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Sammanfattning 
”Språket är nyckeln till integration” - En studie av integrationsarbete med ensamkommande 
pojkar.  
 
Syftet med denna uppsats var att utforska vilka arbetssätt som HVB-personal, gode män och 
flyktingsekreterare ser som verksamma i arbetet med att stödja ensamkommande pojkar i de-
ras integrationsprocess. Med hjälp av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har vi 
tagit del av elva informanters perspektiv på vilka arbetssätt de själva tycker är betydelsefulla i 
arbetet med dessa pojkar.  
Som teoretisk utgångspunkt har vi i analysen utgått från empowerment samt Integrationsver-
kets förslag på indikatorer för integration. 
Resultatet visar bl.a. att informanterna anser att nycklarna till integration för pojkarna var det 
svenska språket, utbildning samt ett stabilt socialt nätverk. Synen på arbetssätt varierade men 
alla grundades i empowerment och ett samarbete mellan berörda aktörer och de pojkar som 
stod inför integrationsprocessen.  
 
Nyckelord: 
Integration, ensamkommande barn, gode män, HVB-hem, empowerment.  
 
 

Summary 
“Language is the key to integration” – A study of integration work with unaccompanied boys. 
 
The purpose of this study was to explore the approach of the personal in residential care 
homes, legal guardians and Refugee secretaries consider as effective in their efforts to care for 
and guide unaccompanied boys in the Swedish society. With the help of qualitative method 
and semi-structured interviews, we have taken note of eleven informants’ perspective on what 
approach they believe to be essential in the work of integration process with unaccompanied 
boys. We used Empowerment and the Swedish Integration Board´s proposal on indicators of 
integration as a theoretical base. The results show among other things, that our informants 
believe the keys to integration in Sweden for the unaccompanied youth are the Swedish lan-
guage, education and a stable social network. The view of the approach varied but all inform-
ants were founded in empowerment and cooperation between social workers and the boys 
who were facing the integration process.  
 

 
Keywords: 
Integration, unaccompanied children, legal guardian, residential care homes, empowerment. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har fler och fler politiska konflikter blossat upp världen över, vilket är 
den största anledningen till att hundratusentals människor tvingas på flykt. Familjer splittras 
och andra utplånas helt, de som drabbas hårdast är barnen. En del lyckas fly för att ta sig till 
andra länder på egen hand. Andra skickas iväg av föräldrar eller släktingar med hjälp av män-
niskosmugglare för att undkomma fasorna, men många föräldrar när också ett hopp om att 
dessa barn ska vara nyckeln till ett bättre liv för dem som inte kan eller lyckas fly. 
Ensamkommande barn är benämningen på barn under 18 år som anländer till Sverige för att 
söka asyl utan föräldrar eller annan vårdnadshavare (Migrationsverket, u.å.). De allra flesta 
som har kommit är pojkar mellan 16-17 år från Afghanistan och Somalia (Brunnberg, Borg & 
Fridström, 2012). Idag kan man se en stadig ökning av antalet ensamkommande pojkar i värl-
den, allra mest i närliggande länder men också i Europa. Sverige är ett av de länder inom EU 
som förväntas ta emot flest. Den kommun som är aktuell i denna studie har sedan flera år tagit 
emot barn från de kommuner i Sverige som tar emot asylsökande barn som kommer till Sve-
rige utan anhöriga.  
 
Ett omfattande arbete för de mottagande kommunerna är att möjliggöra integration för en-
samkommande barn och andra flyktingar. Man kan förklara integration som ett samordnande 
eller sammanförande till en helhet.  (Regeringskansliet: EU-ordlista, u.å.) 
 
Den senaste 10-årsperioden har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat i det svenska sam-
hället. De flesta som anländer är, som vi tidigare nämnt, pojkar under 18 år (Celikaksoy & 
Wadensjö 2015). Barn som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal 
vårdnadshavare befinner sig i en särskilt utsatt situation. Därför är det av vikt att det nya sam-
hället tar emot dem på så sätt att de får de förutsättningar som behövs för att främja deras in-
tegration i det nya samhället. Från och med 1 juli 2006 ändrades lagen (2006:177) om motta-
gande av asylsökande så att ansvaret för tillhandahållandet av boende för de ensamkommande 
barnen flyttades från Migrationsverket till kommunerna (Migrationsverket et al 2013). 
Den mellanstora kommun vi har utgått från i vårt arbete har sedan 2007 tagit emot asylsö-
kande ensamkommande flyktingbarn från olika delar av världen, de flesta från Afghanistan, 
Somalia och Eritrea. Dessa barn står oftast inför stora utmaningar i det nya samhället vad gäl-
ler språk, kultur, etnicitet och religion som oftast skiljer sig markant från deras hemländer. 
Utbildningsnivån är ofta låg men varierar, en del saknar grundläggande kunskaper som t.ex. 
att läsa och skriva.  
 
Problemformulering 
Problemformuleringen utgår från begreppet integration och i studien undersöks hur anställda 
på hem för vård och boende (fortsättningsvis HVB) och andra aktörer inom området ser på 
integration och hur de går tillväga för att förbereda ensamkommande flyktingpojkar för integ-
ration. Trots det stadigt ökande mottagandet av ensamkommande flyktingpojkar i svenska 
kommuner och det stora antal HVB-hem som startas, saknas forskning om verksamheternas 
arbetsmetoder och hur dessa kan bidra till målgruppens integration i samhället. Därför är det 
av intresse och relevans att få ta del av vilka arbetssätt som de olika yrkesgrupperna ser som 
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effektiva för att gynna integrationen för de ensamkommande pojkarna. För att förstå deras val 
av arbetssätt och verktyg, strävar vi också efter en förståelse av de olika informanternas defi-
nition av begreppet integration. 
 
Syfte 
Trots de utmaningar och svårigheter som pojkarna som lyckas ta sig till Sverige möter lyckas 
många etablera sig i sitt nya hemland. 
Denna kunskap väcker vårt intresse: Hur betraktar anställda på HVB och andra aktörer sina 
uppgifter inom mottagandet av ensamkommande pojkar? Vad utgör, enligt deras uppfattning-
ar, hinder och möjligheter? I studien närmar vi oss dessa frågor från ett integrationsperspektiv 
och med hjälp av erfarenheter från fältet ta del av vilka arbetssätt som våra informanter upp-
fattar som verksamma i flyktingpojkarnas process mot integration och etablering i det svenska 
samhället.  
För att utforska detta kommer anställda på hem för vård och boende (HVB-personal), gode 
män/särskilt förordnade vårdnadshavare och flyktingsekreterare att intervjuas i syfte att ut-
forska deras erfarenheter.  
 

Frågeställningar 
- Hur uppfattar HVB-personal, gode män och flyktingsekreterare begreppet integration? 
- Vilka förmågor och kunskaper anser de vara viktiga för pojkarna att tillägna sig för att 

etablera sig i det nya samhället? 
- Hur ser de på sina möjligheter att stödja de pojkar de möter i sin profession eller sitt 

uppdrag och vad gör de och har gjort tidigare som fungerar? 
- Vilka hinder och möjligheter ser de för pojkarna att integreras i relation till sitt nya 

hemland? 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av hur asylprocessen för de ensamkommande barnen 
går till och hur ansvaret för dem fördelas på olika myndigheter. Här ges en kortfattad historisk 
tillbakablick och en presentation av den aktuella debatten. 
 
En beskrivning av ensamkommande barns asylprocess med koppling både till gällande lag-
stiftning och berörda aktörers ansvar återfinns i en bok av Fälldin och Strand (2010). Det är en 
handbok för dem som arbetar med ensamkommande flyktingbarn i syfte att vägleda dem i 
deras arbete. Den innehåller pojkarnas egna berättelser om deras första tid i Sverige och hur 
de upplevde mottagandet i sitt nya hemland. 
Till grund för beskrivningen ligger också en narrativ studie som bygger på de gode männens 
dagböcker om två ensamkommande pojkar. 
Några av de viktigaste frågeställningar som ligger till grund för boken är: 

- Hur ser livet ut för ett ensamkommande barn? 
- Vem gör vad och vem har ansvaret? 

Dessa frågeställningar var av intresse för studien då de svar som Fälldin & Strand (2010) 
kommer fram till kan bidra till en möjlig jämförelse och diskussion med resultatet i senare 
delen av uppsatsen. 
  
Nedan följer ovan nämnda beskrivning av asylprocessen som ensamkommande flyktingpojkar 
går igenom vid ankomsten till Sverige så som Fälldin & Strand (2010) beskriver den. 
Enligt svensk lag kan en person få uppehållstillstånd om denne antingen är i behov av skydd 
eller om det finns andra särskilt ömmande skäl (Fälldin & Strand, 2010). 
 
Asyl är detsamma som uppehållstillstånd och beviljas en utländsk medborgare därför att han 
eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Den som ännu 
inte har fått sin ansökan avgjord benämns asylsökande.  Om den godkänns kan den asylsö-
kande få ett permanent uppehållstillstånd (PUT), som innebär att man har rätt att bo, arbeta 
och leva i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. (Migrationsver-
ket, u.å.) 
 
Huvudregeln är att varje ensamkommande barn ska ha en god man som företräder barnet i 
Sverige. Den gode mannen utses av Överförmyndarnämnden i kommunen och har som upp-
drag att ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det (Migrationsverket 
et.al, 2013). I de fall där god man inte hunnit förordnas ombesörjer det juridiska ombudet att 
pojkens asylansökan lämnas in till Migrationsverket (von Schéele & Strandberg, 2010). I 
samband med att ansökan lämnas in hålls en kort intervju med barnet. Frågorna rör vilken 
resväg barnet har tagit, familjesituation och hälsa (Fälldin & Strand, 2010). 
 
