala Universitet och 
i samband med det skall vi skriva en uppsats. Vi är intresserade av att skriva en studie om 
ensamkommande flyktingbarns integration. Syftet med vår studie är att undersöka 
socialsekreterarna, boendepersonalen och ungdomarnas definition av integration. Vi vill 
genom vår studie ta reda på hur integrationen tolkas av aktörerna och hur arbetet med 
integration ser ut i praktiken.   
  
För att kunna genomföra studien behöver vi intervjua bland annat socialsekreterare som 
arbetar med ensamkommande barn som bor på träningsboende. Vi har ett önskemål om att 
socialsekreterare ska ha haft minst 3 års erfarenhet eller vara välbekant med området. Vi 
undrar nu om det finns några/någon som är intresserade/intresserad av att ställa upp på en 
intervju? Vi beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter.    
   
Som vid all forskning så gäller Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Deltagande i 
intervjuerna är frivilligt och de svar som lämnas och som kan komma att citeras i uppsatsen 
kommer att vara helt anonymiserade. Intervjuerna kommer att spelas in då transkribering av 
materialet är ett krav. Inspelningen kommer att raderas efter att materialet har transkriberats 
och transkriberingen kommer sedan att kastas när rapporten är färdigställd. Intervjufrågorna 
kan vid önskemål, översändas innan intervjutillfället. Deltagaren står helt fri att hoppa över 
frågor under intervjun och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Den färdiga rapporten 
kommer att ges till samtliga deltagare och Uppsala Universitet. Rapporten kommer sedan att 
publiceras på internet.  
   
Vi svarar gärna på frågor om ni har funderingar över intervjuns upplägg, de forskningsetiska 
principerna eller annat.  
   
Med vänliga hälsningar,  
Melina Shali & Tasnim Chowdhury  
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Informationsbrev till ensamkommande barn  
  
Hej!  
  
Vi är två studenter som läser sociologi C på Sociologiska institution på Uppsala universitets 
och i samband med det skall vi skriva en uppsats. Vi är intresserade av att skriva en studie om 
ensamkommande flyktingbarns integration. Syftet med vår studie är att undersöka 
socialsekreterarna, boendepersonalen och ungdomarnas definition av integration. Vi vill 
genom vår studie ta reda på hur integrationen tolkas av aktörerna och hur arbetet med 
integration ser ut i praktiken.   
  
För att kunna genomföra studien behöver vi bland annat intervjua ungdomar som har bott i 
Sverige längre än två år. Nu undrar vi om det finns några/någon som är 
intresserade/intresserad av att ställa upp på en intervju? Vi beräknar att intervjun tar cirka 30 
minuter.    
  
Som vid all forskning så gäller Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Deltagande i 
intervjuerna är frivilligt och de svar som lämnas och som kan komma att citeras i uppsatsen 
kommer att vara helt anonymiserade. Intervjuerna kommer att spelas in då transkribering av 
materialet är ett krav. Inspelningen kommer att raderas efter att materialet har transkriberats 
och transkriberingen kommer sedan att kastas när rapporten är färdigställd. Intervjufrågorna 
kan vid önskemål, översändas innan intervjutillfället. Deltagaren står helt fri att hoppa över 
frågor under intervjun och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Den färdiga rapporten 
kommer att ges till samtliga deltagare och Uppsala Universitet. Rapporten kommer sedan att 
publiceras på internet.   
  
Vi svarar gärna på frågor om ni har funderingar över intervjuns upplägg, de forskningsetiska 
principerna eller annat.   
  
Med vänliga hälsningar,   
Melina Shali & Tasnim Chowdhury  
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Informationsbrev till boendepersonal  
  

Hej!   
  
Vi är två studenter som läser sociologi C på Sociologiska institution, Uppsala Universitet och 
i samband med det skall vi skriva en uppsats. Vi är intresserade av att skriva en studie om 
ensamkommande flyktingbarns integration. Syftet med vår studie är att undersöka hur 
socialsekreterare, boendepersonal och ungdomar talar om integration och hur arbetet med 
integration ser ut i praktiken, på träningsboenden, inom två svenska kommuner.   
  
För att kunna genomföra studien behöver vi intervjua bland annat boendepersonal som 
arbetar med ensamkommande barn på träningsboenden. Vi har ett önskemål om att 
boendepersonal ska ha haft minst 2 års erfarenhet eller vara välbekant med området. Vi 
undrar nu om det finns några/någon som är intresserade/intresserad av att ställa upp på en 
intervju? Vi beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter.   
  
Som vid all forskning så gäller Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Deltagande i 
intervjuerna är frivilligt och de svar som lämnas och som kan komma att citeras i uppsatsen 
kommer att vara helt anonymiserade. Intervjuerna kommer att spelas in då transkribering av 
materialet är ett krav. Inspelningen kommer att raderas efter att materialet har transkriberats 
och transkriberingen kommer sedan att kastas när rapporten är färdigställd. Intervjufrågorna 
kan vid önskemål, översändas innan intervjutillfället. Deltagaren står helt fri att hoppa över 
frågor under intervjun och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Den färdiga rapporten 
kommer att ges till samtliga deltagare och Uppsala Universitet. Rapporten kommer sedan att 
publiceras på internet.   
  
Vi svarar gärna på frågor om ni har funderingar över intervjuns upplägg, de forskningsetiska 
principerna eller annat.   
  
Med vänliga hälsningar   
Melina Shali & Tasnim Chowdhury  
  
 


