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Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur personalen på boenden för 

ensamkommande barn utifrån empowerment arbetar med att möjliggöra de ensamkommande 

barnens delaktighet, inklusion och integration i samhället. Vidare syftar studien även till att 

belysa hur personalen på boenden själva ser på detta arbete. De frågeställningarna som 

belyses i studien är: Vad i arbetet med förhållningsätt skapar möjlighet till ensamkommande 

barns delaktighet i samhället, enligt personal på boenden för ensamkommande barn? Finns det 

skillnader mellan personal på HVB- boenden om vad man anser om att arbeta med 

delaktighetsfrämjande arbete? Om ja, kan dessa skillnader då förklaras med kön, ålder, 

utbildning, erfarenhet etc. av att arbeta med ensamkommande barn? Metoder som används i 

studien har en kvantitativ och kvalitativ ansats och innehåller en enkätundersökning och tre 

intervjuer gjorda med boendepersonalen i Kalmar län. Resultatet tolkas utifrån teorin 

empowerment och förklaras med hjälp av begreppen delaktighet, inklusion och integration. 

Analysen av studien utgår från dessa begrepp, tidigare forskning och teorin samt förklaras 

med hjälp av grafer och tabeller konstruerade i SPSS- dataprogram och tolkning av tre 

intervjuer. Studiens resultat visar att boendepersonal har ett respekterande förhållningssätt i 

mötet med de ensamkommande barnen. Studien belyser betydelsen av boendepersonalens 

lyhördhet inför barnens synpunkter, vikten av att vara konsekvent, bekräftande samt besitta 

förmågan att kunna se helheten. Resultatet visar även att trygghet och tillit är viktiga 

egenskaper i boendepersonalens förhållningssätt som skapar möjligheter för ensamkommande 

barnens delaktighet i olika sammanhang, vilket bidrar till social inklusion och samtidigt ökad 

acceptans och integrering i samhället.  Resultatet åskådliggör att det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan personalen i vad man anser om att arbeta med 

delaktighetsfrämjande arbete. Vår slutsats är att boendepersonalen i Kalmar län har ett positivt 

förhållningssätt som skapar möjligheter för ensamkommande barnens delaktighet och 

inkludering i gemenskaper som vidare leder till integration i samhället. 
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The purpose of this study is to develop knowledge of how the professional staff works with 

unaccompanied asylum seeking children and by the empowerment perspective work to allow 

the children's participation, inclusion and integration into society. Furthermore, the study aims 

also to highlight how the residential staff at HVB-homes themselves regards this work. The 

issues highlighted are: What in the work approach creates opportunities for unaccompanied 

children's participation in society, according to residential staff at HVB-homes? Is there 

differences between residential staff at HVB-homes on what one thinks about working with 

participative work? If so, can these differences be explained by gender, age, education, 

experience, etc. in working with unaccompanied minors? Methods used in the study have a 

quantitative and a qualitative approach and includes a survey and three interviews conducted 

with residential staff at HVB-homes in Kalmar County. The result is interpreted by the 

empowerment perspective and explained by means of the concepts of participation, inclusion 

and integration. The analysis of the study is based on our concepts, previous research and 

theory and are interpreted using graphs constructed in SPSS software and interpretation of the 

three interviews.  The result of the studie show us that residential staff have a respectful 

attitude in their approach to the unaccompanied children. The study illustrates the residential 

staffs sensitivity to children's views, the importance of being consistent, affirmative and to 

possess the ability to see in a comprehensive view. The results also show that security and 

trust are important features of the residential staff attitudes that creates potential for the 

children participate in different contexts, which contributes to social inclusion and 

simultaneously increased acceptance and integration into society.  The result of the study 

illustrates that there are no significant differences between staff in what one believes about 

working with participative work. Our conclusion is that residential staff in Kalmar County has 

a positive approach that creates opportunities for the unaccompanied children's participation 

and inclusion in communities that lead to integration into society. 
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INLEDNING 

Intresset för ensamkommande barn väcktes i samband med vår praktiskt förlagda utbildning 

där vi båda hade mer eller mindre kontinuerlig kontakt med dessa barn. Tankar och 

funderingar om ensamkommandebarn uppstod och framförallt kring hur personalen, på 

boendena som har den närmaste kontakten med dem, ser på barnens integration. En 

fördjupning på området kommer att göras för att få en bättre bild om personalens åsikter.  

Det är svårt för de ensamkommande barnen att flytta till ett nytt land. De befinner sig långt 

ifrån sitt hemland, har separerats från sina anhöriga och många har upplevt traumatiska 

upplevelser som kan göra integrationsprocessen besvärlig. Svårigheterna kring asylprocessen, 

samtidigt som anpassning till den nya kulturen och samhället, påverkar de ensamkommande 

barnens anpassning och integrering (Landén och Zenkovic, 2009). 

Sverige är sedan 2009 enligt Migrationsverket (2013) ett av de största europeiska 

mottagarländerna för ensamkommande barn. Antalet barn som anländer till Sverige har ökat 

hela tiden sedan 2009. Detta innebär att mottagningskommuner behöver arbeta hårt för att 

kunna omhänderta barn och tillgodose deras behov. Sveriges kommuner som har träffat 

överenskommelse med Migrationsverket om mottagandet ska tillhandahålla boende för 

ensamkommande barnen. Dessa kommuners socialtjänst anses ha de kompetenser, 

erfarenheter och det stöd som krävs för att bemöta ungdomarna.  

Barn och ungdomar ska enligt socialtjänstlagen (2001: 453) växa upp under goda och trygga 

förhållanden. Det är kommunerna, genom sina socialförvaltningar som ska främja barn- och 

ungdomarnas gynnsamma sociala utveckling.  Med andra ord ligger ansvar av barnens 

integration på den personal som dagligen träffar dessa barn och spelar en viktig roll för deras 

trygghet, vilket också Fälldin och Strand (2010) påpekar när de nämner att det är viktigt att 

socialsekreterare, boendepersonalen och gode män har ett genuint intresse för barnens 

utveckling och integration.  

Personalen på boendena fungerar som ett viktigt stöd för barnen och bör bemöta dessa utifrån 

sin professionella roll, på individuella grunder och utifrån barnens bästa (Migrationsverket, 

2010) vilket kan skapa komplexitet i personalens arbete. Utmaningarna i mötet med barnen 

kan vara mångfaldiga och handlar oftast om barnens sårbarhet på grund av sin ringa ålder, 

kulturtillhörighet och språk, som försvårar arbetet och kontakten mellan barnen och 

personalen. Boendepersonalens arbetssätt utgör barnens bas för inträde i det svenska 

samhället och därför är det viktigt att dessa barn leds av kompetent personal som kan 

tillgodose individuella behov för att skapa möjligheter till en gynnsam integration och allt vad 

den innebär (Hansson och Murati, 2011).  Hur den boendepersonal som arbetar med 

ensamkommande barnen ser på arbete med barnens integrering är något vi vill få bättre bild 

av.   
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BAKGRUND  

I avsnittet bakgrund avser vi dels att klargöra vad ”ensamkommande barn” är för något, 

samt boenden för ensamkommande barn och dels beskriva vilka myndigheter som är 

inblandade i arbetet med ensamkommande barn och vilka deras olika ansvarsområden är.  

 

Ensamkommande barn i Sverige genom historien 

Mottagande av ensamkommande barn i Sverige kan härledas från år 1938 då judiska barn 

emigrerade till landet under andra världskriget. På den tiden saknade landet ett eget 

flyktingmottagande och ensamkommande barns möjligheter till att få stanna berodde på om 

det fanns frivilliga svenska medborgare som ville ta sig an dessa barn och ansvara för deras 

uppehälle (Lomfors, 1996). Under det finska vinterkriget förflyttades 70 000 barn från 

Finland till andra skandinaviska länder, de flesta barnen togs emot i Sverige. Förflyttning av 

barn berodde på krig och kallas för ”världshistoriens största barnförflyttning” (Langbro, 

1994).  

Oroligheter i Ungern 1956, med uppror mot diktaturen i landet och inblandning av sovjet 

resulterade i massflykt bland befolkningen till andra europeiska länder och USA. Under 

perioden 1956-1958 förflyttades ett par hundra ungerska gymnasister till Sverige från andra 

länder. De var den första gruppen av ensamkommande ungdomar som svenska myndigheter 

ansvarade för (Hessle, 2009). Tiden mellan 1958-1988 har ingen statistik registrerats om 

ensamkommande barn, trots att det alltid fanns ensamma barn utan föräldrar bland olika 

flyktinggrupper som sökte skydd i Sverige. Sedan 1988 har Migrationsverket fört statistik 

över ensamkommande barn, men valt att redovisa den från och med 1996 och framåt på grund 

av otillförlitliga statistiska uppgifter. Statistiken över ensamkommande barn har varierat under 

den perioden (Hessle, 2009). 

 

Vilka anses vara ensamkommande barn? 

Ensamkommande barn som begrepp har inte någon enhetlig definition i Sverige. Enligt SFS 

(2010:532) anses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 

föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller 

som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Enligt Kohli (2007) används samma 

definition av The United Nations High Commission for Refugees (UNHCR).  

Ett stort antal barn och ungdomar utan föräldrar söker asyl i Sverige varje år. År 2011 kom 

2657 ensamkommande barn till Sverige, under 2012 har antalet barn ökat till 3578 och hittills 

i år april 2013 har 721 ensamkommande barn ansökt om asyl. Antalet ensamkommande barn 

förväntas öka fram till 2015. Den största gruppen av ensamkommande barn idag kommer från 

Afghanistan och Somalia, samtidigt som man ser en stor ökning av barn som kommer utan 

föräldrar från krigsdrabbade område i norra Afrika: Syrien, Algeriet, Marocko m fl. 

(Migrationsverket, 2013). Idag ligger de ensamkommande barnens genomsnittliga ålder på 16 

år och oftast är det ensamkommande pojkar som söker sig till landet för att söka asyl 

(Migrationsverket, 2013). En tredje del av alla ensamkommande barn som kommer till 

Sverige är flickor (Hessle, 2009). Enligt Ayotte (2000) finns det flera olika anledningar till 

detta. 
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Pojkarna löper större risk att drabbas av konfliktsituationer i hemlandet, samt i många kulturer 

värderas de högre än flickorna och pojkarna anses löpa mindre risker än flickor på sin 

ensamma resa till det nya landet. Ungefär hälften av alla barn som kommer till Sverige bor 

hos släktingar eller vänner och den andra hälften på Migrationsverkets enheter eller 

familjehem (Rädda barnen, 2004). 

Anledningar till att de ensamkommande barnen lämnar sitt land kan vara många och oftast 

handlar det om förtryck och organiserat våld på grund av religion, kön, sexuell läggning, 

trafficking och fattigdom etc. (Ayotte, 2000). ). Deras föräldrar skickar dem till Sverige med 

bedömning att det är bäst för barnen utifrån de omständigheter som råder i hemlandet 

(Socialstyrelsen och Migrationsverket, 2002).  

Innan den 1 juli 2006 var Migrationsverket ansvarig för placering av ensamkommande barn 

på de grupphem som då fanns i Sverige, där barnen kunde bo fram till att de fått permanent 

uppehållstillstånd, PUT. Barnen kunde placeras i familjehem, vid behov även på ett 

behandlingshem. Socialtjänsten var inblandad i bedömningen av boendeform och efter 

uppehållstillstånd flyttades barnen till ett annat boende, ex. kommunalt grupphem 

(Socialstyrelsen och Migrationsverket, 2002). En rad brister i myndigheternas arbete med 

ensamkommande barn upptäcktes och en lagändring trädde i kraft den 1 juli 2006 med syfte 

att förbättra mottagandet av ensamkommande barn (Hessle, 2009). 

Ensamkommande barn som kommer är föräldralösa, saknar en av sina föräldrar eller har flytt 

på grund av svåra familjeförhållanden. Alla dessa problem lämnar tydliga spår på 

ensamkommande barn och ligger till grund för psykiska symptom, trauman som majoriteten 

av dem lider av (Rädda barnen, 2004). Samtidigt hävdar Stevens och Vollebergh (2008) att 

”olikheter mellan västerländska individualistiska tänkesätt och ett kollektivistiskt 

förhållningssätt” kan vara avgörande för ensamkommande barns etablering i mottagarlandet. 

 

Myndigheternas olika ansvarsområden  

Många olika professioner är inblandade i de ensamkommande barnens utveckling till vuxna 

svenska medborgare. Här nämns de olika inblandade myndigheterna samt några av deras 

specifika ansvarsområden (Fälldin och Strand, 2010). Detta för att öka förståelsen för att var 

och en genom sina specifika kompetenser är delaktiga i de ensamkommande barnens 

utveckling genom att på bästa sätt tillgodose deras behov och skapa en trygg och säker 

vardag. 