Vid ankomsten till Sverige hänvisas barnet först till Migrationsverket som första instans. Ofta 
går det till på så sätt att barnet söker sig med hjälp av socialtjänsten, gränspolisen eller släk-
tingar till någon av de åtta större ankomstkommunerna, t.ex. Malmö, Mölndal, Solna, Sigtuna, 
där det finns möjlighet att ansöka om asyl. Migrationsverket antecknar vid första kontakten 
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med barnet att det vill ansöka om asyl. Därefter tas kontakt med ett juridiskt ombud som efter 
förordnande om offentligt biträde ansöker om uppehållstillstånd för barnet om inte en god 
man redan ansökt om det (von Schéele & Strandberg, 2010). Normalt handläggs ansökningar 
om uppehållstillstånd från ensamkommande flyktingbarn inom fyra månader, men med an-
ledning av det ökade antalet ensamkommande barn kan handläggningstiden vara längre. Där-
efter påbörjas en utredning där barnet, det juridiska ombudet och den gode mannen kallas till 
Migrationsverket för intervju. Utredningen utförs av särskilda barnutredare som har erfarenhet 
och har fått utbildning i att intervjua barn. (Fälldin & Strand, 2010). Vid avslag på ansökan är 
det möjligt för pojken och dennes ombud att överklaga. Migrationsverket är den första instan-
sen av tre möjliga, de andra två är migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen. Den 
sistnämndas avgörande blir vägledande för migrationsverket och migrationsdomstolens beslut 
i liknande ärenden (von Schéele & Strandberg, 2010). 
 
Historisk tillbakablick 
För att förklara Sveriges mottagande av flyktingar och hur intentionerna för integrationspoli-
tiken ser ut ger vi en resumé av EU:s påverkan. 
EU har fastslagit elva grundprinciper (2004) för integration. Redan i inledningen slås fast att 
integration är en ”dynamisk dubbelriktad process mellan alla invandrare och invånare i med-
lemsstaterna”. Dessa principer ska ligga till grund för och vägleda medlemsstaterna när de 
utformar policys och program och ligga till grund för det europeiska samarbetet i frågor som 
rör integration. 
 
Aktuell debatt 
Den aktuella internationella samhällsdebatten rör i huvudsak omständigheterna kring hur poj-
karna har det under sina resor till de olika länder dit de anländer för att söka om asyl. Dessu-
tom pågår också en debatt om de länder, t.ex. Grekland och Italien, som misslyckas att ta 
emot barnen utifrån barnkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter. Nu senast 
har Finland blivit uppmärksammade för att ha avvisat minderåriga asylsökande barn som 
kommer till landet utan föräldrar med hänvisning till Dublinförordningen som sedan en 
lagändring bara gäller vuxna asylsökande (Yle uutiset, 2015, 19 maj). Enligt Dublinförord-
ningen, en överenskommelse mellan EU:s medlemsländer samt Norge och Island, ska en per-
son som flyr till Europa söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Det innebär 
att individen inte kan välja vilket land som ska pröva dennes asylansökan. (Migrationsverket, 
u.å.). 
 
Den aktuella samhällsdebatten på nationell nivå angående ensamkommande pojkar berör 
främst hur de har det och vilka resurser som finns tillgängliga för dem i det svenska samhället.  
 

Konsekvensen blir att vi fortsätter med ett fördelningssystem som bygger på 
traditionella teorier där mannen är norm och således den som främst ska få ta 
del av samhällets resurser (Brandt, 2015, 7 mars). 

 
Brandt ifrågasätter ur ett genusperspektiv att de ensamkommande pojkarna får så mycket mer 
resurser än flickorna.  
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Den mest omtalade debatten tidigare i år då ordningsvakter försökte omhänderta två minderå-
riga ensamkommande pojkar på ett sätt som ansågs våldsamt. Samtidigt framkommer i media 
att både politiker och svenskar i allmänhet uttrycker oro över hur det svenska samhället ska 
kunna ta emot det växande antalet ensamkommande barn (se diagram). Det finns också en oro 
för barnens välbefinnande då de befinner sig i en särskilt utsatt situation.   
Under 2014 ansökte ca 7 000 ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige. De 
flesta kom från Syrien och Eritrea. År 2013 var siffran för ensamkommande barn cirka 4 000, 
och de största grupperna kom då från Afghanistan och Somalia.  

 
Källa:  
(Migrationsinfo, u.å.) 
 
I många svenska kommuner pågår planering för nya boenden och bostäder för att möjliggöra 
mottagandet av ensamkommande barn, som de enligt ny lagstiftning måste ta emot. De sen-
aste två åren har Sverige varit det tredje största mottagarlandet inom EU. Av de ensamkom-
mande barnen får ca 82 procent permanent uppehållstillstånd. Enligt författarna finns, på 
grund av det stora antalet barn som får stanna, en unik möjlighet att följa en stor del av dessa 
barn för att se hur det går för dem i framtiden (Celikaksoy & Wadensjö, 2015). 
Författarna gör en jämförelse med situationen i USA. Där är 60-75 procent av de ensamkom-
mande barnen är pojkar, i huvudsak från Centralamerika. Även där har man sett en ökning av 
antalet ensamkommande barn de senaste åren (Celikaksoy & Wadensjö, 2015). 
Av de asylsökande barn som kom till Sverige 2014 var 31 % ensamkommande barn, 2013 var 
den siffran 23 procent. 2012 registrerades 9897 ensamkommande barn varav 80 har lämnat 
landet (Celikaksoy & Wadensjö, 2015). 
 
Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras delar av den forskning som finns om ensamkommande barn i Sve-
rige och Storbritannien.  
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Kohli (2006) belyser styrkan i det sociala arbetet med ensamkommande barn. Han har inter-
vjuat 29 socialarbetare med fokus på den egna relationen till ett specifikt barn. 
 

Resultatet visar att kärnan i ett effektivt arbete utgörs av förekomsten av en, 
över tid utvecklad, god relation mellan socialarbetaren och barnet, baserad på 
socialarbetarens emotionella engagemang i barnet samt ömsesidig tillit och för-
troende. 

 
Utöver detta urskiljer han tre centrala begrepp som karakteriserar det praktiska arbetet; 
1. sammanhållning (cohesion). Det innebär att barnen såg socialarbetarna som auktoriteter 
som kunde vara till hjälp eller hinder och socialarbetarna var medvetna om att de behövde 
fungera som bra företrädare för barnen. 
2. anknytning (connection). Socialarbetarna fanns tillgängliga för barnets emotionella behov 
för att lyssna och ta emot barnets sorg, samtidigt som socialarbetaren respekterade och hade 
förståelse för barnets tystnad som skyddsfunktion. 
3. sammanhang (coherence). Socialarbetarna använde sig av strategier som beskyddande och 
optimism och sökte och fann motståndskraft hos barnen. Relationen byggde på samarbete och 
socialarbetaren hjälpte barnen att sätta ord på sina erfarenheter av asyl och trauma. De blev en 
del av barnens liv och blev på så sätt personer som barnen sinsemellan pratade om på ett sätt 
som de skulle ha kunnat göra om sina föräldrar. 
Denna studie är av stort intresse då den ligger nära problemformuleringen. 
I en forskningsöversikt av Brunnberg, Borg och Fridström (2012) refereras bl.a. till forskning 
om fosterhem och hur fosterföräldrar bör vara för att lyckas, (Bates m.fl., 2005) och anpass-
ningen hos sudanesiska ungdomar som vistats i fosterhem. (Luster m.fl. 2010). Denna forsk-
ning är dock av mindre intresse då valet av fokus ligger på HVB-personals bemötande och 
deras syn på lyckade insatser mot pojkar i gruppboende. 
 
Från finska krigsbarn på 1940-talet till ensamkommande barn på 2000-talet 
Sverige har dock som nation en lång erfarenhet av att ta emot barn från krigsdrabbade länder.  
Ett exempel på detta är en studie av Lillemor Lagnebro (1994). Hon intervjuade vuxna kvin-
nor och män som kom till Sverige som finska krigsbarn. Under andra världskriget, 1939- 
1945 kom ca 70 000 finska barn i åldrarna 6 månader till 15 år till Sverige. Syftet med hennes 
undersökning var att få en uppfattning och en förståelse för krigsbarnens upplevelser i barn-
domen och vilka följder dessa hade fått för barnen under resten av barndomen och i deras liv 
som vuxna.  
Lagnebro använde sig i huvudsak av en kvalitativ hermeneutisk intervjuteknik i kombination 
med projektiva frågor. Det intervjumaterial som studien byggde på utgjordes av 65 kvalitativa 
intervjuer 
 

inriktade på̊ att få ta del av upplevelserna och livserfarenheterna hos människor 
som under en period av sitt liv genomlevde ett trauma - ja, ett dubbelt trauma. 
(s.52) 
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Fokus i intervjuerna låg på i huvudsak fyra olika teman: Resan till Sverige, vart hör jag, vems 
barn var jag och barndomen som symbolisk representation.  
Det resultat som presenterades i avhandlingen var att de numera vuxna barnen i varierande 
grad hade misslyckats med att förlösas från det trauma som separationen från föräldrarna och 
hemlandet samt den diskriminering som de mötte i Sverige hade inneburit. De som ändå lyck-
ades bäst är de barn som blev adopterade av svenska föräldrar och blev en del av kärleksfulla 
familjer. 
       
En mer positiv bild presenteras i Maria Hessles doktorsavhandling från 2009. Till grund för 
den följde hon upp hur ensamkommande barn hade hanterat livsvillkor och utmaningar efter 
permanent uppehållstillstånd som unga vuxna. De barn som ingick i studien var de 100, av 
sammanlagt 309 ensamma barn som kom till Sverige under 1996-1997, som erbjöds en utö-
kad hälsoundersökning vid Flyktinghälsovården. 
Innebörden av en utökad hälsoundersökning är att vid sidan av den medicinska bedömningen 
görs också en psykosocial bedömning.  Den senare bedömningen gjordes i uppföljande syfte 
och enligt en halvstrukturerad intervju utifrån teman såsom situation/villkor i hemlandet, un-
der flykten, under asyltiden i Sverige, efter permanent uppehållstillstånd samt tankar om 
framtiden. 
Av de 100 barnen intervjuade hon 20 och de allra flesta av dem hade efter tio år ett positivt 
nuläge. Hessle var överraskad över det positiva resultatet när hon jämförde med den internat-
ionella forskningsgenomgång som hon gjorde i samband med studien. Trots att några av bar-
nen hade haft svårigheter med anpassning och integration i det svenska samhället hade de 
ändå lyckats. 
 
En annan forskare som har studerat ungdomars upplevelser och erfarenheter av att komma till 
Sverige, hur de identifierar sig själva och deras känsla av tillhörighet i Sverige och lokalsam-
hället är Ulrika Wernesjö. Hennes avhandling från 2014 är en kvalitativ studie där hon har 
intervjuat 17 personer som har kommit till Sverige som ensamkommande barn. Wernesjös 
syfte var att utforska ungdomarnas, en del av dem hade vid tiden för intervjun hunnit bli 
vuxna, erfarenheter av att komma till och leva i Sverige. Fokus i studien låg på tillhörighet, 
hur ungdomarna identifierade sig själva och hur de upplevde att de blev sedda av andra. Äm-
nen som berördes var också huruvida de kände sig hemma, både i relation till den svenska 
gemenskapen och till den plats där de bodde. Wernesjö intervjuade ungdomar i större städer 
eller i närheten av dessa, samt i en mindre ort.  
Ungdomarna berättade i intervjuerna att de gärna ville lära känna svenska ungdomar men att 
det hade inneburit en utmaning för dem. Ansvaret för att etablera dessa kontakter utanför bo-
endet och den egna klassen i skolan fick de själva ta. 
I intervjuerna beskrev också ungdomarna hur relationen till de vuxna de kom i kontakt med, 
såsom gode män, socialsekreterare, HVB-personal och lärare, kunde variera mycket. Några 
ungdomar såg dessa, eller åtminstone någon eller några av dem, som någon de kunde få stöd 
av och anförtro sig åt. Andra såg relationerna till dessa personer som rent praktiskt stöttande 
och tillfälliga. Flera av dem sökte istället stöd hos andra ungdomar som var i samma situation. 
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Attityden från omgivningen kan många gånger negativa och ha fokus på det som är an-
norlunda, som ras, språk och att vara flykting och Wernesjö visar också hur ungdomarna för-
stod och förhöll sig till detta.  
Tillhörigheten är komplex, ungdomar skapar den i sin vardag, men i vissa sammanhang upp-
levde de sig vara begränsade och utestängda från den svenska gemenskapen. Wernesjö drog 
av detta slutsatsen att tillhörigheten är villkorad, deras tillhörighet och anspråk på denna är 
inte bara en fråga för dem själva utan de tillskrivs, accepteras och avfärdas av andra i den om-
givning de befinner sig i. 
 
Ravi KS Kohli (2011), som tidigare har nämnts, har i sin forskning fokuserat på arbete med 
ensamkommande barn. I en studie har han utforskat vad trygghet, tillhörighet och framgång 
innebär för ensamkommande barn och ungdomar som befinner sig asylprocessen inom väl-
färdsstater. Han argumenterar för att dessa tre faktorer lägger grunden för ett stabilt liv för alla 
barn som befinner sig i sårbara och utsatta situationer. 
Detta perspektiv använder han sig av för att studera vad man vet om livet för ensamkom-
mande barn och vilka insatser som är användbara i arbetet med dem. 
 
En beskrivning av de psykiska påfrestningar som flyktingar utsätts för i olika skeden av flyk-
ten, asylsökande och bosättningen i det nya landet beskrivs av Al-Baldawi (2014). Han be-
skriver hur anpassningsprocessen kan se ut för migranter, både barn och vuxna, och hur denna 
process kan variera i karaktär beroende på om migrationen är intern, regional eller internat-
ionell. Al-Baldawi beskriver hur olika faktorer under hemlandsfasen, transferfasen, asylsö-
kandefasen och mottagarlandsfasen kan påverka den process anpassningen till livet i det nya 
landet innebär.  
Känslorna förändras i mötet med den nya kulturen, den nya samhällsuppbyggnaden och en ny 
social organisation och detta kan leda till stressrelaterade symtom som smärta och uppfattad 
sjukdom.  
 
Lagnebro, Hessle, Wernesjö och Al-Baldawi har intervjuat asylsökande och beskriver deras 
egna berättelser om upplevelsen av att komma till Sverige. Kohli beskriver socialarbetares 
upplevelser av att arbeta med asylsökande barn och ungdomar och vad de uppfattar som verk-
samt i arbetet med ungdomarna. Detta ger flera perspektiv på hur det kan vara att komma till 
ett nytt land och vad som främjar integration. 
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3. Teoretiska perspektiv 
Empowerment 
Valet av teori föll på empowerment, då det under studiens gång uppmärksammades att arbetet 
med integration innebär att motivera och hjälpa individer att använda de resurser de har för att 
skapa sig själva en bättre framtid. Detta är också utgångspunkten för empowerment. Målet är 
att hjälpa individer att få makt över sina liv och beslut som påverkar dem. Det ger dem också 
handlingsutrymme i sina liv genom att minska effekterna av personliga och sociala hinder 
(Payne, 2013). För en ökad förståelse för teorin presenteras här en kort beskrivning om be-
greppets historik.  
Inom den vetenskapliga litteraturen uppkom begreppet empowerment i slutet av 1970-talet i 
diskussioner om lokal utveckling, aktivism, mobilisering och liknande. Själva idén har sitt 
ursprung i den sociala aktivistideologi som växte fram i USA under 1960-talet och i de idéer 
om hjälp till självhjälp som kom under 1970-talet (Forsberg & Starrin, 1997). Det var inte 
förrän på 1980- och 1990-talet som fullt utvecklade tankar rörande empowerment och företrä-
darskap formulerades. 
Ordet empowerment kommer att avgränsas i denna studie till att endast omfatta aktiviteter 
som är riktade mot att öka individens kontroll över sitt liv. Detta kommer att också inkludera 
informanternas egen uppfattning om hur de går tillväga för att rikta pojkarna dels mot en ut-
veckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själva, dels att hjälpa dem bli varse det svenska 
samhället i förhållande till de själva. Det vill säga att begreppet här kommer att syfta till de 
subjektiva erfarenheterna, till den objektiva verkligheten, till känsla och kunskap. Således är 
empowerment både en process och ett mål, några av de centrala komponenterna är makt, kon-
troll, självtillit och stolthet (Forsberg & Starrin, 1997). 
Företrädarskap är ett begrepp som har kopplats ihop med empowerment på senare tid och har 
som sitt syfte att representera maktlösa personers, i detta fall ensamkommande flyktingpoj-
kars, intressen inför mäktiga individer och sociala strukturer (Payne 2013). Begreppet företrä-
darskap innebär inom socialt arbete att personer som arbetar med en specifik målgrupp argu-
menterar för deras åsikter och behov. Målet är att de ska tillägna sig de färdigheter och/eller 
verktyg som behövs för att genomföra detta (Payne 2013). Det finns fyra olika typer av före-
trädartjänster som kan vara till gagn för individen: 
 

- Skydd för utsatta människor. 
- Stöd som kan förbättra funktionsnivån. 
- Skydd för och främjandet av exempelvis krav och överklaganden. 
- Främjande av identitet och kontroll. 

 
Alla dessa är av vikt i strävan mot ett bättre framtidssamhälle, eftersom empowerment är ett 
effektivt sätt att arbeta förebyggande med ungdomar då de uppmuntras att ta ansvar och mak-
ten över sina egna liv (Moula & Lindqvist 2009 s.135) 
 
I USA härstammar idéer rörande empowerment och företrädarskap från arbete med minori-
tetsgrupper. De går utöver etnisk och kulturell sensitivitet i en interpersonell praktik för att 
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skapa social förändring och omvandling i samband med grupp- och samhällsinriktat arbete 
(Payne 2013). 
Vidare redogör han för tre principer som Rose presenterade 1990 för den praxis som rör föret-
rädarskap och empowerment. Nedan följer en beskrivning av de tre principerna angående 
kontextualisering, empowerment och kollektivitet (Payne, 2013). 
 

- Kontextualisering innebär fokus på individens egen förståelse av sig själv ur ett socialt 
sammanhang än på social arbetarens antaganden och målsättningar. Detta möjliggör 
en dialog som bygger på individens verklighet. 

- Empowerment är en process där socialarbetaren stöttar individen så att denne kan 
identifiera de möjligheter som kan bidra till att dennes behov blir tillgodosedda. Syftet 
är att hjälpa individen att fatta beslut som påverkar hens liv. 

- Kollektivitet har fokus på att minska upplevelser av isolering och att hjälpa individen 
att skapa relationer till andra människor. Upplevelsen av denna sort av socialisation 
skapar ett egenvärde hos individen (Payne, 2013) 

 
Enligt Starrin (2009, s. 13) måste socialt arbete som är orienterat kring empowerment baseras 
på den enskildes egna önskningar, förhoppningar och mål.  
 
Moula och Lindqvist (2009) strävar efter att lägga grunden till en teori om empowerment som 
integrerar vetenskapliga rön från skilda vetenskapliga områden samtidigt som de med denna 
teori som grund försöker utarbeta en arbetsmodell för det praktiska arbetet. 

 
Ett mycket effektivt arbete mot ett bättre framtidssamhälle är förebyggande em-
powermentarbete med ungdomar (s.135). 
 

I studien är ovanstående citat om empowerment särskilt viktigt då många ensamkommande 
barn som anländer till Sverige blir en del av det svenska samhället och därmed en del av Sve-
riges framtid. 
 
Den rimliga integrationen 
Beckman (2011) urskiljer tre sätt att se på integration, nämligen att vara lika, att behandlas 
lika och att leva tillsammans. Beckman diskuterar och försöker definiera begreppet integrat-
ion och dess dimensioner. Beckman urskiljer tre olika sätt att se på integration, att vara lika, 
att behandlas lika eller att leva tillsammans. Han jämför begreppen assimilation och integrat-
ion, skillnaden mellan de olika begreppen är att assimilation innebär att den inflyttade helt 
anpassar sig efter det nya samhället utan hänsyn till sin egen kultur och historia, medan integ-
ration innebär en ömsesidig process där både parter anpassar sig för att kunna mötas och på 
detta sätt möjliggöra utbyte av kulturella uttryck och erfarenheter. Det finns dock flera olika 
definitioner och tolkningar av dessa begrepp i synnerhet av begreppet integration. Ovanstå-
ende är en kortfattad förenkling av Beckmans resonemang som löper genom hela texten. 
 