 Migrationsverket: första instanser barnen kommer i kontakt med, prövar asylansökan, 

gör åldersbedömning, tecknar avtal med kommunerna och administrerar deras 

ersättning, anvisar barnen till en kommun för boende, beviljar uppehållstillstånd mm. 

 Länsstyrelsen: har det övergripande ansvaret för beredskap, kapacitet och ansvarar för 

mottagningsplatser. 

 Kommunen: utreder och tillgodoser barnens behov av boende och omvårdnad, samt 

fattar beslut om insatser, utser god man, ser till att skollagen följs, efter PUT ansvarar 

för fortsatta insatser under barnens uppväxt. 

 Landstinget: ansvarar för hälso- och sjukvård samt tandvård. 

 Socialstyrelsen: har tillsyn av kommunens handhavande i mottagandet av de 

ensamkommande barnen (Migrationsverket, 2013). 
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Asylprocessen   

Asylprocessen börjar med att ett ensamt barn anländer till Sverige och kommer till 

Migrationsverkets kännedom.  Sveriges lagar (1994:137) om mottagande av asylsökande 

anger i sina allmänna bestämmelser att det är Migrationsverket som har huvudansvaret för 

mottagandet av utlänningar.  

Barnet får vid ankomsten direkt hjälp med att ansöka om asyl enligt Utlänningslagen 

(2005:716) som avser vem som anses som flykting och skyddsbehövande. Barnet placeras i 

något av de privata eller kommunala transitboende som finns på olika ställen i Sverige. 

Beroende på tillgången av platser på mer permanenta boenden ute i landet kan tiden i 

transitboendet variera från några dagar till flera veckor. När de ensamkommande barnen 

sedan anvisas till ett nytt boende, oftast benämnt, HVB-boenden i en kommun får de en god 

man utsedd enligt lagen om god man för ensamkommande barn.  

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn finns sedan 1 juli 2005 och den syftar 

till att stärka skyddet för de ensamkommande barnen och att ge god man ökade befogenheter. 

Den gode mannen ska i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets 

personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Den gode mannen finns till för barnet 

under hela asylprocessen och blir den som följer barnet fram till att det får permanent 

uppehållstillstånd, fyller 18 år och blir myndig. Samtidigt utses ett offentligt biträde av 

Migrationsverket som för barnens juridiska talan vid utredningar (Fälldin och Strand, 2010). 

En handläggare inom socialtjänsten blir utsedd och gör en utredning enligt Socialtjänstlagen. 

Lagen syftar till att barnens behov av bistånd blir tillgodosedda och handläggarens roll är att 

utreda eventuella missförhållanden (Sveriges Lagar, 2010). 

 

Boende för ensamkommande barn 

Det finns olika boende former som kan bli aktuella för ensamkommande barn som kommer 

till Sverige. Så som eget boende, hos anhöriga eller bekanta, ett familjehem, jourhem vid akut 

behov av placering av barn, träningslägenhet, transitboende och gruppboende (Fälldin och 

Strand, 2010). Här presenteras en kort beskrivning av den boendeform som är relevant för 

undersökningen, gruppboende så kallade HVB- hem.  

Vid ankomsten till Sverige får barnet vanligtvis, om det är över 14 år, erbjudande om att bo i 

någon form av gruppboende. Vid ankomst till Sverige är det den så kallade 

ankomstkommunens transitboende som är tänkt som kortvarigt boende i några dagar, men i 

praktiken är barnets vistelse oftast mycket längre än några dagar. Transitboendena bemannas 

dygnet runt med personal som erbjuder barnen aktiviteter och annat de är i behov av vid den 

första tiden i landet. Därefter flyttar barnen till en anvisningskommun där barnet bor på 

gruppboendet tills det får PUT och fyller 18 år. På boendet utses en av de anställda till 

kontaktperson för barnet. Kontaktpersonens uppgift är att engagera sig i just det barnet, och 

delta tillsammans med det ensamkommande barnet vid olika möten så som med den gode 

mannen och socialsekreteraren. Kontaktpersonen är också involverad i den sociala 

utredningen och planerar för barnets fortsatta liv. På samma sätt som på transitboendena 

erbjuder personalen barnen olika aktiviteter och arbetar med att erbjuda barnen tryggt och bra 

boende (Fälldin och Strand, 2010). 
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Problemformulering   

EU kommissionären Cecilia Malmström säger i DN (2013) att Sverige måste agera! I en färsk 

EU-rapport framkommer det att mottagandet av ensamma flyktingbarn inom hela EU är 

dåligt.  Detta är barn som är utsatta, på flykt undan våld och trauman. Rapporten visar också 

att myndighetspersonal och andra som arbetar med dessa barn utsätter dem för kränkningar 

och hur barnen har svårigheter att få hjälp med akutsjukvård. Därför måste dessa 

professionella få bättre utbildning i hur man bemöter de ensamkommande barnen. Just 

bemötande och förhållningssätt är oerhört viktigt för socialpedagogik i det moderna samhället 

där mycket handlar om empowerment dvs. förmågan att ”se alla människor som kapabla - om 

de ges rätt förutsättningar ” (Tengqvist, 2007). Delaktighet, inklusion och integration borde 

utifrån detta perspektiv vara hörnstenar i arbetet med ensamkommande barn. Vi ställer oss 

därför frågan: På vilket sätt arbetar personalen på HBV- hem för att rusta ensamkommande 

barn i det moderna samhället?  

 

Syfte  

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur professionella utifrån empowerment 

arbetar med att möjliggöra de ensamkommande barnens delaktighet, inklusion och integration 

i samhället. Vidare syftar studien även till att belysa hur personalen på boendena själva ser på 

sitt arbete. 

Forskningsfrågor 

 Vad i arbetet med förhållningsätt skapar möjlighet till ensamkommande barns 

delaktighet i samhället, enligt personal på boenden för ensamkommande barn? 

 Finns det skillnader mellan personal på boenden om vad man anser om att arbeta med 

delaktighetsfrämjande arbete? Om ja, kan dessa skillnader då förklaras med kön, ålder, 

utbildning, erfarenhet mm. av att arbeta med ensamkommande barn?  

 

 

Användning av begrepp 

I den här studien kommer vi att växla mellan olika uttryck för att få variation i texten. Vi 

benämner ensamkommande asylsökande barn som ensamkommande barn eller barn och på 

engelska unaccompanied asylum-seeking children. När vi i studien talar om personal menar vi 

personal på boendena för ensamkommande barn, boendepersonal samt respondenter eller 

informanter, beroende på sammanhanget. Med professionella menar vi alla som arbetar med 

de ensamkommande barnen så som socialsekreterare och handläggare. Vidare använder vi 

begreppen respondenter och informanter till dem som förekommer i intervjuer och 

enkätundersökningen. 
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Definitioner av centrala begrepp 

Ensamkommande barn 

I Sverige är ett ensamkommande barn en person under18 år som är åtskild från båda sina 

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

(SFS, 2010:532). Enligt the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) 

används termen ensamkommande asylsökande barn i övriga EU (Kohli, 2007). 

Empowerment 

Själva ordet är diffust men anses vara något positivt men eftersom det innefattar power som 

får oss att känna kraft och styrka, samt makt att ha kontroll över våra egna liv (Askheim och 

Starrin, 2007). Inom Socialpedagogiskt arbete avses empowerment att uppmuntra någon till 

egenmakt och att våga agera för sig själv (Banks, 2006).  

 

Delaktighet 

Delaktighet är ett komplext begrepp och förändras beroende på vilken arena som avses. I 

arbetet med ensamkommande barn handlar det om erkännande, identifikationer och status 

(Molin, 2004). 

 

Inklusion 

Betydelsen av ordet inklusion betyder att innefatta någon i en helhet. Inklusion och aktiv 

medverkan är väsentligt för att praktisera och tillgodogöra sig mänskliga rättigheter och skapa 

tillträde till sociala gemenskaper (Madsen, 2006). 

 

Integration 

En förflyttning från den sociala hierarki man just nu befinner sig i mot nya okända, erkända 

positioner i samhället (Madsen, 2006). 

 

Källinformation 

Genom högskolans databaser som ex. Diva och ProQuest fann vi andra uppsatser och tidigare 

forskning där vi genom sökning i olika litteraturlistor hittade författare som var relevanta för 

vår undersökning. I studien har vi även använt delar av betydelsefull kurslitteratur som har 

förekommit under vår utbildning, samtidigt som vi har sökt nutida samhälls information på 

nätet om bla ensamkommande barn. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Den aktuella forskningen kring ensamkommande barn både i Sverige och på internationell 

nivå, kommer att presenteras här. I detta avsnitt lyfts den tidigare forskningen fram med 

hänsyn till en problematisering av ensamkommande barnens delaktighet och integration i 

samhället. 

 

Svensk forskning 

I avsnittet svensk forskning erhålls en översiktlig bild över hur det ser ut i Sverige idag och 

tillbaka i tiden. I sin avhandling skriver Hessle (2009) att integration idag är ett komplicerat 

och omdiskuterat begrepp. För att belysa de ensamkommande barnens deltagande på olika 

samhällsarenor i Sverige, så som skola, utbildning, arbete, omsorgssituation etc. använder 

Hessle (2009) begreppen etablering och socialisation. En social kategori som 

permanentuppehållstillstånd (PUT) menar Hessle (2009) är en utgångspunkt till etablering 

och delaktighet i olika kontexter, med vilken barnens individuella socialisering i det svenska 

samhället påbörjas. Ett skyddande kontaktnät, dvs. kontakten med majoritetskulturen och 

framförallt människor runt omkring barnen så som boendepersonal, samt barnens egen kultur 

och religion har inverkan på dem. Studien visar även att svårigheter i skolan och inlärning av 

det nya språket har internaliserats i deras socialisationsprocess. Hessles (2009) 

sammanfattande bild av undersökningar åskådliggör att en stor andel av de ensamkommande 

barnen blir samhällsmedborgare, är sysselsatta i arbete, har bildat familj och andra sociala 

nätverk. Dessutom är personal på boenden och professionella så som lärare, socialsekreterare 

och andra i kontakten med barnen är viktiga yrkesgrupper som erbjuder barnen ett stort socialt 

stöd. 

Enligt Danielsson et al. (2005) beror integration i ett nytt samhälle på en mängd yttre och inre 

faktorer.  De yttre faktorerna kan vara språket, skolan, arbete utanför hemmet etc. och de inre 

faktorerna är psykisk och fysisk upplevelse av sin hälsa. För att uppnå allt detta bör det 

kulturella mötet som uppstår mellan socialsekreterarna och människor som har invandrat 

bedrivas utifrån ett tvärkulturellt perspektiv. Författarna menar att en god kontakt med 

myndigheter är avgörande för integrationen. Socialsekreterarna bör vara medvetna om sitt 

förhållningssätt i mötet med dessa människor, att det är nödvändigt att reflektera över sina 

egna kulturella föreställningar, sin maktposition och det sammanhang mötet sker i. Samtidigt 

som de borde ta hänsyn till att det tvärkulturella mötet kan präglas av skilda uppfattningar och 

syn på verkligheten. Ett sådant tvärkulturellt möte bör baseras på lyssnande, korret bemötande 

och tydliggörande. Med ett professionellt arbetssätt kan möjligheter uppnås till bättre 

förståelse för andras uppfattningar av verkligheten som i sin tur har inverkan på en bättre 

integration i det svenska samhället. Nyberg (2012) anser att genom möten, och insikten om 

andras levnadsvanor medvetandegör och formulerar de professionella sina egna vanor, vilket 

bidrar att människor med olika ursprung möts. Bemötandet mellan de professionella och 

individen menar även Hydén (2001) då han anser att detta handlar om ett aktivt socialt 

samspel mellan båda parter där den professionella måste bemöta den andra parten på ett sätt 

så att den blir sedd. Detta är en utmaning i socialt arbete och kan uppnås enligt författaren 

genom utbildning.  

Barnens hälsa betonas som en bidragande faktor för integrering. Många av de 

ensamkommande barnen uppvisar symptom som stress och oro över väntan på det 

permanenta uppehållstillståndet och drabbas av depression och ångest.   
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Om viktiga faktorer som påverkar ensamkommande barnens liv skriver även Aydogan (2010). 

Studien betonar vikten av förståelse av språkets begriplighet för barnen, boendeförhållandenas 

betydelse som frambringar en trygg tillvaro, värdet av gott bemötande av sin omgivning och 

det sociala nätverkets stöd. Språket har en bärande roll för socialisationsprocessen tycker även 

Wellros (1998) och anser att genom språket stärks ungdomarnas identitet och utvecklas 

barnens olika tankemönster som kan föras vidare till nya generationer i form av normer och 

värderingar. Om språkets betydelse skriver också Franzén (2001) och betonar att språket är en 

del av identitetsskapande och fyller en funktion vid kommunikation.  