Ett annat sätt att förklara vad integration är och hur man kan göra den mätbar presenteras av 
Integrationsverket (2004). Jose Alberto Diaz gavs i uppdrag att skriva en rapport med syfte att 
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ta fram ett underlag med teoretiska och metodologiska utgångspunkter och ett antal övervä-
ganden för att identifiera integrationsindikatorer. Diaz ser flera utmaningar och problem med 
att utarbeta indikatorer för detta och den första är själva definitionen av integration.  
 

Integration är en process genom vilken invandraren blir en fungerande del i vik-
tiga samhällssfärer där en fördelning äger rum av eftertraktade resurser (ar-
bete, inkomster, sociala resurser, rättigheter, information) (s.30). 
 

Diaz redovisar en sammanställning av förslag till empiriska indikatorer inom fem integrat-
ionsområden.  
För att kunna mäta graden av integration krävs konsensus om vad som ska mätas och att man i 
analyser, jämförelser och uppföljningar har identifierat användbara operativa indikatorer. 
Diaz föreslår en modell av integration som bygger på fem deldimensioner som skiljer sig från 
varandra och är jämförbara över tid.  

- Arbetsmarknadsintegration definieras i termer av inlemmande i arbetslivet, ur ett 
individperspektiv innebär det tillgång till inkomster och socioekonomiska positioner 
via deltagande på arbetsmarknaden. Diaz föreslår att man använder indikatorer utifrån 
sysselsättning, ekonomiska resurser och företagande.  

- Boendeintegration definieras i relation till utvecklingen av etniskt blandade sociala 
nätverk i bostadsområden och tillgång till boende på egna villkor. Förhållanden som 
rör bostadsområdets etniska sammansättning och boendekarriärer är av central bety-
delse. Exempel på indikatorer på detta område kan vara bostadsägande bland utrikes 
födda, låg trångboddhet och upplevelse av boendetrygghet.  

- Social integration innebär att man har tillgång till ett svenskt socialt nätverk och att 
invandrare genom detta kan utveckla kontakter med infödda svenskar i olika samman-
hang. Här kan indikatorer som tillgång till eller interaktion i mellanetniska nätverk, et-
niskt blandade familjeförhållanden eller etniskt blandad nativitet inom och utom äkt-
enskapet. 

- Medborgerlig integration omfattar medborgerlig och politisk delaktighet i det nya 
samhället. Delaktighet möjliggörs genom att individen har tillgång till politiska rättig-
heter och kan inta en politisk medborgarroll. Exempel på indikatorer är medlemskap i 
politiskt parti eller i en förening, att ha ett politiskt uppdrag eller att kunna författa en 
skrivelse och kunna överklaga ett myndighetsbeslut.  

- Subjektiv integration är en dimension som till sin karaktär avviker från de andra som 
nämns ovan. Subjektiv integration har sin sociologiska utgångspunkt, inte i ett sam-
hällsområde, utan kopplas till en mikrodimension där individuella faktorer antas av-
spegla och interagera med strukturella och sociala integrationsrelaterade faktorer. In-
dikatorer inom denna dimension är t.ex. tillfredsställelse med uppnådd integration, för-
troende för samhällsinstitutioner och upplevelser av diskriminering. 

 
Denna teorigenomgång kan ses som en förklaring av begreppet integration och möjligheten 
att mäta graden av denna.  
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4. Metod 
Tillvägagångssätt 
Studiens syfte och frågeställningar var att få ta del av HVB-personals, gode mäns och flyk-
tingsekreterares tankar om hur de kan förbereda ensamkommande pojkar för integration. 
Detta motiverade valet av en kvalitativ studie och semistrukturerade intervjuer. 
Forskning med relevans för studien berör olika aktörers erfarenheter och förståelse för arbete 
med integration och ensamkommande barn samt studier av hur barnen och ungdomarna har 
upplevt mottagandet och livet i det nya landet.  
 
Den intervjuguide som användes gav möjlighet att kombinera ett antal specifika frågor som 
kunde fördjupas för att få del av enskilda informantens kunskap och erfarenheter. Klargörande 
frågor ställdes för att möjliggöra förtydligande av svaren, när det fanns behov av detta (May, 
2013). Som tidigare nämnts var syftet med studien att ta del av informanternas erfarenheter 
sedda genom deras egna ögon. (Bryman, 2014).  
 
Ansatsen i arbetet var att utforska vad som gör att vissa ensamkommande barn lyckas med 
integrationen till det svenska samhället. Integrationen är en process som är svår att styra, det 
är en ömsesidig process som ställer krav både på det ensamkommande barnet och det sam-
hälle som står som mottagare för denne. Samhället består av en mängd individer och varje 
individs bemötande har betydelse för hur mottagandet upplevs av den som kommer hit. 
 
Nästa steg var att ta kontakt med personer som kunde vara behjälpliga i att komma i kontakt 
med informanter. 
En förfrågan sändes via e-post till enhetschefen på Överförmyndarnämnden i en mellanstor 
kommun om hjälp att få kontakt med de gode män som har i uppdrag att företräda ensam-
kommande barn, företrädesvis pojkar, som bor i HVB-hem. En liknande förfrågan sändes till 
två HVB-hem, ett i en mellanstor kommun och ett i en mindre kommun, som båda har några 
års erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn (pojkar). Önskemålet till HVB-hemmen 
var att få intervjua anställda med minst två års erfarenhet av arbete med ensamkommande 
pojkar. 
Svaren kom snabbt från Överförmyndarnämnden och HVB-hemmet i den mellanstora kom-
munen tillsammans med förslag på informanter som var vidtalade och intresserade av att bli 
intervjuade. 
Ett av HVB-hemmen svarade inte och vid telefonkontakt framkom att den som stod som an-
svarig på hemsidan och till vilken förfrågan hade ställts var tjänstledig. Det var komplicerat 
att få möjlighet att intervjua personalen och sammantaget gjorde dessa faktorer att dessa in-
tervjuer inte genomfördes. 
Vid genomgången av de första intervjuerna med HVB-personal framkom att det saknades ett 
professionellt perspektiv från steget då pojkarna blir myndiga och ska ta ansvar för sig själva. 
För att få ta del av detta togs telefonkontakt med flyktingsektionen i den mellanstora kommu-
nen. Intresset för flyktingsekreterarnas kunskaper utgår från deras kontakt med ungdomarna 
under en period då de tar steget från det kollektiva boendet och gymnasieskolan till ett mer 



17 

självständigt liv med högre studier, yrkesliv eller kanske arbetslöshet. Sammanlagt fanns då 
förhoppningar om att intervjua tretton informanter som på olika sätt är inblandade i de en-
samkommande pojkarnas första tid i mottagarlandet. 
 
Intervjuguiden skrevs utifrån de teman som efter ämnesfördjupning och intresseområdet upp-
fattades som viktiga för lyckad integration och formulerades för att ge svar på de frågeställ-
ningar som ställts utifrån syftet med studien. 
I utformandet var utgångspunkten att hur man uppfattar innebörden av begreppet integration 
ligger till grund för vilka kunskaper och förmågor pojkarna behöver tillägna sig och utveckla. 
Denna uppfattning styr också den tänkta fördelningen av ansvaret för integrationsprocessen 
och vilka olika hinder som finns för en gynnsam utveckling. 
För att ringa in detta presenterades ett antal grundfrågor, som sedan fördjupades som intro-
duktion till några specifika teman: 

- vilka faktorer de ansåg vara viktiga för en lyckad integration 
- vilka faktorer de såg som hinder 
- hur de i sin roll som anställd/god man kan påverka pojkarnas integrationsprocess och 

vilket stöd de behöver inom sin organisation för att göra detta möjligt 
- hur de ser på skolans möjligheter att påverka pojkarnas integrationsprocess och vilka 

kunskaper som skolan bör lära ut 
- hur de skulle förklara begreppet integration 

 Utformandet av intervjuguiden överensstämmer med de anvisningar som Bryman (2014, s. 
419) presenterar, dvs. en viss ordning i temana, formulering av frågorna så att de underlättade 
svar på de frågeställningar som formulerades utifrån studiens syfte, använt ett enkelt språk, 
undvikit ledande frågor samt att inleda intervjun med frågor om bakgrundsfakta. 
 
Förförståelse 
Vi, Helena och Viviene, har i våra yrken kommit i kontakt med ensamkommande barn.  
Viviene är sedan tre år tillbaka anställd som behandlingsassistent på ett HVB-hem för ensam-
kommande tonårspojkar. Helena kom på sin tidigare arbetsplats, ett av de statligt drivna sär-
skilda ungdomshemmen, i kontakt med ensamkommande pojkar och flickor som hade place-
rats där.  Även till den verksamhet där Helena nu arbetar, Barn- och ungdomshälsan, kommer 
ensamkommande barn.  
De ungdomar vi har mött har klarat ankomsten till Sverige mer eller mindre bra. Ungdomarna 
som placeras på de särskilda ungdomshemmen har av olika anledningar inte klarat att bo i 
HVB-hem eller i familjehem. De kan ha haft ett avancerat självskadebeteende, varit våldsamt 
utagerande eller missbrukat droger eller alkohol i sådan omfattning att de har bedömts vara i 
behov av mer omfattande vård och tillsyn. 
Pojkarna som bor i HVB-hemmet är inte lika utagerande och har inte heller ett lika omfat-
tande självskadebeteende som gör att de riskerar att skada sig allvarligt. Men även de pojkar-
na har haft svåra upplevelser under sin tid i hemlandet och/eller på vägen till Sverige och är 
ofta i behov av psykologisk och/eller psykiatrisk specialistvård. De pojkar som har behov av 
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behandling hos psykolog för lindrigare ångest- och depressionsproblematik kan få hjälp hos 
Barn- och ungdomshälsan. 
Vi är väl medvetna om att vi är påverkade av tidigare kunskap, erfarenheter och att vi genom 
vår yrkesutövning har tagit ställning för denna grupp. För att ta ett steg bort från vår förförstå-
else har vi närmat oss frågan med nyfikenhet på hur informanterna ser på sin roll och med 
hjälp av detta se frågan om integration och ensamkommande pojkars behov genom deras 
ögon.  
 
Val och presentation av informanter 
Som nämnts tidigare styrdes valet av informanter av en önskan om att intervjua personer som 
träffade pojkarna tidigt i asylprocessen och sedan följde dem under en längre period. Avsikten 
var att intervjua personer som hade en nära vardaglig kontakt med pojkarna och som utifrån 
sin position och relation hade önskan och möjlighet att påverka pojkarna och deras utveckl-
ing. Av de sammanlagt elva som intervjuades var HVB-personal, gode män och flyktingsek-
reterare. Av de tänkta informanterna uteblev två, en god man och en HVB-personal. 
 
De ensamkommande pojkar som varit i fokus bor i HVB-hem tillsammans med andra pojkar i 
samma situation. Personalen på HVB-hemmen sörjer för barnens omvårdnad och vardagliga 
fostran och ersätter förälderns funktion i detta avseende.  Pojkarna bor på HVB-hemmet tills 
de är 18 år, då de flyttar till träningslägenheter. Där bor de ensamma eller tillsammans med 
någon annan pojke på eget ansvar med stöd av personal från HVB-hemmet tills de fyller 21 
år.  
Vi har intervjuat fem HVB-personal, fyra av dem är behandlingsassistenter och den femte är 
anställd som ansvarig för samverkan med skolan och för pojkarnas utbildning. 
De anställda har arbetat med ensamkommande barn mellan 3 och 8 år. Flera av dem har också 
tidigare erfarenhet av socialt eller pedagogiskt arbete. Åldern på HVB-personalen varierar 
mellan 30 och 50 år. Två av dem är män och tre är kvinnor. 
Samtliga informanter har eftergymnasial utbildning, relevant för de arbetsuppgifter de har 
inom verksamheten. Flera av dem har fått fortbildning, mer eller mindre omfattande, under 
sin yrkesverksamma tid. 
Fyra har egen erfarenhet av att komma till Sverige med en annan kulturell, språklig och/eller 
etnisk bakgrund.  
I den fortsatta texten refererar vi till dem som personal 1, 2, 3, 4 och 5. 
 
Som tidigare nämnts utses till varje ensamkommande barn som kommer till Sverige en god 
man (Fälldin & Strand, 2010). Denne ska föra barnets talan och ofta utses samma person till 
särskild förordnad vårdnadshavare efter att barnet har fått permanent uppehållstillstånd. Såväl 
gode män som särskilt förordnade vårdnadshavare har det juridiska ansvaret för ett barn i för-
älders frånvaro. De gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare som intervjuats fortsätter 
ofta att hålla kontakten med ungdomarna efter 18-årsdagen ibland som, av socialtjänsten, ar-
voderade kontaktpersoner och ibland för att de önskar fortsätta en relation. 
De gode män som har intervjuats är två kvinnor och två män mellan 60 och 75 år. Tre av dem 
är pensionärer och den fjärde arbetar som frilansare.  
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De har olika yrkeserfarenhet; pedagoger, handelsanställda och chefer inom den tekniska sek-
torn. 
Erfarenheten av uppdrag som god man, särskilt förordnad vårdnadshavare och kontaktperson 
varierar från 3 till 8 år och samtliga har varit god man för ett flertal pojkar. En av dem har 
också varit familjehem för ensamkommande barn. 
I den fortsatta texten refererar vi till dem som god man 1, 2, 3 och 4. 
 
För att få ytterligare kunskap om hur integrationsprocessen utvecklas efter att pojkarna har 
blivit myndiga togs kontakt med flyktingsektionen i den mellanstora kommunen och möjlig-
het att intervjua två flyktingsekreterare gavs. De har i sin profession kontakt med pojkarna 
och hjälper dem med ekonomin, i kontakter med skola, Arbetsförmedlingen och andra myn-
digheter och aktörer. 
Vi har intervjuat två flyktingsekreterare, en kvinna och en man, anställda inom socialtjänsten, 
som genom sitt yrke kommer i kontakt med ensamkommande barn och vuxna flyktingar. De 
har lång erfarenhet av socialt arbete, mestadels människor med flykting- och invandrarbak-
grund. 
Båda två har en annan kulturell, språklig och/eller etnisk bakgrund. 
I den fortsatta texten refererar vi till dem som flyktingsekreterare 1 och 2. 
 
Genomförande 
Under genomförandet av intervjuerna valde vi att anteckna istället för att spela in och turades 
om att anteckna och att intervjua. När det gäller fördjupning och klargörande av svaren på 
frågorna har den som intervjuat haft huvudansvaret, men den som har antecknat har också 
ställt frågor när och om denne har bedömt att det har varit lämpligt.  
För att inte distrahera informanten har den som har antecknat suttit vid sidan av och den som 
har intervjuat har suttit mittemot informanten. 
 
Val av litteratur 
Innan litteratursökningen påbörjades bokades tid för handledning med högskolebiblioteket för 
genomgång av tillvägagångssättet vid litteratursökning. Sökningar i de olika databaserna 
LIBRIS, SocINDEX och SWEPUB gjordes. Dessutom gavs förslag från biblioteket att söka i 
Primo och på socialstyrelsens hemsida. Olika sökord som bland annat minor, refugee, integ-
ration, unaccompanied, migration, young/youth och children samt social integration använ-
des. Dessa ord och samma begrepp på svenska kombinerades på olika sätt och sökningen 
ledde fram till tre svenska avhandlingar, några antologier samt artiklar.  I de första sökningar-
na begränsades sökningen till litteratur utgivna från 2010 och framåt, men sökningen utökades 
i två steg, från 2000 och slutligen från 1995. 
Utöver de tidigare nämnda databaserna gjordes också sökningar på Social Science Research 
Network på unaccompanied minors och unaccompanied children. Det resulterade i 20 respek-
tive 17 träffar. En av dessa, Celikaksoy och Wadensjö (2015) användes som referens. På da-
tabasen Social sciences citation index, SSCI i kategorin social work gav samma sökord som 
ovan 20 träffar. Ingen av dessa finns dock med i det slutliga arbetet. 
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Analysverktyg 
Tematisk analys användes för att systematisera det empiriska materialet (Bryman, 2014). 
För att koda materialet lästes alla intervjuer enskilt. Tillsammans grupperades och samman-
fördes koderna till teman för att identifiera svar på de frågeställningar studien utgick från. 
De teman som efter kodningen av det empiriska materialet identifierades var som följer: 
 

- att förstå Sverige och svenskarna 
- svenska vänner - svenskt nätverk 
- skolan är nyckeln 
- sysselsättning på fritiden 
- integration kräver samverkan 
- svåra upplevelser 
- personliga egenskaper spelar roll 

 
Dessa punkter samlades under två rubriker i resultatdelen, ” Informanternas förståelse av be-
greppet integration” och ”Verksamma inslag i informanternas bemötande”. 
  
I kapitlet ”Resultat och analys” redovisas de olika temana som svar på frågeställningarna och 
de analyseras utifrån empowerment. Informanternas definitioner av begreppet integration 
jämförs med de förklaringar och synpunkter som Beckman (2011) och Integrationsverket 
(2004) har presenterat. 
I kodningen och tematiseringen togs stöd av Bryman (2014, s. 523-530). 
 
Semistrukturerad intervju 
Till stöd för intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide med ett antal områden 
som har varit relevanta för det valda intresseområdet. Den första frågan i intervjuguiden är 
neutral och rör informantens person och tidigare erfarenheter, därefter följer frågor som rör 
uppdraget och den allra sista frågan är vilken innebörd de lägger i begreppet integration.  
I intervjuguiden står frågorna i en viss ordning. Ordningen och numreringen av frågeområ-
dena har fungerat som stöd vid intervjuerna och vid renskrivandet, men vid intervjun infor-
manterna styrt samtalet och frågorna har använts som komplement  när detta har uppfattats 
som lämpligt. Det har gett möjlighet att fråga vidare när den intervjuade har varit fåordig och 
när fallet har varit det motsatta, hen har haft mycket att säga i detta tema och gett möjlighet att 
fördjupa frågan. En semistrukturerad intervjuguide gör liksom en nästan helt ostrukturerad 
intervjuguide att intervjuprocessen blir flexibel. (Bryman 2014, s. 415) 
Bryman gör också ett antagande: 
 

Om forskaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, 
istället för med en allmän vilja att utforska ett område eller tema så kommer han 
eller hon sannolikt att använda sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna 
ta sig an specifika frågeställningar (Bryman 2014, s 416). 
 

En semistrukturerad intervju är också att föredra om mer än en forskare är inblandad i fältar-
betet för att möjliggöra en jämförelse. 
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När informanterna har citerats, för att ge exempel på angivna svar, återges de i skriftspråk 
eller vårdat talspråk. De är markerade i texten med kursiverad stil och ett indrag i texten. När 
endast en del av meningen återges, på grund av att viss del av meningen inte hör till svaret, 
markeras detta med ”…”. Om någon av informanterna har utelämnat ett ord som är viktigt för 
sammanhanget, t.ex. genom att de har benämnt något den eller det enligt är detta ord satt inom 
parentes. 
De valda citaten är oftast exempel på de vanligast förekommande svaren, men i något fall är 
citaten exempel på svar som skiljer sig väsentligt från övriga informanters svar (Bryman, 
2014). 
  
En av informanterna ville läsa utskriften av sin intervju, vilket han också fick. Den skickades 
via e-post och efter genomläsningen önskade han få en titulering ändrad, samt att kritik mot 
ansvarig skulle omformuleras. De andra informanterna har inte bett om att få läsa intervjuer-
na. Vi kommer inte att erbjuda någon av informanterna att läsa den färdiga uppsatsen, men 
om intresse finns, presenterar vi gärna resultatet av vår studie. 
 

Etiska överväganden 
Forskning om hur människor lever sina liv och, som i studien, hur de ser på dem som de ska 
företräda genom sin yrkesutövning och på vilket sätt detta blir möjligt är både intressant och 
nödvändig för att utveckla och ta fram kunskap för socialarbetare och andra som arbetar med 
människor. 
För att skydda de berörda individerna finns det sedan år 1990 fyra allmänna huvudkrav att ta 
hänsyn till vid forskning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området (Vetenskaps-
rådet, u.å.). Dessa krav benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Begreppen kommer att förklaras närmare och för varje begrepp beskrivs 
på vilket sätt hänsyn har tagits till dem i denna studie. 