Språket bidrar även till barnens skapande av kontaktnät där varje barn skapar nya 

umgängeskretsar som kan ge den känsla av att vara en del av ett sammanhang och förståelse 

av det nya samhället. Sociala relationer som innebär tillit och socialt erkännande är 

bidragande faktorer som är viktiga för ensamkommande barns välbefinnande. Att etablera 

sociala kontakter och nätverk kan vara svårt av olika omständigheter i närmiljön, men också 

på grund av tidigare erfarenheter. Perioden under asylprocessen innebär dels förlust av socialt 

kapital, samt otrygghet och oförutsägbarhet för barnen. Väntan på beslut om PUT är en 

process av nyorientering, där barnen inhämtar nya kunskaper och påbörjar 

integrationsprocessen i samhället. Samtidigt känner de sig desorienterade och saknar 

kompetenser om samhället. Beroende på de institutionella rättigheter och möjligheter som 

berör barnens boende, i form av ekonomi och kontakter med myndigheter bidrar detta till 

barnens sociala kapital och hur de hanterar sin vardag (Björnberg, 2012).   

   

Internationell forskning 

Det här avsnittet belyser hur andra länder kommer i kontakt med de problemområden som är 

knutna till ensamkommande barns delaktighet, inklusion och integration i samhället. Samt hur 

möjligheter skapas genom empowerment och vilka skillnader som vi kan ursklija.  

Enlighet EU:s asyl och invandrarpolitiks grundläggande principer, är att skydda de mest 

utsatta, däribland de minderåriga ensamkommande barnen. I sin studie säger Hopkins och Hill 

(2010) att det är viktigast att visa de nyanlända ensamkommande barnen att de först och 

främst får en status att vara barn. Bli sedda som barn och att fokus inte ligger enbart på deras 

status som ensamkommande asylsökande. I media talas det om att Sverige är moderat i sin 

acceptans av flyktingar i jämförelse med övriga Europa. En studie gjord av Europeiska 

Migrations Nätverket (EMN) som består av dessa 22 deltagande länder: Österrike, Belgien, 

Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Nederländerna, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och 

Storbritannien visar att detta inte stämmer helt. EMN 22 har tagit fram statistik över hur 

många ensamkommande barn dessa länder tagit emot mellan 2004 och 2008. Storbritannien 

tog emot 17335 barn och Sverige blygsamma 4380 under samma period. Med tanke på att 

hela Europas totala befolkning för närvarande är ca.700 miljoner människor så är det inte så 

många som söker asyl i Sverige (EMN Report, 2010). 

Kohli (2007) nämner tre viktiga orsaker till delaktighet och integration, det första är 

återställande av hälsa och möjligheter till försörjning. Det andra är möjlighet till att så långt 

som möjligt upprätthålla vanor och seder.  

Det tredje är de ensamkommande barnens egen förmåga till omvandling i den nya miljön och 

ta vara på alla möjligheter som ges in det nya landet.  
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Det finns ett flertal olika typer av boendearrangemang för ensamkommande barn i 

Storbritannien. De riktigt unga barnen placeras i familjehem eller i någon form av organiserat 

boende, vilket kan vara både av privat eller statlig karaktär. De lite äldre barnen däremot kan 

inkvarteras på B & B boenden eller andra delade hushåll där de får ta mer eller mindre hand 

om sig själva. Mitchell (2003) anser att det är svårt att klargöra exakt vilka kriterier som avgör 

vilken typ av boende som tilldelas vilket barn, inte heller går det att avgöra i vilken 

omfattning det sker. Utfallet blir ganska självklart att de som har tillgång till kvalificerad 

personal hela dygnet både mår bättre, har lättare och snabbare att forma ett kontaktnät och bli 

integrerade än de som träffar sin socialtjänsteman mer sporadiskt.  Mitchell (2003) menar 

också att de som bor i privata utlokaliserade, isolerade boenden röner större risk att hamna i 

svårigheter senare i livet.  

Många av de ensamkommande barnen anländer till sitt nya hemland utan någon formell 

skolgång och den empiriska kunskap som de har kan vara svår att omsätta till det strikta 

europeiska skolsystemet. Detta kan missförstås till att de helt saknar kunskap vilket är fel då 

många är mycket intelligenta och vetgiriga (Hopkins och Hill, 2010).  

I Nederländerna placeras de ensamkommande barnen sedan 2003 i så kallade AMA campus i 

väntan på uppehållstillstånd. de Gruijter och Rijkschroeff (2005) berättar i sin Holländska 

fallstudie om hur de ensamkommande barnen genom kurser i den så kallade 

delaktighetsmetoden blir engagerade och socialiseras in i samhället. Denna metod utformades 

av Verwey-Jonker Instituet och testades på prov första gången 2002. En metod som på många 

sätt liknar vårt arbete i Sverige enligt ett salutogent förhållningssätt eftersom fokus sätts på 

ungdomarnas styrkor och egen kapacitet snarare än på deras svagheter och problem. Vidare 

hävdar de Gruijter och Rijkschroeff (2005) att kurserna leds av så kallade ex- AMA’s som 

själva är över 18 år och har egna goda erfarenheter av utbildningen. Detta kan härledas och 

jämföras med vårt arbete med KASAM – känslan av sammanhang. Barnen blir delaktiga och 

får en känsla av att tillhöra det sammanhang de befinner sig i. Även den geografiska 

placeringen av dessa boenden har stor betydelse, många är placerade långt ifrån skolor och 

andra barn. De ensamkommande barnen har svårt att ta sig till den stad där socialtjänsten har 

sina kontor och det blir då inte någon naturlig kontakt mellan barnen och socialtjänsten. 

Vilket kan försvåra de ensamkommande barnens möjlighet att skapa sociala nätverk som i sin 

tur leder till svårigheter med delaktighet, inklusion och integration i samhället.  

I sin rapport nämner Anne Schmidt (2009) vilken stor nytta och vilka goda resultat arbetet 

med den så kallade BIC-modellen som styrdokument har för dem som arbetar inom olika 

instanser med de ensamkommande barnens integration och etablering. Den svenska BBIC- 

modellen, Barnens Behov I Centrum används på boenden i Sverige från att de 

ensamkommande barnen anländer och följs upp under hela vistelsen på boendet (Dahlberg 

och Forssell, 2006).  

Hopkins och Hill (2010) anser att den språkliga problematiken hänger ihop med hur fort de 

ensamkommande barnen kan integreras i samhället. Lärarna bedömer att det är viktigt att 

stora resurser satsas på ungdomarnas språkstöd vilket är en stor del av deras sociala och 

personliga utveckling. De ensamkommande barnens hälsostatus är ofta dålig när de kommer 

till sitt nya hemland, de behöver därför hjälp med kosthållning eftersom de under sin flykt till 

levt på vad som fanns att tillgå för dagen. Det anses också att de barn som kommer ensamma 

har en sämre hälsostatus än de som kommer som flyktingar med sin familj eller släkt.  

Det är därför extra viktigt att de får en noggrann bedömning av både sin psykiska och kliniska 

hälsa (Hopkins och Hill, 2010).  
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Mitchell (2003) påtalar i sin rapport att det fortfarande, trots regler och lagar finns praxis och 

politiska frågor som berör de sociala tjänsteutövare som ansvarar för de ensamkommande 

barnen i Storbritannien och därför behandlar dem godtyckligt. Detta understryks av, Christie 

(2002) som efter sina möten med socialarbetarna på Irland hört dem tala om sin osäkerhet och 

även motvilja till att arbeta med ensamkommande barn. Socialarbetarna har svårt att se hur 

deras arbete genom samverkande roller kan bidra till att de ensamkommande barnen blir 

antingen exkluderade eller inkluderade i samhället.  

I sin studie anser Newbigging och Thomas (2011) att de förutsättningar som skapar goda 

praxis och förutsättningar för delaktighet och integration hos de ensamkommande barnen är 

rätt utbildad personal med en positiv attityd, förståelse och acceptans av att det kan finnas 

kulturella hämningar i att barnen är negativa till att ta emot hjälp (Newbigging och Thomas, 

2011). Kohli (2007) menar i sin studie av de som arbetar med ensamkommande barn i 

Storbritannien, att det är deras förmåga till att reflektera tillbaka på sin egen barndom är 

betydelsefullt i deras arbete. Deras förmåga att växla mellan dåtid och nutid hjälper till att ge 

de professionella den empatiska förmåga som behövs i förståelsen för att se helheten i barnens 

beteende. Personalen som ständigt arbetar med de ensamkommande barnen måste utveckla ett 

förhållningssätt som inbegriper förståelse av helheten och processen som dessa barn har gått 

igenom sedan de flytt från sitt hemland. För att kunna förverkliga detta behöver de ha goda 

kunskaper om dessa barn.  

 

Sammanfattning 

Enligt Christe (2002) har inte mycket hänt i arbetet med ensamkommande barn trots den 

medvetenhet som han påtalade redan 2002. Enligt studier i Storbritannien, utför personalen 

som arbetar med ensamkommande barn ett bra arbete med att tillgodose deras dagliga behov. 

Däremot har de svårt att se sin egen roll i barnens utveckling, att de ska vägleda barnen att 

fokusera på nuet, därefter framtiden och allra sist det som varit (Kohli, 2007).  I Sverige är vi 

medvetna om att ett bra förhållande mellan de ensamkommande barnen, boendepersonal och 

de professionella skapar ett socialt stöd för barnen (Hessle, 2009). Däremot finns det 

utropstecken kring hur de institutionella möjligheter och rättigheter, vad gäller det 

ekonomiska och sociala situationer som råder på boenden, bidrar till de ensamkommande 

barnens sociala kapital (Björnberg, 2012). Ressler et al. (1988) menar att de professionella bör 

utveckla en tydlig struktur i arbetet på boendena, med tillgång till tillräckligt med personal 

vars uppgift ska vara att främja barnens integration i samhället.  
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TEORI 

Det teoretiska perspektivet, empowerment och de centrala begreppen delaktighet, inklusion 

och integration ligger till grund för studien.  Med hjälp av teorin och de teoretiska begreppen 

kommer undersökningens empiriska material att analyseras. Med ett teoretiskt perspektiv 

hoppas vi kunna beskriva och få bättre förståelse för dessa processer i förhållandet mellan 

boendepersonal och ensamkommande barn. Dessa begrepp är sammanvävda och beroende av 

varandras existens samt betydelsefulla i beskrivningen av barnens delaktighet, inklusion och 

integration. 

 

Empowerment 

Empowerment är ett komplext begrepp som används inom olika professioner. Det kan 

tillämpas på individ, grupp och samhällsnivå. Begreppet empowerment finns inte som en 

renodlad form och någon bra svensk översättning för empowerment finns inte (Askheim, 

2007). Empowerment som teori kan belysa väldigt mycket om förhållningssättet mellan 

ensamkommande barn och personal på boenden för ensamkommande barn.  

Grunden i begreppet empowerment bildades efter det latinska ordet ”potere” och betyder ”att 

vara i stånd till” (Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2000).  Empowerment som begrepp 

innefattar ordet power som betyder makt, styrka och har stark koppling till egenskaper och 

händelser som delaktighet, kompetens, egen kontroll, självtillit, samarbete mm. Begreppet 

förknippas med något positivt och betonar vikten av att stödja individer eller grupper av 

människor som befinner sig i utsatta situationer. Genom att ge stöd till den utsatta utrustas den 

med styrka som kan ge den krafter för att komma ut ur maktlösheten och därigenom få mer 

inflytande över sitt eget liv. Detta innebär att sätta igång processer hos den utsatta individen 

och aktivera den, vilket i sin tur bidrar till ökad självförtroende, kunskaper och bättre 

självkänsla (Askheim, 2007). Empowerments kärna blir hjälp till självhjälp. 

Empowerment har tydliga kopplingar till feministiska, kritiska och anti-diskriminerande 

teorier (Payne, 2008).  Begrepp växte fram i Amerika under 1960- och 1970 talet och det var 

främst i de sociala proteströrelserna och i de idéer om hjälp till självhjälp som begreppet 

skapades (Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2000).  

Huvudsyftet med empowerment är enligt Payne (2008) att få individen att återta kontroll över 

sitt eget liv. Vikten ligger i att ifrågasätta det förtryck som finns och hjälpa den utsatta att ta 

kontrollen över de problem som påverkar dem. Detta görs enligt Payne (2008) genom att den 

utsatta individen får hjälp med att förstå vikten i att ta makt över sina egna beslut, genom att 

skapa större handlingsutrymme för att kunna agera. På så sätt kommer individen att få större 

förmåga och självförtroende, samt mer makt över sitt liv.  

Adams (2008) hävdar att uppfattningen av begreppet empowerment varierar och upplevs på 

olika sätt av olika människor. Författaren påpekar att det inte finns någon absolut definition av 

empowerment och att det inte bara finns en metod för tillämpning av empowerment inom 

socialt arbete. 