·      Informationskravet innebär att forskaren ska informera varje informant om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Detta krav har efterlevts genom 
utskick av ett informationsbrev till ansvarig chef eller uppdragsgivare för de olika verksam-
heterna och dessa har i sin tur frågat personer som de anser vara lämpliga att intervjua. Varje 
intervju har sedan inletts med en kortfattad beskrivning av vilka studiens författare är, vad 
studien syftar till och i vilket sammanhang studien kommer att presenteras. 

·      Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta informanternas samtycke. Detta är gjort i 
två steg, först genom att ansvarig chef eller uppdragsgivare har tillfrågat de tilltänkta infor-
manterna och att informanterna sedan har kontaktats via e-post eller telefon för bokning av tid 
och plats för intervju. De har också haft möjlighet att bryta intervjun om de önskat eller avstå 
från att svara på frågor som de kan uppleva som känslig. Ett par av informanterna har valt att 
inte svara på frågan om de tyckte att de fick det stöd de behövde från arbetsledning eller upp-
dragsgivare. 

·      Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska antecknas, lagras och rapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda inte ska kunna identifieras av utomstående. I synnerhet gäller 
detta känsliga uppgifter. Detta krav är det svåraste att efterleva då urvalet är så begränsat i 
studien. Det har inte varit konfidentiellt inom de olika grupperna vilka som har blivit intervju-
ade så det är möjligt att de kan känna igen varandra i det presenterade materialet. För att ändå 
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försvåra identifiering av infromanterna är de presenterade som grupper, med ungefärlig ålder 
och erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. När det gäller de gode männen har de 
presenterats efter vilken yrkeserfarenhet de har vid sidan av sitt uppdrag. Vid citat presenteras 
de med den arbetsuppgift de har och ett nummer. Anteckningarna från intervjun har rivits 
efter renskrivning och kontroll av innehållet mot anteckningarna. 

·      Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda inte får användas i kommersiellt syfte eller 
för beslut som gäller den enskilde. Detta krav efterlevs genom att intervjuerna endast används 
för denna studie. 
 
Uppsatsens trovärdighet  
Trovärdigheten i en studie beror på vilken grad av överensstämmelse det finns mellan forska-
rens tolkningar och beskrivningar och de svar som respondenterna har gett. 
Att försöka använda sig av kriterierna validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är knapp-
ast möjligt och heller inte önskvärt enligt Bryman (2014). Begreppen är utmärkta verktyg i en 
kvantitativ studie där syftet är att ta fram mätbara data. 
Det empiriska materialet, elva intervjuer, ger inte ett material som gör resultatet mätbart eller 
generaliserbart. Detta var inte heller syftet, fokus var att få en djupare förståelse för hur pro-
fessionella och gode män uppfattar innebörden av integration, vilka kunskaper och förmågor 
de anser att pojkarna behöver tillägna sig och hur de i sin kontakt med pojkarna kan påverka 
denna process för att ge dem goda förutsättningar för att etablera sig i det svenska samhället. 
Vid intervjuer, ostrukturerade eller semistrukturerade, med ett fåtal individer inom ett givet 
sammanhang, är det inte möjligt att generalisera resultatet till att gälla alla liknande verksam-
heter. Utifrån förförståelse och vår fördjupning i forskningsrapporter och annan litteratur 
gjordes ett litet urval när förfrågan skickades till fyra verksamheter och sammanlagt elva per-
soner intervjuades. 
 
Istället bör en kvalitativ studies trovärdighet bedömas utifrån andra kriterier. Det finns flera 
olika idéer om vilka dessa kriterier ska vara och valet blev att utgå från kriterierna transparens 
och trovärdighet. 
För att uppnå transparens eller genomskinlighet krävs att forskarna utöver att de beskriver vad 
de gjort, vilka resultat de kommit fram till också beskriver hur de har tänkt, varför man tänkt 
så och vilka val man har gjort under arbetets gång. (Badersten, 2006). Detta har gjorts genom 
att så noggrant som möjligt redogöra för de val som har gjorts. I metodkapitlet beskrivs också 
förförståelsen inom området, som i kombination med ämnesfördjupningen har lett fram till 
studiens frågeställningar, val av informanter, innehållet i den semistrukturella intervjun och 
hur empirin har analyserats utifrån vald teori.   
En forskare kan, för att få bekräftelse på att hen har uppfattat svaren från informanterna på det 
sätt som de har avsett, presentera svaren för dem och på detta sätt ge dem möjlighet att korri-
gera sina svar. Denna process, respondentvalidering eller deltagarvalidering, används ofta av 
kvalitativa forskare.  Men det finns nackdelar med detta, bl.a. kan det leda till att informanter 
vill censurera sina svar eller att de drar sig för att ge kritik för att de har fått en god relation 
med forskaren (Bryman, 2014). Efter att ha vägt fördelar och nackdelar med  denna process 
valdes denna möjlighet bort. 
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Däremot har möjligheten till fördjupning och återkoppling av förståelsen av svaren använts 
för att ge informanterna tillfälle att korrigera sina svar.  
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5. Resultat och analys 
När pojkarna anländer till Sverige har de en lång och utmanande väg till integration. De 
kommer att möta svårigheter och hamna i situationer som de har svårt att hantera och förstå. 
De erfarenheter och kunskaper som de har tillägnat sig under sin uppväxt fungerar inte som 
verktyg för att förstå det sociala samspelet och de sociala koder som de sedan möter i Sverige. 
 
I denna del av uppsatsen återges resultatet av informanternas egna definitioner av integration 
och detta redovisas genom att deras uppfattning av begreppets innebörd jämförs med Beck-
mans (2011) definitioner samt Integrationsverkets (2004) förslag på indikatorer för integrat-
ion. Därefter kommer en presentation av resultatet utifrån informanternas syn på sina egna 
verksamma arbetssätt som har lett fram till god integration utifrån den valda teoretiska ut-
gångspunkten empowerment. 
 

Informanternas förståelse av begreppet integration 
Av empirin framgår att samtliga informanter är överens om att integration är ett komplext 
begrepp då de definierar det utifrån sina personliga och professionella erfarenheter. En ge-
nomgång av materialet visar att de är mer eller mindre eniga om att integration innebär en 
förståelse för det samhälle man lever i, att man känner sig och är delaktig i det svenska sam-
hällssystemet.  
 

Att man kommer in i samhället, man förstår den svenska kulturen och språket. Man vet 
att man har skyldigheter och rättigheter, de behöver inte anpassa sig till allt men till 
viss del. (personal 2) 

 
Förutom detta nämner flera informanter att det dessutom krävs att individen bidrar till sam-
hället hen lever i på ett självständigt sätt.  
 

Förståelse, nyfikenhet för andra kulturer, men man ska inte behöva ändra på sig själv. 
(personal 4) 

 
För att detta ska vara möjligt är det inte bara individen som måste vara mottaglig för sam-
hället utan människorna och samhället i sig måste vara välkomnande och inbjudande till den 
person som står inför integrationsprocessen.   
 
Flertalet informanter säger att de upplever att det är svårt att förklara vad integration innebär. 
Några av dem ser pojkarna som ansvariga för om de blir integrerade eller inte, andra nämner 
samhällets och svenskarnas ansvar. Beckman (2011) presenterar skillnaden mellan integration 
och assimilation som att integration innebär en ömsesidig process. Det innebär att båda parter, 
svenskarna och de nyanlända, möts och möjliggör ett utbyte av kulturella uttryck och erfaren-
heter. Assimilering innebär att individen helt anpassar sig till det nya samhället. Hur integrat-
ionen ska gå till är inte klart, även Integrationsverket (2004) ser problem med att definiera 
begreppet integration.  
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För att tydliggöra hur informanterna såg på sin roll i arbetet med att integrera pojkarna utfors-
kades även vilka hinder de såg för god integration. Detta gjordes genom att ställa frågan 
“Vilka hinder ser du för att integrationen ska lyckas?” Ett genomgående tema i intervjusvaren 
är att informanterna lägger stor vikt vid egenskaper hos individen, t.ex. pojkens egen förmåga 
att ta till sig det nya samhället, genom utbildning etc. 
 

Hur stor mottagligheten är, om de har viljan att integreras eller inte. Man kan 
inte tvinga någon. Man kan visa vägen, men inte göra (integrationen) åt dem. 

 (personal 2) 
  

Att de inte bjuder till, de nöjer sig med att umgås med sin grupp och söker inte 
kontakter utanför denna. Om de inte själva tar för sig på praktikjobb, i idrotts-
klubbar och i sommarskolan. 

 (god man 4) 
 
Någon nämner också att ungdomarnas tidigare upplevelser kan vara ett hinder för deras integ-
rationsprocess. De kan ha utsatts för trauman och ha olika psykiska pålagringar som gör att de 
har svårt att känna tillit i relationen till andra människor, både ungdomar och vuxna. 
 

När det inte blir någon uppföljning (socialtjänsten). Tidigare fanns det en sam-
ordnare men på grund av nytt system i kommunen försvann de. (flyktingsekrete-
rare 1) 
 

Andra ansåg att det berodde på samhället, vilket bostadsområde pojken hamnade i eller andra 
yttre omständigheter: 
 

Segregation är ett hinder. Hamnar killarna i sådana områden ser de väldigt lite av 
hur samhället fungerar. (god man 1) 
 
Politisk stämning kan vara ett hinder. (personal 3) 
 

Majoriteten ansåg dock att hinder för integration ofta var en kombination av individuella bris-
ter och yttre omständigheter som låg utanför pojkarnas kontroll. Informanterna var samstäm-
miga i att integrationsprocessen tar stor skada i de fall då pojkarna inte slutför sin gymnasie-
utbildning. Ingen av dem tar upp den växande och mer accepterade främlingsfientlighet och 
rasism som finns i västvärlden, mer än underförstått i det sistnämnda citatet där informanten 
nämner politisk stämning som ett hinder. 
 