Enligt Askheim (2007) är individens position i samhället resultat av människoskapta och 

historiska processer som bestämmer i vilken grad individen har makt och kontroll över sitt liv.  
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Empowerment har idag olika inriktningar enligt Askheim (2007) men det finns ändå vissa 

ståndpunkter som är centrala hos samtliga, nämligen att alla individer i grund och botten är 

aktiva och handlande subjekt som vet bäst för sitt bästa bara om de ges rätta förutsättningar 

för det. Det viktigaste enligt Askheim (2007) är att skapa medvetenhet hos individen om 

sambandet mellan samhällsfaktorer och den egna livssituationen vilket bidrar till ett ökat 

medvetande som leder vidare till handlingar.  

En av de pedagoger som företräder denna åsikt är också Paolo Freire enligt Askheim (2007). 

Freires arbete går ut på att utveckla ett kritiskt medvetande i förhållandet mellan människor 

och världen. Freires betoning ligger på att det är genom undervisning som möjligheter skapas 

för att upptäcka politiska, sociala och ekonomiska motsättningar . Det är viktigt att 

medvetandegöra de utsatta grupperna av människor för att de ska kunna övervinna de sidor av 

makten som skapar förtrycket. Freire menar att människors frigörelse sker genom reflexion 

och handling, med dialogen som ett viktigt instrument för deras frigörelse. Kollektivet hävdar 

Freire, är det den elementära utgångspunkten som möjliggör medvetandeprocessen och 

handlingen.  Kollektivt delande av erfarenheter blir utgångspunkten för ett kollektivt 

handlande (Askheim, 2007).  

Empowerment handlar om en förändring av klientens självbild, samt omgivningens acceptans 

av de krav på delaktighet som ställs på en individ som har uppnått empowerment. Därmed är 

empowerment också ett politiskt begrepp vars syfte är att tillföra resurser till grupper av 

människor som är socialt exkluderade. Betoningen kan också ligga på att prioritera antingen 

individuella insatser eller samhällsinsatser. Det kan även finnas skillnader mellan klienter och 

professionella (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Makt – central utgångspunkt för empowerment   

Idag finns det många olika definitionen av makt men de flesta handlar om att en part erhåller 

makt på bekostnad av de som har makt idag. Detta innebär att utsatta eller svaga grupper av 

människor knappast kan få makten utan att någons annans makt försvagas (Ronning, 2007).  

Empowermentprocessen handlar till stor del om upplevelsen och tillgången av makt, både att 

ge makt samt att ta makt. Utifrån empowermentperspektivet kan makt uppfattas som något 

expanderande, dvs. att en individ kan öka sin makt över sitt eget liv utan att andra 

människorna förlorar någonting. Det betyder att man sätter fokus på respekt och människors 

lika värde. Bakgrunden till detta förhållningssätt är uppfattningen att människor har 

kompetenser och förmågor de kan utveckla. De är även kapabla att arbeta med sin 

empowermentprocess om de får möjlighet till de rätta förutsättningarna (Starrin, 2007). 

Erkännande av människors lika värde och rättigheter betyder i praktiken att ta vara på deras 

tidigare erfarenheter och olikheter och betrakta dem som en tillgång (Tengqvist, 2007). Att se 

människor som en resurs som förverkligas genom uppmuntran, att ta ansvar för sina egna 

handlingar. Att kunna agera och utföra saker själva, samtidigt som fokus läggs på deras 

styrkor och positiva egenskaperna de besitter. Ett sådan salutogent förhållningssätt gynnar 

människor i deras utveckling, framhåller deras friska sidor och gör att de sämre sidorna blir en 

mindre del av deras identiteter (Tengqvist, 2007).  

Även språket betraktas inom empowerment som en förenande faktor som skapar en ömsesidig 

trygghet och självkänsla. Att bli sedd, hörd och respekterad är grundläggande faktorer som 
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inverkar på människors självkänsla, samtidigt som detta uppnås genom användning av språk 

som uppmuntrar, stödjer, bekräftar mm. (Starrin, 2007). 

Att arbeta utifrån empowermentperspektivet innebär också att synliggöra och förändra de 

maktstrukturer som råder i samhället så att de utrycker respekt för alla människors lika värde 

och rättigheter. Att synliggöra maktstrukturer är betydelsefullt för dold maktutövning, 

samtidigt som egen hjälplöshet är egenmaktens fiende. Ett sätt att synliggöra maktstrukturer i 

samhället är att människor själva har makt att påverka sitt eget liv och de organisationer de 

verkar i (Tengqvist, 2007). 

Inom socialt arbete betraktas empowerment som ett förhållningssätt som sätter individens 

integritet i fokus. Detta innebär att de professionella i sitt arbete behöver uppmärksamma 

deras behov när det gäller inflytande och självbestämmande.  Vidare bör de professionella 

vara lyhörda för individernas önskemål och behov, samt ge stöd och uppmuntran till 

individerna för att de ska återta sin initiativförmåga och vara aktiva deltagare i samhälleliga 

sammanhang.  Den professionella kan genom att skapa självtillit för de utsatta individerna 

stärka dem till att själva avgöra vilka insatser från samhällets sida kan hjälpa dem bäst. Att 

arbeta för att röja hinder för individernas integrering i samhället, söka samarbete med lokala 

organisationer för att stärka sociala frågor i det lokala samhället, samt engagera sig i politiska 

frågor som minskar ojämlikhet och orättvisor är ett sätt att arbeta och driva arbete utifrån ett 

empowermentperspektiv (Starrin och Swärd, 2000). 

 

Delaktighet 

Delaktighet och integration ses enligt Gustavsson (2008) som en lösning av vår tids problem 

med utanförskap och underordning. Förändringar av den sociala kontexten av 

institutionsvården på 1960-talet och framåt resulterade i en sorts utgångspunkt för 

integreringsdebatten (Molin, 2004). Nya begrepp som inkludering och integrering började 

förknippas med individer som förut bodde på institutioner. 1989:s handikapputredning belyser 

delaktighetsbegreppet som något som gör individer och grupper i behov av hjälp och stöd som 

aktiva och deltagande i samhället (SOU, 1991:46).  

Molin (2004) beskriver delaktighet som en frivillig process som uppkommer ur interaktion 

mellan individer samtidigt som delaktighet kräver dialog och eftertanke, alltså en aktiv 

handling. Vidare anser Molin (2004) att delaktighet innebär något som utspelas mellan 

människor i samhället och är beroende av det sociala samspelet, dvs. ett samspel mellan 

individen och dennes sociala och fysiska omgivning.  

Delaktighet kan också ses utifrån flera olika perspektiv. Antingen utför individen någon 

handling själv eller tillsammans med andra människor där det krävs fysisk eller social 

tillhörighet. De faktorer som kan påverka individen för att ta del av delaktighet kan vara 

organisatoriska regler, normer och värderingar (Molin, 2004). Beroende på sammanhang kan 

det finnas olika möjligheter till delaktighet. När delaktighet diskuteras är det viktigt att 

understryka graden av delaktighet vilket kan avse formen och intensiteten inom en viss 

delaktighetsform. 

Molin (2004) förklarar begreppet genom att hävda att alla former av delaktighet har 

förutsättningar. Det kan finnas interna och externa förutsättningar för delaktighet. Individens 

vilja och förmåga till delaktighet är de interna förutsättningarna, medan de externa 
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förutsättningarna syftar till individens chans till tillgänglighet och hur det skapas tillfälle till 

delaktighet i samhället. Fysisk och/eller social tillgänglighet är också förutsättningar som 

måste tas i beaktande när det gäller delaktighet.  

För att tillgängligheten ska utnyttjas fordras engagemang och initiativtagande från individens 

sida, vilket i sin tur kan leda in på självbestämmande och autonomi som en form av 

delaktighet utifrån individens möjligheter att göra självständiga val och bestämma över sin 

egen situation. Molin (2004) konstaterar även att olika former av delaktighet kan inbegripa 

upplevd delaktighet eller formell delaktighet. Upplevd delaktighet handlar om en subjektiv 

känsla av att tillhöra något sammanhang, att vara accepterad. Formell delaktighet handlar 

däremot om en objektiv känsla av att tillhöra något sammanhang då delaktigheten är 

sanktionerad och inte tillåts genom uppifrån kommande beslut. Vid en maximal delaktighet 

bör både den subjektiva som objektiva dimensionen av delaktighet uppstå. Vidare påpekar 

Molin (2004) att det är av vikt att uppmärksamma de maktaspekter som förknippas med 

delaktighet. Det kan innebära att vid delaktighet utövas en viss makt, samtidigt som 

delaktighet kan förekomma utan maktaspektens inblandning. 

 

Inklusion 

Social inklusion betyder enligt Madsen (2006) att innefatta någon i helheten. Det är en 

samhällelig fråga som har tydlig koppling till särskilda samhällsformationer och som ställer 

krav på individernas aktiva deltagande i det vardagliga livet. Att vara inkluderad innebär att 

ha rättigheter till olika samhällets institutioner och insatser oavsett social bakgrund, etnicitet 

eller särskilda behov, dvs. inneha rättighet som utnämner individer som samhällsmedborgare. 

Vidare hävdar Madsen (2006) att den sociala inklusionen ska bidra till bildning av individer 

genom att med erkännande av olika behov utveckla skolor och erbjuda utbildning för alla 

medborgare. Detta betyder att fokus inte enbart ligger på individen utan att den sociala miljön 

måste utvecklas för att vara inkluderande. 

Väsentliga processer i den sociala inklusionen fokuserar på de professionellas ansvar för 

bildningen av gemenskaper som är viktiga faktorer för individens utveckling och förändring. 

De ska också sträva i att möjliggöra flexibla och öppna gemenskaper där det finns utrymme 

för inkludering genom utbyte av erfarenheter och inlärning. Denna inlärning ska äga rum i 

bestämda sociala sammanhang som ställer krav på speciella sociala kompetenser vilka kan 

fungera både inkluderande och exkluderande. Samhället ska se till att den sociala 

integrationen sker med tillgång till resurser så som skolan, familjen, dvs. på platser där 

individerna lever sitt liv.  Den sociala inkluderingen ska gälla i alla institutionella miljöer 

(Madsen, 2006).  

De professionellas roll i arbetet med barn är därför att hitta olika vägar för socialt deltagande 

genom att stödja dem i skilda gemenskaper. De professionella ska ansvara i att strukturera 

vardagslivet viket frambringar förutsättningar för deltagande på lika villkor i olika aktiviteter 

och som inträde till inkludering. Betoningen bör ligga på sättet att samtala och betydelsen av 

att kunna se saker och ting ur barnets perspektiv, att bekräfta den andre som individ med 

behov till både närhet och distans (Madsen, 2006). 
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Integration 

För att kunna skapa förståelse för ensamkommande barnens etablering i samhället krävs 

beskrivning av hur deras etablering möjliggörs eller begränsas genom samhällsstrukturen, på 

en makronivå och individnivå.  

Det är samtidigt viktigt att uppmärksamma integrationens komplexitet i den sociala praktiken. 

Detta görs i arbetet genom att närmare titta på hur olika forskare ser på och förklarar 

integrationsbegreppet. Allas rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund är frågor inom integrationspolitik som också omfattar nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden och i samhället (Regeringen, 2013). Med andra ord handlar 

etablering i det svenska samhället om att erbjuda möjligheter till personer med 

utländskbakgrund att delta på lika villkor på olika samhällsarenor.  

Enligt Ahmadi och Lönnback (2005) innebär integrationsperspektivet att minoritetsgrupper 

ska integreras utifrån de förutsättningar och villkor som bestäms av majoritetssamhället. 

Integrationsperspektivet bestäms genom integrationsprogram som skapas av 

majoritetssamhället som handlar egentligen om ytligt accepterande av skillnader. Det krävs en 

viss medvetenhet om kulturella skillnader för att integrationen ska uppnås. I praktiken har 

detta inneburit att man har fokuserat på den grupp som ansetts behöva integreras istället för på 

de mekanismer som exkluderar, diskriminerar och utesluter. Integrationen kräver en känsla 

för varandra, som baseras på ömsesidighet, samförstånd och respekt, samtidigt som det krävs 

allas delaktighet i samhället på lika villkor (Ahmadi och Lönnbäck, 2005).  

Enligt Madsen (2006) kan integration förstås på två olika nivåer. På samhällsnivå uppnås 

integration när det har upprättats ett sammanhängande nätverk av sociala relationer mellan 

samhällets olika grupper och delsystem så som skolor, företag, institutioner m fl. På 

individnivå innebär integration utveckling av sociala band och identitet mellan individen och 

en grupp eller en samhällsinstitution. Med detta menar Madsen att integration genom social 

tillhörighet sker när det finns gemensamma normer som individen knyter sociala band till, 

som ex. familj, arbetsplatsen, vänner, samhällsinstitutioner mm. Individen ska leva upp till 

gruppens normer för att uppnå tillhörighet, att vara integrerad i samhället innebär alltså att 

vara en del av gemenskapen i gruppen eller i det sociala system som förmedlar integration 

mellan individ och samhälle.  

Madsen (2006) hävdar också att den sociala integrationen sker med samhällsmedlemmarnas 

deltagande i många olika delsystem samtidigt. För detta krävs att individer uppfyller vissa 

samhällskrav och besitter förmågan att känna till koden för kommunikation och de normer 

och värderingar som förväntas av dem. Samtidigt är individens förståelse för sina rättigheter 

och skyldigheter i fråga om utbildning, arbete, omsorg om den egna hälsan och eget ansvar av 

vikt för integration. Madsen (2006) påpekar vidare att integrationen kan äga rum genom 

sociala nätverk som är frivilligt uppbyggda relationer mellan individer, vilka bygger på 

ömsesidigt tillit. Sociala nätverk är en resurs för individen, ett socialt kapital och ett uttryck 

för individens strävan till gemenskap. Ett bristfälligt nätverk, vilket innebär mindre tillgång 

till sociala resurser kan leda till individens utstötning och marginalisering. 

En känsla av tillhörighet och att känna sig delaktig i samhället är enligt Ahmadi (2003) vad 

integration innebär. Det som däremot förhindrar integration är individens bundenhet till 

kulturella eller etniska tillhörighet. Individens inblandning i olika sociala sammanhang med 

ett konstruktivt utbyte av kontakter kan ge bidrag till att förbättra handlingsmöjligheter och 

skapa resurser hos individen.  
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Det sociala kapitalet kan också innebära att sociala kontakter kan begränsa individens 

handlingsmöjligheter och på så sätt vara exkluderande (Björnberg, 2012). Tillit, eller att lita 

på någon innebär en del av socialt erkännande vilken genom symboler, gester och 

interaktionen signalerar positiv värdering, att man är sedd. Socialt erkännande av sin 

omgivning påverkas av sociala institutioner, så som skolan.  

För ensamkommande barn betyder det att om de förstår dessa symboler och gester kan de 

stärka sin självkänsla. Därför är myndigheternas och de professionellas bemötande, dvs. 

förhållningssätt, av en mycket stor betydelse för de ensamkommande barnen (Björnberg, 

2012).  

 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi valt att belysa begrepp vilka återfinns i empirin och är aktuella ämnen i 

de professionellas arbete med ensamkommande barn, samt väsentliga för barnens lyckade 

integrering. Med hjälp av våra begrepp påvisar vi de viktiga aspekter av dessa fenomen som 

hjälper oss att kunna återkoppla till resultat och analysdelen.  I teoridelen ligger fokus på 

betydelsen av de professionellas förhållningssätts, bla. att skapa förutsättningar för delaktighet 

och att se till individen som en resurs, vilket hjälper oss att förstå hur detta kan fungera i 

arbetet med ensamkommande barn.  

Dessa begrepp belyser även betydelsen av omgivningens acceptans och rättigheter till samma 

villkor, för att individen ska känna sig inkluderad och som en del av samhället. Att återta 

kontrollen över sitt liv har naturligtvis stor betydelse för individens förmåga till 

självförtroende och inflytande. Boendepersonalens uppgift blir därför att stödja och 

uppmuntra de positiva egenskaperna hos de utsatta barnen, vilket i sin tur bidrar till deras 

utveckling. Utifrån boendepersonalens perspektiv vill vi se på de ensamkommande barnens 

möjligheter till delaktighet. Hur personalen genom sitt arbetssätt stärker barnen med redskap, 

resurser så att de genom egenmakt kan ta över sin situation. Samtidigt vill vi återkoppla till 

vad i personalens förhållningssätt som bidrar till att barnen känner sig inkluderade i olika 

samhälleliga sammanhang. 
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METOD 

I vår undersökning har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ ansats i form av en 

enkätundersökning och tre stycken intervjuer. Först kommer vi kort presentera triangulering 

som metod, därefter vad skillnaden är mellan kvantitativ och kvalitativ metod, vilka kan ge 

bättre förståelse av de metoder vi använder oss av i studien. Metoddelen presenteras med två 

huvudrubriker benämnda som kvantitativ undersökning och kvalitativ undersökning. Varje 

huvudrubrik innehåller underrubriker som undersökningens uppläggning, urval, instrument, 

material, bearbetning och analys, tillförlitlighet och etiskt ställningstagande.  

 

Triangulering 

Ansatsen vi valde är en så kallad mixed metod eller triangulering. Detta innebär enligt 

Bryman (2001) att forskaren använder mer än en metod vid studier av sociala företeelser, i vår 

studie en kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod. På så sätt tappade vi inte vår 

trovärdighet i studien samtidigt som vi fick olika perspektiv på studieobjektet (Björklund och 

Paulsson, 2009). Val av metod sker utifrån syftet och frågeställningar i studien anser Trost 

(2001) och utifrån våra funderingar kring valet av metod framstod det lämpligt att använda sig 

av en kvantitativ ansats. Men för att få ytterligare kunskap om våra frågeställningar valde vi 

även att göra tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer som har fokus på ett visst tema och 

innehåller förslag på frågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Fördelar med en kvantitativ 

undersökning trodde vi att vi kunde nå större population och få en bredare och övergripande 

bild av situationen medan i en kvalitativ undersökning fördjupade vi oss i ämnet. 

Undersökningar på både internationell och nationell nivå visar att boende för 

ensamkommande barn skiljer sig mycket åt, vi ville därför se hur verkligheten såg ut i Kalmar 

län. Med en enkät undersökning fick vi en större mängd data att analysera som representerar 

boendepersonalens åsikter kring frågor om förhållningssättet och hur det påverkar 

ensamkommande barnens integration. I intervjuerna som utfördes fick vi bättre förståelse för 

empirin. 

 

Skillnad mellan kvantitativ - och kvalitativ metod 

I användningen av den kvantitativa metoden var det våra frågor och intresse som styrde 

struktureringen av undersökningen medan i den kvalitativa metoden var det deltagarnas 

perspektiv som styrde vad som var viktigt och betydelsefullt i undersökningen, dvs. vår 

utgångspunkt var informanternas perspektiv. Som forskare var vi inte involverade i 

undersökningspersonerna vid kvantitativa metoder. Det skapades en distans mellan 

respondenterna och oss medan i den kvalitativa studien strävade vi efter att komma nära de 

informanter som studerades för att kunna se världen genom deras ”ögon”.  Till skillnad från 

den kvantitativa metoden som är strukturerad, samt som generaliserar data av en relevant 

population och bygger på precision vid objektiva mätningar är den kvalitativa metoden oftast 

ostrukturerad där man med sitt långvariga engagemang i en viss social miljö strävar efter en 

förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i de sammanhang som undersökningen görs. 

Genom den kvantitativa metoden ville vi påvisa olika samband mellan olika variabler. I den 

kvalitativa metoden däremot vill vi visa samspel mellan ett mindre antal människor och vars 

fokus ligger här på vad människors beteende innehåller (Bryman, 2001). Med den kvantitativa 

metoden har vi tillgång till en större population och får en objektiv bild, med den kvalitativa 
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metoden däremot fördjupar vi oss i vår studie, med förhoppning om att få en mer helhetlig 

bild och dra subjektiva slutsatser. Kvalitativa forskare använder sig av ord vid analysen av 

materialet, medan kvalitativa är inriktade på användning av siffror (Bryman, 2001). 

 

KVANTITATIV UNDERSÖKNING 

Valet av kvantitativ metod framstod som lämplig genom att tillämpa en enkätundersökning. 

Genom att tillämpa oss av enkätundersökning behövde vi inte begränsa oss geografiskt utan 

kunde nå ut till samtliga boenden i Kalmar län. Med en kvantitativ undersökning når vi en 

större population och får en bredare och övergripande bild av situationen, samtidigt som vi får 

svar på vårt syfte och frågeställningar. Vilka innefattar, vad i personalens förhållningssätt 

skapar möjligheter för ensamkommande barnens delaktighet, inkludering och integration i 

samhället och finns det skillnader mellan boendepersonal om vad man anser om att arbeta 

med delaktighetsfrämjande arbete. 

  

Undersökningens upplägg 

Genom datainsamlingsmetoden enkät nådde vi ut till alla boenden i länet, samtidigt som 

metoden möjliggjorde att undersöka om det fanns likheter och olikheter med andra data och 

om det fanns samband mellan en och flera faktorer (Bryman, 2001).  

Kontakten med de berörda boendena etablerades genom telefonsamtal till kommunerna som 

delgav oss telefonnummer till respektive boende. De var positivt inställda till vår 

undersökning, det var däremot ingen självklarhet att alla boenden skulle ställa upp i vår 

undersökning.  Ett boende kunde inte lämna någon information om deltagande vid vår första 

förfrågan utan bestämde sig om att delta i senare delen av undersökningen.  

På varje boende skapades en kontakt via telefon med en så kallad ”gate-keeper”, en person 

som i fortsättningen blev vår länk till respektive boende, vars mailadress vi erhöll och som vi 

höll kontinuerlig kontakt med. Några av dem var föreståndare och andra medarbetare. 

Målsättningen till att skapa denna kontakt var att få en bättre utdelning på vår enkät än genom 

att bara skapa kontakt genom mail. Med en förhoppning om att fler boenden skulle vara 

intresserade av att ställa upp i vår undersökning.  I samtalet fick kontaktpersonerna 

information om och en förfrågan om att delta i vår enkätundersökning. Vid samma tillfälle 

informerades de om att deras medverkan är helt frivillig och anonym. En överenskommelse 

gjordes med kontaktpersonerna om att de skulle få vårt informationsbrev med enkäten att 

vidarebefordra till sina samtliga medarbetare för att minska risken för bortfall. Brevet 

förklarade syftet till varför det är viktigt att så många som möjligt av respondenterna svarade. 

Vidare informerade vi om att alla svar behandlas konfidentiellt, samtidigt som vi planerade att 

skicka en påminnelse (bilaga 2.) efter fem dagar, för att få in så många svar som möjligt. 

Insamlat material från enkäten kodades och matades in i SPSS - dataprogram för analysering 

av data. Genom att på detta sätt distribuera enkäten var vi medvetna om att våra 

kontaktpersoner hade möjlighet att välja fritt till vilka medarbetare de valde att 

vidarebefordrar enkäten till och att detta kan ha inverkat på enkätens slutresultat.   
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Urval 

Valet av respondenterna till studien måste vara relevant för forskningsfrågorna (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2010). De personer som står de ensamkommande barnen närmast är 

självklart boendepersonalen. Deras involvering i barnens liv är påtaglig och de erfarenheter 

och kunskaper personalen besitter kring dessa barn bedömdes att vara viktiga källor i vår 

undersökning.  

Det strategiska valet av den population som undersöktes föll på personalen på boenden för 

ensamkommande barn i Kalmar län därför att det i dagsläget inte finns så mycket forskning 

om hur personalen upplever sin situation. Inte heller hur de genom sitt förhållningsätt  och 

delaktighetsfrämjande arbete integrerar de ensamkommande barnen i sitt ny hemland. Genom 

Migrationsverket (2013) framkom att det fanns 11 boenden för ensamkommande barn inom 

Kalmar län. Det visade sig dock att alla inte hade startat upp ännu så den totala populationen 

blev i det här fallet 9 verksamma HVB-boenden för ensamkommande barn som alla drivs av 

kommunen. Det totala antalet anställda på dessa boenden är 85. Resultatet av undersökningen 

speglar personalen på alla boenden för ensamkommande barn i hela Kalmar Län.  

 

Instrument 

Genom att tillämpa kvantitativ metod, här genom en enkätundersökning, införskaffades 

information som kan mätas och värderas numeriskt (Björklund och Paulsson, 2003). Den 

kvantitativa metoden studerar variationen hos de variabler som undersöks och sambandet 

mellan två eller flera variabler (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Den kvantitativa 

metoden bör belysa vad i de professionellas förhållningssätt som bidrar till ensamkommande 

barnens delaktighet i samhället. Den mätbara informationen som producerades kan vara 

otillräcklig för att studera och kan eventuellt begränsa möjligheterna till kunskapsgenerering. 

Samtidigt som valet av att göra en enkätundersökning skapade en osäkerhet på grund av den 

slumpmässiga variationen hos respondenterna som deltar i undersökningen (Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen, 2010). Ur miljöhänseende var det bra att skicka ut en elektronisk 

enkät via mail, kostnaden blev även ringa i jämförelse med brevporto.  

 

Material  

Vårt syfte var att göra en totalundersökning, dvs. undersöka alla boenden och därför skickades 

enkäten till samtliga boenden i Kalmar län. Efter 14 dagar av insamling av datamaterialet 

påbörjades bearbetning av enkäter. Samtliga enkätsvar lästes igenom för att få en 

övergripande bild om omfattningen av svarsfrekvensen. Det visade sig att all personal på 

boendena inte har svart på enkäten och därför låg svarsfrekvensen på blygsamma 37, 6 % .  