Informanterna fick också ge svar på vilka förmågor och kunskaper de anser viktiga för en 
lyckad integrationsprocess, samt vilka faktorer som har lett till att vissa pojkar har lyckats 
med detta.  Majoriteten ansåg att de faktorer som påverkar mest är samarbetet mellan pojken 
och dem som deltar i deras integrationsprocess samt de resurser som boendet, berörda aktörer 
och samhället kunde bistå med: 
 



26 

En trygg skolgång, täta uppföljningar (av socialtjänsten) och vuxnas närvaro samt 
upprepade avstämningar mellan (de berörda myndigheterna) och HVB-hem.  
(flyktingsekreterare 2) 

 
Alla utom en av informanterna nämner vikten av skolgång för att uppnå god integration. En 
informant som har 15 års erfarenhet av arbete med ungdomar från andra kulturer säger med 
eftertryck att skolan är vägen till integration. Hen nämner också att språket är en förutsättning 
för att kunna ta till sig utbildning och på så sätt få möjlighet att bli delaktig i och bidra till 
samhället. 
På frågan om deras uppfattning om skolans roll för integration fick vi bl.a. följande svar:  
 

Skolan är en väldigt viktig del i integrationen. Den är viktig för vilken integration som 
helst, den är även viktig för de (svenskar) som växer upp i Sverige. (god man 3)  

 
Här förtydligar informanten sitt uttalande om skolans inverkan på integrationsprocessen ge-
nom att påpeka att skolan är en viktig plattform även för svenska barn, för att de ska lära sig 
att interagera med andra samt lära sig de sociala koder som finns i samhället. Informanten 
lägger till att det börjar redan på dagis.  En annan informant svarar:  
 

För de ensamkommande barnen är den (skolan) ännu viktigare. Jag anser att den på-
skyndar en stor del av deras integration i det nya hemlandet. Det är där de får full 
tillgång till det svenska språket, information om hur det svenska samhället fungerar. 
(personal 4) 

 
För att kunna bli delaktig i sitt nya hemland är samtliga informanter överens om att pojkarna  
måste behärska språket. I förståelsen av det svenska språket inkluderar flera av informanterna 
också betydelsen av kroppsliga signaler och sociala koder. Två informanter betonar också 
vikten av att förstå språkliga nyanser, ironi och metaforer.  
För att kunna ta till sig den utbildning som erbjuds, oavsett skolform och inriktning, anser 
informanterna att språket är grunden: 
 

 Språket är nyckeln till att komma in i samhället. Efter det kan man satsa på utbild-
ning och bidra till samhället och bli delaktig. (personal 5) 

 
Två andra informanter understryker att språk innebär mer än förståelse av ord: 
 

Pojkarna behöver förstå mer än bara orden. För att kunna förstå det svenska sam-
hället så måste de också förstå sammanhanget. (personal 4) 
 
Sedan är ju språket A och O ”…” Kommunikation kan ske på så många sätt och oav-
sett hur man går tillväga så sker det hela tiden ett värdefullt utbyte. (personal 5) 
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Det kan antas att integrationsarbetet inte kan påbörjas innan pojken har lärt sig språket, men 
ovanstående citat är exempel på att både han och omgivningen påbörja processen mot integ-
ration i ett tidigt skede av ankomsten till Sverige.  
 
Informanterna betonar också vikten av att förstå det svenska samhället, det demokratiska sty-
relseskicket, yttrandefriheten och ett lämpligt agerande i kontakten med myndigheter. De lyf-
ter också behovet av att veta vilka rättigheter och skyldigheter en invånare i Sverige har.  
En av våra informanter beskriver Sverige som ett land där pappersexercisen har stor bety-
delse: 
 

Det är svårt för oss svenskar att förstå hur svårt det är med all pappersexercis 
om man inte har vuxit upp med den. När den ensamkommande pojken fyller 18 
år försvinner den gode mannen som hjälper honom med krångligheterna. 
(god man 4) 
 

För de av oss som har vuxit upp i Sverige med etniskt svenska eller välintegrerade föräldrar 
med kunskaper om hur samhället fungerar är detta kunskaper som vi växer in i. De allra flesta 
har ett socialt nätverk som de kan få hjälp av när de egna kunskaperna inte räcker till. 
Ytterligare en aspekt som lyfts fram av flera är att pojkarna behöver tillägna sig en förståelse 
för både den svenska och främmande kulturer för att förstå varför människor gör som de gör. 
 
Det näst mest vanliga svaret på frågan om vad de anser vara av vikt för att föra pojkarnas in-
tegration framåt är ett socialt nätverk. De uttrycker det på olika sätt men innebörden är den-
samma. Det är nödvändigt för pojkarna att skapa sig ett svenskt socialt nätverk. Vissa lägger 
till att det kan vara det som avgör om pojkarna integration lyckas, försvåras eller misslyckas. 
Så här låter uttalar sig två informanter om detta: 
 

Nätverk, att lära känna svenskar. (god man 3) 
 
Fritidsaktiviteter där man möter andra i samma ålder både svenska och ungdomar 
med annan bakgrund som de kan influeras av och knyta kontakter med. (personal 3) 

 
Det märks tydligt på de svar som redovisas i detta avsnitt att integration är ett mångfasetterat  
begrepp när det gäller arbete med ensamkommande barn. För att få en tydlig bild av hur det 
uppfattas måste man ge sig ut på fältet och lyssna på de olika aktörerna som omsätter begrep-
pet varje dag i praktiken. Dessutom finns en koppling mellan det teoretiska begreppet och det 
praktiska arbetet. Av de senare citaten framgår att arbetet mot integration anpassas efter det 
sammanhang som det utövas i. Det vill säga förutom att begreppet måste anpassas efter den 
målgrupp som man arbetar med behöver också de komponenter som bidrar till integration 
förstärkas. Utifrån det empiriska materialet  har de olika komponenterna personliga egenskap-
er, ökad motivation, utbildning, tillgång till socialt nätverk och språkliga kunskaper identifie-
rats. Genom informanternas beskrivningar  identifieras de hinder som behöver undanröjas 
eller neutraliseras.  
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Verksamma inslag i informanternas bemötande 
Här presenteras resultat och analys av informanternas egna perspektiv på de tillvägagångssätt 
som de uppfattar som verksamma i integrationsarbetet. Här redovisas också vilket stöd de har 
behov av från ledning och kollegor och det stöd som de faktiskt får inom sin verksamhet uti-
från empowerment som teoretisk utgångspunkt. 
 
När det gäller de ensamkommande pojkarna i den mellanstora kommunen utgår man från 
Barns behov i Centrum (BBIC) för att utreda behoven hos pojkarna.  BBIC är en utrednings-
metod som rekommenderas av Socialstyrelsen för att skapa enhetlighet i den sociala barn- och 
ungdomsvården i Sverige. Den syftar till att stärka barnperspektiv och delaktighet för barn, 
unga och deras familjer (Socialstyrelsen, u.å.). Socialsekreteraren skriver en vårdplan och 
sedan skriver HVB-hemmet tillsammans med god man och pojken en genomförandeplan. 
Andra verktyg som används är bland annat Barn I Väntan/Barn I Start (BIV/BIS), en pedago-
gisk barngruppsverksamhet utarbetat av Individuell Människohjälp (IM) och Erikshjälpen.  
Enligt informanterna har den valda kommunen infört ett nytt uppföljningssystem där man 
följer pojkarna under hela deras vistelse på HVB-hemmet.  
 
På frågan om vilka arbetssätt som informanterna själva tyckte var mest verksamma för integ-
ration svarade de flesta genom att ge exempel på vilka egenskaper som de ansåg lämpliga för 
den som arbetar inom området. 
Det var svårt för HVB-personalen att formulera hur de i sin roll som anställda och närmast 
ungdomarna i vardagen kan stödja dem i att integreras i det svenska samhället. Det är inte 
självklart att de har tänkt i de banorna tidigare. Men efter en stunds funderande säger en av 
våra informanter:  
 

Man får inte behandla dem som barn, de är ändå nästan vuxna. Man ska finnas med 
pojkarna och stödja dem i att ta kontakter själva och att göra saker själva.  
(personal 1) 
 

Tre informanter pekar på bemötande och tillvägagångssätt: 
 

Jobba extra med dem som inte mår bra, vara aktiv, lyhörd, observant, inte döma och 
se styrkor (hos pojkarna) och förmågor samt lyfta fram dem. (personal 2) 
 
Ha ett hälsosamt synsätt, man ska komma ihåg syftet med att man är där (på jobbet). 
Man ska möta pojkarna halvvägs (integrationsprocessen) och visa intresse och nyfi-
kenhet (för de ensamkommande pojkarna). (personal 4) 
 
Motivera dem att gå till och att ägna sig åt skolan samt jobba med deras pyskiska må-
ende. (personal 5) 

 
Empowerment nämns inte som metod, men alla tre tar underförstått upp delar av den i be-
skrivningen av vilka egenskaper som är verksamma i arbetet och hur man bäst ska gå tillväga 
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för att nå pojkarna. De placerar pojkarna i centrum, beskriver sig själva som konsulter i integ-
rationsprocessen och stärker pojkarnas självförtroende på vägen (Johansson, 2007).  

 
Detta är exempel på tre av de fyra företrädartjänsterna som tidigare har nämnts i teoriavsnittet. 
Där identifierades de verksamma arbetssätt som informanter anser fungera bäst och som inne-
bär skydd för pojkarna, stöd som kan förbättra deras funktionsnivå i det svenska samhället. 
Deras identitet och kontroll främjas  (Payne, 2013) genom att, som personal 2 säger, se deras 
styrkor och förmågor och lyfta fram dem. 

 
Det är ingen större skillnad på de gode männens perspektiv och HVB-personalens, dock lig-
ger fokus på de gode männens svar på ett mer vägledande perspektiv och en föräldraroll: 
 

Lära dem saker som bidrar till att visa hur samhället fungerar.  (god man 1) 
 
Man ska bygga förtroende och visa att man är där för att man vill hjälpa och inte 
bara för att man har ett uppdrag.  (god man 2) 
 
Umgås med dem, använda sig av både piskor och morötter men samtidigt visa 
mycket omsorg. Uppmuntra deras intressen och så vidare.. (god man 4) 
 

Nedan följer också ett svar från en av flyktingsekreterarna på samma fråga: 
 

Man ska inte väcka falska förhoppningar (hos pojkarna), man ska vara väldigt tydlig 
och hjälpa dem sätta upp realistiska mål. Man ska även kunna möta de på olika ni-
våer, både som tjänsteman och ibland som vuxen. (flyktingsekreterare 1) 
 

De ovanstående synsätten på verksamma tillvägagångssätt kan ses som en form av kontextua-
lisering, där aktörerna för en dialog med respektive pojke som bygger på dennes verklighet 
(Payne, 2013). Graden av empowerment varierar mellan de olika informanterna men det är ett 
instrument som används genomgående, om inte i praktiken så i alla fall i deras synsätt på 
verksamma inslag.  
 
I arbetet med att stödja andra människor, speciellt empowermentinriktat arbete, är det viktigt 
med stöd från verksamheten. Socialarbetare som inte känner uppskattning och respekt från 
arbetsledning kan uppleva  maktlöshet och få svårt att stärka sin klientgrupp (Braye & Pres-
ton-Shoot, 2008). Informanterna tillfrågades om det var något de önskade mer från sin verk-
samhet och som kunde stärka dem i arbetet med pojkarna. 
En sak som nämns är  handledning i grupp och enskilt. Någon tycker att det skulle behövas 
mer av detta. En annan tycker att de får mycket, men efterfrågar fortbildning. 
 

Jag skulle vilja få mer utbildning. T.ex. inom suicid, hur jag kan möta suicidtankar 
och möta ungdomarna. (personal 1) 
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Vi uppmuntras och utmanas, på gott och ont, att alltid utvecklas till det bättre. (perso-
nal 4) 

 
Överlag var personalen på boendet nöjda med det handlingsutrymme de har i sitt arbete och 
att de får möjlighet att själva utforma verksamma arbetssätt. Däremot var det en del som sak-
nade definierade arbetsmetoder och verktyg. 
 
De gode männen har skriftligt stöd i form av en lathund som en av dem har utarbetat på upp-
drag av kommunen. De uppger ändå att de saknar introduktion och utbildning för sitt uppdrag. 
Samtliga var nöjda och tillfreds med uppdraget som god man. 
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6. Diskussion 
I studien intervjuades elva personer med erfarenhet av att arbeta nära ensamkommande barn 
och ungdomar. Utgångspunkten var en nyfikenhet på hur de faktiskt gick tillväga för att 
uppnå goda resultat.  
Informanterna delade med sig av positiva berättelser och en uppriktig glädje över av att få 
medverka till att barn som har upplevt krig och blivit utsatta för övergrepp finner sig tillrätta i 
ett nytt hemland. Pojkarna har också fått möjlighet att lyckas med studier och arbete med stöd 
och hjälp av informanterna och deras kollegor.   
 
I utforskandet av förståelsen av begreppet integration blev det tydligt att ett flertal informanter 
inte hade funderat så mycket över begreppets innebörd.  
Det var inte självklart att integration sågs som en ömsesidig process med krav på svenskar och 
det svenska samhället att utvecklas i riktning mot mångfald och att öppna upp för nya sätt att 
se på svenskhet. Istället ansåg informanterna att de som kommer till Sverige, får PUT och vill 
bosätta sig här ska öppna upp för det svenska språket och svenska sedvänjor. Det är intressant, 
eftersom detta inte är definitionen av integration, utan av assimilation. Några av informanter-
na förklarade begreppet i samklang med den definition av integration som nämns i ämnesför-
djupningen. 
 
När informanterna gav exempel på ungdomar som hade klarat omställningen till det svenska 
samhället på ett bra sätt, förklarades det lyckade resultatet med personliga egenskaper hos 
pojken. För att få svar på vad de själva gjorde för att integrationen skulle lyckas fick vi ställa 
om frågan. Kanske var det blygsamhet, ett utslag av ”jantelagen”, eller kanske var det faktiskt 
så att informanterna såg väldigt små möjligheter att påverka?  
De svar som ändå gavs kan ses som guldkorn, att informanterna såg och bekräftade pojken 
som den han var och inte bara för vad han gjorde eller presterade. Informanterna gav av sin 
tid och gjorde saker tillsammans med ”sina” pojkar. Väsentligt var också att resurser fanns 
tillgängliga i form av skola, läxhjälp och olika fritidsaktiviteter. För att öka informanternas 
medvetenhet om sina möjligheter att påverka skulle fortbildning, stöd och utbildning för såväl 
gode män och personal vara till hjälp.  
  
Dessa resultat är viktiga och ger ett nytt perspektiv på arbetet och de olika aktörernas roll för 
att kunna ge pojkarna möjlighet att utveckla de förmågor och egenskaper de behöver för att 
bli aktiva medborgare. 
  
Som redan nämnts är integration ett komplext begrepp, men det är viktigt att enas om en defi-
nition för att uppnå de önskade resultaten för målgruppen. I analysen av det empiriska materi-
alet lade vi märke till att informanterna hade olika sätt att definiera ordet. Tillsammans ut-
gjorde de olika definitionerna ett pussel som gav en tydlig bild av integration som process och 
produkt.  
Ett annat viktigt resultat var det finns två aspekter av integrationsprocessen som är svårt att 
främja genom forskning eller socialt arbete; samhällets vilja att bjuda in och pojkens egen 
vilja att bli integrerad. 
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Det är inte bara på samhällsnivå det märks att integrationsarbete fortfarande befinner sig i en 
tidig utvecklingsfas i Sverige. Den information som har inhämtats visar att informanterna ut-
för ett viktigt och bra arbete, men det saknas klara riktlinjer och särskilt utformade metoder att 
utgå från.   
Resultatet visar vikten av att utveckla arbetssätt och metoder för hur det svenska samhället på 
bästa sätt kan ta emot och arbeta med ensamkommande pojkar. Till stöd för detta kan empo-
werment och de tre centrala begrepp som Kohli (2006) identifierade användas, dvs. samman-
hållning, anknytning och sammanhang. 
Som forskningen har visat har Sverige en lång erfarenhet av att ta emot barn i utsatta situat-
ioner. Idag när antalet asylsökande barn ökar blir det ännu viktigare att forskningen och det 
praktiska arbetet går framåt vad gäller arbetsmetoder. Med tanke på att 80 procent av de som 
anländer får PUT och att en stor del av dem rotar sig i det svenska samhället, kan man förut-
sätta att dessa ungdomar kommer att bli och vara en del av Sveriges framtid.  
Under arbetets gång har slutsatsen dragits att forskningen bör ta sin start utifrån ett underi-
frånperspektiv för att identifiera och vidareutveckla verksamma metoder. 
 
Det finns också behov av en översyn av ansvarsfördelningen för integrationen av ensamkom-
mande barn. Ansvaret har nyligen flyttats från stat till kommun och det kan ha orsakat en för-
sening av utvecklingen och etableringen av verksamma arbetssätt. Socialstyrelsen har idag 
ansvaret för att barn och unga i behov av skydd eller stöd får det. De ensamkommande barnen 
omfattas av detta ansvar, men ett ensamkommande barns situation är som framgår av denna 
studie speciell.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev och förfrågan 
Hej, 
Vi är två studenter, Viviene Kayima och Helena Johansson, som under våren skriver C-
uppsats på socionomprogrammet på Högskolan i Jönköping. Vi har valt att studera vilka fak-
torer som kan medverka till god integration för ensamkommande pojkar. Antalet ensamkom-
mande barn, och i synnerhet pojkar 15-18 år, har ökat markant de senaste åren och det är av 
stor vikt att deras mottagande och första tid blir så bra som möjligt för att möjliggöra att de 
integreras i det svenska samhället.  
 
Den datainsamlingsmetod som vi använder oss av är kvalitativa intervjuer. Med anledning av 
detta vill vi rikta en förfrågan till er om att intervjua 4-5 av era anställda, gärna med en längre 
anställning än 2 år.  
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 1 timme och frågorna kommer att beröra arbetssätt, verktyg 
samt professionella erfarenheter kring integration med ensamkommande pojkar i verksamhet-
en.  
Vi ser gärna att vi får möjlighet att genomföra intervjuerna under vecka 18-19.  
Under intervjuerna kommer vi att föra anteckningar.  
Intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med Offentlighets- och sekre-
tesslagen, OSL. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Den information som 
kommer fram under intervjuerna kommer endast att användas i vår uppsats och i syfte att för-
stå hur verksamheten arbetar med integration utifrån den intervjuades perspektiv. 
 
Om ni inom er verksamhet accepterar att delta i vår studie kontakta oss via e-post, så ringer vi 
er för överenskommelse av tid och plats för genomförande av intervju. 
 
Hälsningar 
Viviene Kayima   tel: 070-xxxxxx Handledare:  
Helena Johansson tel: 070-xxxxxx Gunilla Nilsson tel: 036-xx xx xx 
vivienehelena@gmail.com   gunilla.nilsson@hhj.hj.se 
 
 
 
 
     
 
      
    



37 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

1. Vem är du? 
- Kön, ålder, utbildning, anställningstid och tidigare erfarenhet av att arbeta med män-
niskor? 

 
2. Vilka faktorer uppfattar du som viktiga för en lyckad integration? 

Vad behöver pojkarna för kunskaper och förmågor för att kunna delta i det svenska 
samhället? 
Har du någon egen erfarenhet av lyckad integration? Vad tror du att det berodde på 
kan du se något särskilt samband, arbetssätt eller enskilda faktorer som påverkade? 
 

3. Hur kan du som anställd/god man bidra till att pojkarna kan tillägna sig dessa för-
mågor? 
 

4. Vilka hinder ser du för att integrationen ska lyckas? 
 

5. Hur uppfattar du att skolan påverkar integrationen? 
Vad uppfattar du som viktigt för pojkarna att lära sig i skolan för att de ska ha så bra 
förutsättningar som möjligt? 
 

6. Vilka andra yrkesgrupper och verksamheter samverkar ni med och ser du som viktiga 
för pojkarnas integrationsprocess? 
 

7. Upplever du att du får det stöd du behöver från föreståndare/ledning inom din verk-
samhet för att kunna stödja ungdomarna i integrationen? På vilket sätt?  
Vad skulle du önska mer? 
 

8. Hur skulle du förklara begreppet integration? 
 
 

 
 
 
 
 