Enkätfrågorna konstruerades i Google docs. ett dataprogram med färdiga mallar, utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. För att undvika ett alltför stort bortfall utformades enkäten på ett 

sätt så att den inte uppfattades för arbetsam att besvara. Enkäten innehöll 10 slutna frågor med 

tydliga instruktioner om hur den skulle besvaras. Svarsalternativen har ställts upp enligt 

Likertskala, en attitydskala som innehåller ett antal påståenden. Likertskalan anger hur starkt 

respondenterna tar avstånd ifrån eller instämmer till dess innehåll (Ejlertsson, 2005). Enkäten 

utformades för att besvara vårt syfte och frågeställningar genom ett antal påståenden om hur 

personalens förhållningssätt inverkade på barnens möjlighet till delaktighet, inklusion och 
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integration. Enkätfrågorna sökte också svar på om barnen gavs möjligheter till att utveckla 

sina egna resurser genom boendepersonalens förhållningssätt. Enkäten delades upp i två olika 

delar (bilaga 3). I den första delen ställdes fem stycken bakgrundsfrågor där frågades efter 

ålder på respondenterna, kön, yrkeserfarenhet i arbetet med ensamkommande barn, samt 

omfattningen av tidigare erfarenheter i arbetet med barn. Syfte med dessa frågor är att besvara 

fråga två i vår frågeställning, dvs. kunna undersöka om det finns något samband mellan olika 

faktorer, så som kön, åldern, yrkeserfarenhet och respondenternas förhållningssätt i arbetet 

med ensamkommande barnens delaktighet.  

I andra delen av enkäten från fråga sex till tio operationaliserades syftets första frågeställning. 

Syftet med frågorna var att utveckla kunskaper om hur personalens förhållningssätt bidrar till 

de ensamkommande barnens delaktighet i vissa område som vi ansåg vara betydelsefulla för 

deras integration, att klara eget boende, skolan, att vara aktiva samhällsmedborgare och att må 

bra. I frågorna sex till nio hade respondenterna möjlighet att välja ett svarsalternativ. 

Sista enkätfrågan behandlade tre viktiga egenskaper i personalens förhållningssätt som skapar 

trivsel för barnen på boendet. Här kunde respondenterna ange tre olika svarsalternativ. Alla 

angivna förhållningssätten i enkätfråga tio anser vi är viktiga faktorer för ensamkommande 

barnens trivsel på boendet som en förutsättning för delaktighet och en del av deras 

inkludering och integration i samhället. 

 

Bearbetning och analys 

För att besvara vårt syfte och frågeställningar, vad i personalens förhållningssätt som skapar 

möjligheter för ensamkommande barnens delaktighet, inkludering och integrering och om det 

finns skillnader mellan personalen vad det gäller kön, ålder erfarenheter av arbete med barn 

valde vi ett smidigt sätt att bearbeta information från enkäten, det statistiska dataprogrammet 

SPSS. Programmet SPSS har vi kommit i kontakt med under vår utbildning och ansåg att det 

var ett relevant sätt för analysering av vårt insamlade datamaterial som hämtades från 

enkätverktyget i Google docs. Samtliga variabler och påståenden i frågorna redovisas i 

resultat och analysdelen.  

För att kunna besvara frågeställning 1, ”Vad i arbetet med förhållningssätt skapar möjligheter 

för ensamkommande barnens delaktighet, enligt personal på boenden för ensamkommande 

barn” skattades medelvärdet för samtliga påståenden om hur personalen förhåller sig till 

dessa. För att kunna göra detta kodades valen instämmer helt - tar helt avstånd om på en skala 

från 1 till 5 där 5 betecknar instämmer helt, 1 tar helt avstånd och således blir värdet 3 

svarsalternativet tveksam. Respondenterna fick här ta ställning till i vilken grad de instämmer 

med påståendena. Dessa medelvärden användes för att gemföra påståendena med varandra. Är 

ett medelvärde högre för ett påstående än för ett annat kan man säga att respondenterna var 

mer instämmande i detta påstående än i det andra.  

Till den andra frågeställningen, ”Finns det skillnader mellan personal på boenden om vad 

man anser om att arbeta med delaktighetsfrämjande arbete? Om ja, kan dessa förklaras med 

kön, ålder, utbildning, erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn etc.?” användes 

bivariata korrelationsanalyser för att se om det finns något samband mellan den specificerade 

informationen om personalen, exempelvis kön och vad de har svarat på de fem-skaliga 

påståendena i undersökningen.  
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Bivariat korrelationsanalys mellan två variabler mäter hur starkt sambandet är mellan dessa, 

ex. mellan kön och påståendet ”att vi som personal är lyhörda för barnens mående”. 

Korrelationen mellan två variabler kan vara mellan -1 och 1. Är korrelationen -1 betyder det 

att finns ett prefekt negativt samband. Detta betyder att en ökning i variabel 1 ger en 

minskning av variabel 2. Är korrelationen 1 betyder det att det finns ett perfekt positivt 

samband mellan variablerna. 0 betyder att det inte finns något samband mellan de två 

variablerna (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

 

Kodning 

Utbildningarna gymnasium och folkhögskola kodades om till ett alternativ, annan utbildning, 

detta alternativ jämfördes med alternativet högskola/universitet. Detta gjordes då det var 

väldigt få i dessa grupper och med tanke på att de är så lika valde vi att gruppera dessa som en 

och samma. högskola/universitet kodades som 0 medan gymnasium/folkhögskola som 1. Kön 

kodades också om som binär variabel, man kodades som 1 medan kvinna som 0. 

Tillförlitlighet 

Tre aspekter som alltid måste beaktas i vetenskapliga studier är validitet, reliabilitet och 

generalisering. Dessa tre aspekter är ett mått på studiens trovärdighet (Björklund och 

Paulsson, 2003).   

Validitet handlar om i vilken utsträckning man verkligen mäter ett begrepp som man avser att 

mäta (Björklund och Paulsson, 2003). För att uppnå validitet utformades en enkät 

innehållande tydliga, ej vinklade frågor med ett enkelt, vardagligt språk för att undvika 

missförstånd. Frågorna i enkäten har formulerats utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar vilket också påvisar validitet. I syftet att uppnå validitet lät vi några andra 

studenter läsa igenom enkäten och lämna synpunkter om huruvida våra enkätfrågor fångade 

upp de begrepp som är relevanta för studien och om de var formulerade på rätt sätt. Detta 

gjordes för att minska risken för att frågorna inte skulle missförstås. 

Reliabilitet handlar i grunden om överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått av ett 

begrepp (Bryman, 2001), dvs. i vilken utsträckning fås samma värde om undersökningen 

upprepas (Björklund och Paulsson, 2003). Noggrannhet uppvisades med tydlig markering av 

vissa instruktioner som ex. att i vissa enkätfrågor endast angavs ett svarsalternativ. Vi är 

medvetna om att som forskare påverkar vi val av frågor och svarsalternativ genom vår 

förförståelse och därför tyckte vi det var viktigt att så långt som möjligt formulera frågor som 

ger en trovärdig bild av verkligheten.  

Generalisering innebär att forskare kan dra generella slutsatser utifrån en population. För att 

göra en statistisk generalisering till en större population krävs att forskare gör ett 

slumpmässigt urval av respondenter i den populationen som har undersökts (Bryman, 2001). I 

enkätundersökningen hade vi endast haft möjlighet att kunna generalisera resultatet och dra 

slutsatser av den populationen som vi har undersökt.  
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KVALITATIV UNDERSÖKNING 

Med den kvalitativa delen av undersökningen ville vi få djupare information om hur 

informanterna ser på sitt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn. Den kvalitativa 

undersökningen bidrog med mer kunskap om informanternas upplevelser. Genom ett 

kontextuellt synsätt fick vi mer detaljerad information och bättre förståelse för personalens 

syn på vad i deras arbete skapar möjligheter som stärker barnens delaktighet, inklusion och 

integration i samhället. Samtidigt som vi ville komplettera enkätundersökningen valde vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer i denna studie för att besvara syfte och frågeställningar. 

Undersökningens upplägg 

Vid kvalitativa intervjuer är urvalet av populationen mer begränsad, men det kan däremot ge 

oss en helhet av det sammanhang som undersöks (Kvale, 1997). För att få möjlighet att samla 

in empiriskt material togs via telefon, kontakt med boenden för ensamkommande barn i 

Kalmar län. Kontakt togs med våra så kallade ”gate-keepers”, personer som var vår 

huvudkontakt på boendet och dem som vi höll en varaktig mailkontakt med. Vi förklarade att 

syftet var att stärka våra tidigare utsända kvantitativa enkäter med personliga beskrivningar 

utifrån respondenternas egen verklighet men också att det kändes osäkert hur stort bortfall 

enkäterna skulle ge oss.  Detta ville vi göra genom att utföra semi-strukturerade intervjuer 

med några ur boendepersonalen.  

De informerades om att det var helt frivilligt att ställa upp, att materialet skulle spelas in men 

behandlas ytterst varsamt och vara avpersonifierat. Vi fick besked om att de kunde ställa upp 

och hjälpa oss om några dagar. Vi bestämdes oss för att besöka det ena boendet samt att den 

andra kontakten skulle ske via internet.  

Den ena intervjun gjordes genom att vi ringde upp den ena respondenten och kom överens om 

att vi skulle göra själva intervjun via Skype på grund av boendets geografiska placering i 

länet. Vi började med att begära och fick informerat samtycke av respondenten (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  En av oss ställde frågor och den andra antecknade, hela intervjun spelades 

in. Det andra boendet kunde vi besöka, där vi träffade föreståndaren och den personal som 

arbetade just denna dag. Tillsammans beslutade vi vilka två respondenter som skulle ställa 

upp på intervjuerna. Vi begärde och fick informerat samtycke av de två respondenterna som 

skulle ställa upp (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuerna genomförde vi tillsammans, med 

en respondent åt gången på boendepersonalens arbetsplats i ett avskilt rum för att undvika 

störningar från omgivningen (Björklund och Paulsson, 2003). Intervjuerna spelades in med 

syfte att förbättra vår intervju, underlätta analysen av det som sades och framförallt att det 

insamlade materialet kunde användas flera gånger om behovet skulle uppstå. Vid varje samtal 

var vi båda närvarande för att kunna komplettera varandra genom att en av oss antecknade 

medan den andre intervjuade, lyssnade och ställde anpassade uppföljningsfrågor. För oss som 

intervjuare låg fokus vid intervjuerna på att försöka uppfatta det som uttalas genom 

respondentens ”ögon” och utan inblandning av förutfattade meningar som vi bär med oss från 

tidigare erfarenheter (Bryman, 2001). 

 

Urval 

Två boenden för ensamkommande barn valdes inom området för vår population, ett som var 

geografiskt närliggande och ett där vi hade en personlig kontakt.  
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Det empiriska urvalet skedde genom ett så kallade snöbollsurval. Snöbolls urval är en typ av 

bekvämlighetsurval där forskaren får kontakt med en person som är relevant för 

undersökningen som i sin tur förmedlar kontakt med informanterna (Bryman, 2001). 

Tillämpningen av ett snöbolls urval passade väl in, på grund av begränsningar när det gällde 

tidsaspekten, avståndet till vissa boende för ensamkommande barn, samt våra ekonomiska 

resurser.  

 

Instrument 

Den kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjun är till en viss del av en styrande 

karaktär vilket innebär att intervjuaren har ett syfte och använder sig av en specifik teknik vid 

utförandet av intervjun. Våra intervjuer var semistrukturerade, hade fokus på ett visst tema 

och innehåll förslag på frågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Frågorna skedde i en viss 

ordning med ett förutbestämt innehåll men lämnade öppet för följdfrågor (Björklund och 

Paulsson, 2003).  

I konstruktionen av vår intervjuguide (bilaga 4.) utgick vi från studiens syfte och 

frågeställningar samt våra enkätfrågor. Fokus i intervjuguiden sattes på vad, hur och varför 

personalen ansåg att just deras förhållningssätt var viktiga för de ensamkommande barnens 

möjligheter att klara av ett eget boende, skaffa arbete, klara sin utbildning och få kontakt med 

sina medmänniskor. Personalen kunde utifrån frågeställningarna berätta hur de i empirin 

genom delaktighet, inklusion och integration vägleder barnen att bli samhällsmedborgare. 

Även hur personalen genom sitt förhållningssätt ger de ensamkommande barnen möjlighet till 

empowerment och på så sätt delaktighet i sitt eget liv. Syfte med att använda oss av semi - 

strukturerade frågor visade flexibilitet och respondenterna fick större handlingsutrymme att 

utveckla sina svar inom ämnet, dvs. teman som utarbetades utifrån studiens syfte och 

problemformulering. Tanken med intervjuerna var att göra en fördjupning i frågor som rörde 

ämnet, att framkalla spontana beskrivningar utifrån informanternas egen verklighet.  

Samtidigt såg vi till att hela intervjun följde en röd tråd och att inte avvek från 

forskningssyftet. På så sätt försäkrade vi oss om att syftet besvarades och undvek överflödig 

information.  Viktiga delar i utförandet av våra kvalitativa intervjuer var att formulera 

generella frågeställningar, att välja relevanta platser och informanter, insamla betydelsefullt 

data som senare tolkades och kopplades till giltiga begrepp och teorier (Bryman, 2001).  

 

Bearbetning och analys 

Det inspelade materialet spelades upp och varje intervju transkriberades ordagrant, skrevs ut 

och sparades på olika ställe och dokument för att säkra informanternas anonymitet. 

Transkriberingen av texten är en del av analysarbetet och ett mycket tidskrävande arbete där 

intervjuaren transformerar, översätter ordagrant det muntliga språket till ett skrivet språk 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Därefter kodades texten, kodning i en kvalitativ dataanalys är 

en process som ständigt förändras och omvärderas (Bryman, 2001). Vidare analyserades de 

teman, dvs. empirin som upptäcktes utifrån den tidigare forskning och teorin. 

Utifrån den transkriberade texten gjorde vi meningskoncentrering vilket innebär att vi 

sammanfattade respondenternas yttranden i kortare formuleringar. Texten pressades ihop och 

komprimerades till stycken som sedan analyserades utifrån ett metodiskt syfte.  
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Vi sökte efter naturliga meningsenheter och utvecklade dessa till huvudteman som 

sammankopplades med studiens teori empowerment, samt de teoretiska begreppen 

delaktighet, inklusion och integration (Kvale och Brinkman, 2009). Utifrån vad informanterna 

sa tolkade vi deras uttalanden till några återkommande huvudteman som var återkommande 

hos alla informanterna var utbildning, kompisar, känslor och anpassning till omgivningen.   

 

Tillförlitlighet  

Validitet - Vid intervjuer kan så kallad intervjuareffekt uppstå, dvs. att intervjuare och 

informant uppför sig på ett sådant sätt att man medvetet eller omedvetet inte förstår varandra 

(Patel och Davison, 1994). Det underlättar om man tar god tid på sig och är påläst och inte 

ställer alltför krångliga frågor som kan tolkas på flera olika sätt. I intervjuerna försökte vi 

undvika ledande frågor vilka kunde styra och påverka informanternas svar. Vid flera tillfällen 

under intervjun ställde vi frågor till informanterna med vilka vi kontrollerade att vi hade 

förstått svaret rätt. Det bör också nämnas att den transkriberade texten inte skickades till varje 

informant vilket kunde påverka validiteten eftersom vi inte visste om det de sa uppfattades 

korrekt av oss. 

Reliabilitet - Under intervjuer och bearbetning av informationen får enligt Kvale (1997) inte 

ske slumpmässiga fel om forskaren vill uppnå hög reliabilitet. För att försäkra oss om en hög 

reliabilitet har vi i alla intervjuer ställt frågor till våra informanter som har varit planerade från 

första början. Vid utskrift av intervjun var vi noga med att båda var eniga om vad vi har hört 

för att på så sätt inte missa viktig information. Det bör nämnas att i samma stund när 

intervjuerna nedtecknades kunde vi också genom vår uppfattning av det som sagts och visades 

anteckna informanternas känslor vid uttalande om vissa teman. Detta har hjälpt oss vid 

tolkning av personalens uttalanden om vad i deras förhållningssätt skapar möjligheter för 

ensamkommande barnens delaktighet och inkludering i olika sammanhang från ett bredare 

perspektiv än bara genom ordagrann återgivning av informanternas uttalanden.  

Generalisering vid utförandet av kvalitativa intervjuer är forskarnas unika förförståelse och 

tolkningskänsla faktorer som gör att forskaren har svårt att generera en slutsats. Med detta 

menas att trots samma syfte och frågeformuleringarna kan inte forskare dra samma slutsatser 

utöver den situationen i vilken de producerades (Bryman, 2001). I vår studie att utifrån enbart 

tre intervjuer dra generella slutsatser om hela populationen är inte möjligt eftersom de utgör 

en minimal del av all boendepersonal som arbetar med ensamkommande barn i Kalmar län. 

 

Forskningsetik 

Detta avsnitt behandlar etiska riktlinjer gällande enkät och intervjufrågor.  

Vid både kvantitativa - och kvalitativa undersökningar kan det uppstå etiska frågor som bör 

tas i beaktande redan från början av undersökningen (Kvale och Brinkmann, 2009). Det är 

viktigt att skilja på vad som är anonym och vad som är konfidentiell information.  Om en 

undersökning anses vara anonym finns inga uppgifter som kan göra deltagarna identifierbara, 

dvs. inga namn, personnummer, adresser eller dylik.  Är enkäten däremot konfidentiell kan 

sådan information finnas men det är bara forskaren som har tillgång till dessa uppgifter. 

Genom att konstruera en elektronisk enkätundersökning eliminerades dessa forskningsetiska 

hinder. Informanterna var från början informerade om undersökningens syfte, var och hur den 
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kommer att användas, att deras medverkan var helt frivillig och att de kunde avsluta sin 

medverkan när som helst.  Deras samtycke fick vi när de besvarade enkäten. Däremot har vi 

poängterat att deras medverkan var viktig för undersökningens resultat och utfall (Patel och 

Davidson, 1994). 

Genom att välja kvantitativ metod underlättade vi både för oss själva och för respondenterna. 

Inga känsliga dokument måste låsas in för att inte komma i orätta händer, inte heller kunde de 

tappas bort. Respondenterna behövde inte känna någon oro att deras svarsalternativ skulle 

röjas eller ifrågasättas av överordnade eller andra medarbetare. Enkätuppgifterna används 

endast för studiens syfte. 

Genom att vi kontaktade chefen på boendena och informanterna självmant ville ställa upp på 

intervjuerna anser vi att informant-samtycket var uppfyllt. Det är även viktigt att garantera 

informanternas konfidentialitet och överväga de konsekvenser som kan uppstå vid studien 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  

De kvalitativa intervjuerna påbörjades genom muntlig upplysning till informanterna om att 

undersökningens syfte var att styrka validiteten och reliabiliteten i en större undersökning. 

Detta för att få fram mer vetskap om hur personalen som arbetar med ensamkommande barn 

applicerade delaktighet, inklusion och integration i sitt arbete. 

I anslutning till intervjuerna fick informanterna muntlig information om vilka som kommer att 

få tillgång till intervjumaterialet och att samtalet som spelas in kommer att användas endast i 

vår undersökning och att det inspelade materialet kommer att förstöras. De informerades även 

om att all information kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att det inte kommer att 

framgå ur studien vilka som har deltagit eller vem som har sagt vad.  

Respondenterna är informerade om att resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna 

kommer att publiceras i vår C-uppsats och att de får ta del av resultatet dels genom en 

sammanställning av enkätundersökningen samt att ett exemplar av uppsatsen kommer att 

skickas till våra så kallade ”gate-keepers” via mail (Patel och Davidson, 1994). 

Undersökningen följer i övrigt Vetenskapsrådets etiska principer och för att uppfylla kraven 

på individskydd informerades respondenterna om etiska frågor som rör anonymitet, 

frivillighet, integritet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

RESULTAT  

Detta kapitel presenteras i två avsnitt. I första avsnittet presenteras resultat från 

enkätundersökningen, med redovisning av statistisk data i form av grafer och tabeller.  Den 

andra resultatdelen presenterar resultatet av intervjuundersökningen. Vi har valt att benämna 

medverkande i studien för respondenter i enkätundersökningen och för informanter i 

intervjuundersökningen. Analys av resultatet presenteras i nästföljande kapitel. 

 

Resultat av enkät 

Första avsnittet i enkätundersökningen redovisar resultat av bakgrundsfrågor. I enkäten 

frågades efter personalens kön, ålder, vilken utbildning de har, hur länge har de arbetat med 

ensamkommande barn, om de har tidigare erfarenheter av arbete med barn och i så fall i hur 

många år. Resultatet av bakgrundsfrågor redovisas med tabeller och en graf.  

 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

Enkätens första två bakgrundsfrågor behandlar bakgrundsuppgifter som kön och åldern. Av 

samtliga 32 respondenter som besvarade enkäten är antalet kvinnor 18 och män 14. 

Procentuellt är fördelningen 56 % kvinnor och 44 % män.  Respondenternas medelålder är 42, 

7 år. Åldersfördelningen ser ut på följande sätt:  

Yngre än 35 år     7 respondenter 

35 till 50 år          18 respondenter  

Äldre än 50 år     7 respondenter 

Utifrån uppgifterna utläses att de flesta respondenter befinner sig i åldern mellan 35 och 50 år. 

Bild 1. 

 

Diagrammet visar respondenternas utbildningsnivå. Utbildning på högskola/universitets nivå 

har 81,25% eller 26 respondenter. 4 respondenter eller 12,5% har utbildning på gymnasienivå, 

samt 2 respondenter eller 6,25 % har folkhögskoleutbildning. En övervägande majoritet av 

respondenterna har utbildning på högre nivå. 
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Erfarenheter av arbete med barn 

Erfarenheter av arbete med barn är nästa bakgrundsfråga som är intressant att titta närmare på 

för att få uppfattning om respondenternas omfattning av arbete med barn.  

 

Tabell 1. Arbete med ensamkommande barn 

Arbete med 

ensamkommande barn 

Antal respondenter 

0-5 år 29 

5-10 år 2 

10-15 år 0 

15-20 år 1 

 

Av totalt 32 respondenter som besvarade enkäten är det den största gruppen med 29 

respondenter som har arbetat mellan 0 och 5 år med ensamkommande barn, dvs. ca 90,6 %.  2 

respondenter har erfarenheter av arbete med ensamkommande barn i intervall mellan 5 och 10 

år, ca 6 %. Tabellen visar även att en respondent har arbetat i över 15 år med 

ensamkommande barn. Medelvärdet av de sammanlagda åren som respondenterna arbetat 

med ensamkommande barn är 2,4 år. Slutsatsen är att de flesta av respondenterna inte har så 

lång erfarenhet av arbete med ensamkommande barn. 

 

Tabell 2. Erfarenhet av tidigare arbete med barn 

Svarsalternativ Ja Nej 

Erfarenhet av tidigare 

arbete med barn 

30 2 

 

På tredje bakgrundsfrågan om man har tidigare erfarenheter av generellt arbete med barn har 

30 respondenter besvarat frågan med ja vilket motsvarar 94 % och 2 respondenter eller 6 % 

som har uttalat sig att de inte alls har erfarenheter av tidigare arbete med barn.  

De 30 respondenter som besvarade frågan med ja fick även besvara en underfråga som 

handlar om hur lång erfarenhet respondenterna har av tidigare arbete med barn.  
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Tabell 3. Omfattningen av tidigare arbete med barn 

Erfarenhet av tidigare 

arbete med barn 

Antal respondenter 

0-7 år 12 

7- 14 år 8 

14- 21 år 6 

21- 28 år 2 

28-35 år 2 

 

Av de 30 respondenter som tidigare arbetat med barn hade 12 respondenter eller 40 % tidigare 

arbetat i upp till 7 år med barn. 8 respondenter eller ca 27 % hade arbetat mellan 7 och 14 år 

med barn. 6 respondenter hade erfarenhet av arbete med barn mellan 14 och 21 år vilket 

motsvarar ca 13 % av alla respondenter. Av de respondenter som hade längst erfarenhet av 

tidigare arbete med barn är 2 som arbetat mellan 21 och 28 år och 2 som har arbetat längre än 

28 år. Medelvärdet av respondenternas erfarenheter av tidigare arbete med barn är ca.11 år.  

Slutsatsen är att de flesta av respondenterna har stor erfarenhet av tidigare arbete med barn. 
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Boendepersonalens förhållningssätt 

Tabell 4. Vad i boendepersonalens förhållningssätt stärker ensamkommande barnens 

möjligheter till att klara eget boende 

Svarsalternativ Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tveksam Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Att personalen 

följer de 

gemensamma 

regler och 

rutiner 

19 10 2 0 1 

Att låta barnen 

ta eget initiativ 

till kontakt med 

ex. socialtjänsten 

etc. 

14 

 

12 5 1 0 

Att ställa krav 

på medverkan i 

hushållet 

18 12 1 0 1 

Att vägleda 

barnen i att ta 

hand om sin 

hushållsekonomi 

21 8 2 0 1 

 

I tabell 4 anges fyra olika påståenden med vilka vi redovisar resultatet av vad 

boendepersonalen anser om vad i deras förhållningssätt som stärker de ensamkommande 

barnens möjligheter till att klara eget boende i framtiden.  Tabellen visar att majoriteten av 

respondenter instämmer med påståendena ovan. 21 respondenter instämde helt i påståendet att 

vägleda barnen i att ta hand om sin hushållsekonomi. Att ställa krav på barnens medverkan i 

hushållet instämde 30 respondenter helt eller delvis i, vilket visade att personalen ansåg att 

detta påverkade barnens möjligheter positivt till att klara ett eget boende i framtiden. 
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Tabell 5. Vad i personalens förhållningssätt stärker barnens möjligheter att i framtiden 

bli aktiva samhällsmedborgare 

Svarsalternativ Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Att förmedla 

kunskaper om den 

svenska kulturen 

27 3 2 0 0 

Att uppmuntra till 

kontakt med barn och 

vuxna utanför 

boendet 

26 2 4 0 0 

Att stödja till 

deltagande i någon 

föreningsaktivitet 

25 5 1 0 0 

Att upplysa barnen 

om rättigheter och 

skyldigheter 

26 6 0 0 0 

 

Här presenteras fyra olika påståenden som vi anser är relevanta till barnens delaktighet, 

inkludering och integration i samhället. Detta är betydelsefullt i personalens förhållningssätt i 

arbete med att skapa möjligheter för aktivt medborgarskap för barnen. 

Av tabellen utläses att även här var de flesta av respondenterna instämmande med 

påståendena. Påståendet som mest stärker ensamkommande barnens möjligheter till att bli 

aktiva samhällsmedborgare var enligt respondenterna att förmedla kunskaper om den svenska 

kulturen.  

Att upplysa barnen om deras rättigheter och skyldigheter var personalen på boendena i 

Kalmar län mest positiva. De bör noteras att ingen av personalen tog helt eller delvis avstånd 

från påståendena. 

Tabell 6. Vad i boendepersonalens förhållningssätt stärker ensamkommande barnens 

möjligheter till en utbildning som i framtiden leder till arbete 

Svarsalternativ Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Att uppmuntra till 

en aktiv skolgång 

26 5 1 0 0 

Att hålla sig 

informerad om 

barnens 

skolarbete 

24 3 3 2 0 

Att ställa upp med 

läxhjälp 

28 3 0 0 0 

Att stötta i valet 

av utbildning 

24 7 1 0 0 
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Tabellen ovan presenterar resultat av påståendena som belyser hur de responderande 

professionella såg på vad i arbetet med att uppmuntra till en aktiv skolgång som stärker det 

ensamkommande barnens möjligheter till en utbildning som leder till arbete.  

De förhållningssätten vi belyser i påståendena ovan är personalens uppmuntran av barnen till 

en aktiv skolgång, betydelsen av att hålla sig informerade om barnens skolarbete genom 

kontakten med lärare på skolan, samt hjälpen vid läxläsning och stöttning av barnen vid valet 

av den utbildning de är intresserade av.  

Här bör det uppmärksammas att påståendet att ställa upp med läxläsning har inte besvarats av 

en respondent. De flesta av respondenterna var helt instämmande med påståendet att genom 

att ställa upp med läxhjälp stärktes barnens möjligheter till utbildning som i framtiden leder 

till arbete. 

  

Tabell 7. Vad i personalens förhållningssätt stärker barnens välbefinnande 

Svarsalternativ Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 

Att vara lyhörd 

för barnens 

mående 

26 6 0 0 0 

Att se varje barn 

som egen individ 

29 3 0 0 0 

Att förmedla 

kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

22 9 1 0 0 

Att uppmuntra 

till deltagande i 

idrottsaktiviteter 

24 6 2 0 0 

 

Tabell 6 visar resultat av vad personalen på boendena i Kalmar län tyckte om vad i deras 

förhållningssätt som stärker barnens välbefinnande. Påståendena var att som personal stärker 

man barnens välbefinnande genom att vara lyhörd för hur de mår, att se till varje barn som en 

egen individ, att hjälpa till vid förmedling av kontakt med hälso- och sjukvården samt att 

uppmuntra till deltagande i någon idrottsaktivitet. Välbefinnande ansåg vi är en faktor som är 

viktig i förmåga till delaktighet och på samma gång hur man lyckas med sin integration.  

Att se till varje barn som en egen individ ansåg 29 av boendepersonalen är viktigast av alla 

påståenden. På andra plats kom påståendet om betydelsen av att vara lyhörd för barnens 

mående. Här kan uppmärksammas att respondenterna var endast positivt inställda till båda 

påståendena. Minst stärkande för barnens välmående och möjligheten till integration är 

påståendet att förmedla kontakt med hälso- och sjukvården.  
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Sista frågan i vår enkät handlade om vad personalen ansåg var viktigt i deras förhållningssätt 

för att skapa trivsel för de ensamkommande barnen på boendet.  

Respondenterna hade möjlighet att ange högst tre förhållningssätt som de tyckte var viktiga. 

Resonemanget kring frågan är att boendepersonalen utifrån sitt förhållningssätt har påverkan 

på hur barnen trivs på boendet samtidigt som deras delaktighet och inkludering i livet på 

boendet är avhängt av detta.  

Tabell 8. Vad i boendepersonalens förhållningssätt skapar trivsel för barnen på boendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar att 22 av respondenterna svarade att ett av deras 3 möjliga förhållningssätt är 

det mest betydelsefullt i arbete med barnen att ha ett respektfullt förhållningsätt.  På andra 

plats tyckte respondenterna att man ska ha ett lyhört förhållningssätt till barnen. Därefter i 

fallande ordning kommer förhållningssätten konsekvent, förstående, empatisk osv. Det minst 

viktiga tyckte respondenterna var förhållningssättet rättvis. Detta angav 4 respondenter som 

ett av sina 3 möjliga val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsalternativ Antal personer 

Respekterande 22 

Lyhörd 19 

Konsekvent 15 

Förstående 11 

Empatisk 10 

Bekräftande 9 

Hjälpsam 6 

Rättvis 4 
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Statistiska resultat 

För att kunna besvara frågeställningen vad i personalens förhållningssätt det är vad som 

skapar möjligheter för barnens delaktighet, inkludering och integration skattades medelvärdet 

för samtliga påståenden om hur personalen förhåller sig till dessa. Dessa påståenden har redan 

presenterats i tidigare stycken för att se på hur respondenternas svar var fördelade för varje 

påstående. I detta avsnitt studeras inte fördelningen av svaren utan endast dess medelvärden. 

Genom att studera dessa kan vi se vilka påståenden respondenterna i genomsnitt tyckte var 

viktigare (högre medelvärde) gentemot mindre viktigt (lägre medelvärden). 

 

Tabell 9. Medelvärdesskattningar av påståenden. 

 

Tabellen visar att samtliga påståenden har ett väldigt instämmande medelvärde mellan 4 och 

5. Exempelvis påståendet ”att vi som personal förmedlar kunskaper om den svenska kulturen” 

har ett medelvärde på 4,66. Det bör nämnas att kodningen av svarsalternativ gjordes på en 

skala från 1 till 5 där 1 betecknar tar helt avstånd och 5 instämmer helt. Dessa siffror anger ett 

svar som är mer helt instämmande än delvis instämmande på det specifika påståendet.  

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter till att klara ett eget 

boende i framtiden 

Medel-

värde 

Att personalen följer de gemensamma regler och rutiner som gäller på boendet. 4,47 

Att vi låter barnen ta egna initiativ till kontakt med ex. socialtjänst, 

arbetsförmedling etc 

4,22 

Att vi ställer krav på barnens medverkan i hushållet. 4,44 

Att vi vägleder barnen i att ta hand om sin hushållsekonomi för att kunna sköta 

egna inköp. 

4,50 

  

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter att i framtiden bli aktiva 

samhällsmedborgare 

 

Att vi förmedlar kunskaper om den svenska kulturen. 4,66 

Att vi uppmuntrar barnen till att ta kontakt med ungdomar och vuxna utanför 

boendet. 

4,69 

Att vi stödjer barnen till att delta i någon föreningsaktivitet 4,77 

Att vi upplyser barnen om vilka rättigheter och skyldigheter de har. 4,81 

  

Påstående om vad som stärker barnens möjligheter till en utbildning som i 

framtiden leder till ett arbete 

 

Att vi uppmuntrar barnen till en aktiv skolgång 4,78 

Att vi håller oss informerade om barnens skolarbete genom kontakt med skolan. 4,53 

Att vi ställer upp med läxhjälp för barnen. 4,90 

Att vi stöttar barnen till att välja utbildning de är intresserade av. 4,72 

  

Påstående om vad som stärker barnens välbefinnande  

Att vi är lyhörda för barnens mående. 4,81 

Att vi ser till varje barn som en egen individ. 4,91 

Att vi hjälper till att förmedla kontakt med hälso- och sjukvård. 4,66 

Att vi uppmuntrar barnen till att delta i någon idrottsaktivitet. 4,69 



 

34 

 

Påståendet ”att vi låter barnen ta egna initiativ till kontakt med socialtjänst, arbetsförmedling 

etc.” har ett medelvärde på 4,22 som är det lägsta av alla påståenden. Om vi tittar närmare på 

de 4 målpåståendena kan det urskiljas att boendepersonalen instämmer mindre i påståendena 

om vad som stärker barnens möjligheter till att klara ett eget boende i framtiden än på de 

andra påståendena.  

 

För att besvara frågeställningen om det finns skillnader mellan personalen på boenden i vad 

de ansåg om att arbeta med delaktighetsfrämjande arbete gjordes korrelationsanalyser. 

Exempelvis kan vi under rubriken kön se korrelationen mellan variabel kön och alla 

påståenden. Dessa visas som Pearson korrelationskoefficient. 

Tabell 10. Sambandsanalys 1 

 

Eventuella samband med variabel kön mellan män och kvinnor skulle vara påståendena ” att 

vi stöttar barnen till att välja utbildning de är intresserade av” och ”att vi hjälper till att 

förmedla kontakt med hälso- och sjukvård”. Detta kan man utläsa då de har störst korrelation 

med variabeln kön. Korrelationerna är 0,36 respektive 0,33.  

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter till att klara ett eget 

boende i framtiden 

Kön    

(Pearson 

korrelatio

n) 

Ålder 

(Pearson 

korrelation) 

Att personalen följer de gemensamma regler och rutiner som gäller på boendet. -0,299 -0,251 

Att vi låter barnen ta egna initiativ till kontakt med ex. socialtjänst, 

arbetsförmedl. etc 

-0,236 -0,040 

Att vi ställer krav på barnens medverkan i hushållet. -0,314 -0,196 

Att vi vägleder barnen i att ta hand om sin hushållsekonomi för att kunna sköta 

egna inköp. 

-0,145 -0,094 

   

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter att i framtiden bli aktiva 

samhällsmedborgare 

  

Att vi förmedlar kunskaper om den svenska kulturen. -0,020 -0,099 

Att vi uppmuntrar barnen till att ta kontakt med ungdomar och vuxna utanför 

boendet. 

-0,058 -0,280 

Att vi stödjer barnen till att delta i någon föreningsaktivitet -0,063 -0,055 

Att vi upplyser barnen om vilka rättigheter och skyldigheter de har. -0,061 -0,246 

   

Påstående om vad som stärker barnens möjligheter till en utbildning som i 

framtiden leder till ett arbete 

  

Att vi uppmuntrar barnen till en aktiv skolgång 0,269 -0,062 

Att vi håller oss informerade om barnens skolarbete genom kontakt med skolan. -0,101 -0,163 

Att vi ställer upp med läxhjälp för barnen. 0,143 -0,054 

Att vi stöttar barnen till att välja utbildning de är intresserade av. 0,360 -0,112 

   

Påstående om vad som stärker barnens välbefinnande   

Att vi är lyhörda för barnens mående. -0,061 -0,203 

Att vi ser till varje barn som en egen individ. 0,068 -0,096 

Att vi hjälper till att förmedla kontakt med hälso- och sjukvård. 0,330 -0,239 

Att vi uppmuntrar barnen till att delta i någon idrottsaktivitet. -0,284 -0,157 
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Kön kodades som (man=1 och kvinna=0). Bägge dessa påståenden har en positiv korrelation 

med variabeln kön. Detta betyder att en ökning i variabeln kön ger en ökning i påståendena 

(skalan 1-5). Utifrån detta kan man utläsa att män angav ett högre värde på dessa två 

påståendena. 

Samband med variabeln ålder skulle vara påståendet ” att vi uppmuntrar barnen till att ta 

kontakt med ungdomar och vuxna utanför boendet”. Detta kan man utläsa då detta påstående 

har störst korrelation med variabeln ålder. Korrelationen är -0,280. Dessa påståenden har en 

negativ korrelation med variabeln ålder. Detta betyder att en minskning i födelseår (äldre 

respondenter) ger en ökning i påståendena (skalan 1-5). Utifrån detta kan utläsas att de som är 

äldre har angett ett högre värde på detta påstående än de som är yngre. 

Tabell 11. Sambandsanalys 2 

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter till att 

klara ett eget boende i framtiden 

Utbildning 

( Pearson 

korrelation) 

Hur länge 

har du 

arbetat med 

e. barn 

( Pearson 

korrelation) 

Hur länge har 

du tidigare 

arbetat med 

barn (Pearson 

korrelation) 

Att följa de gemensamma regler och rutiner som gäller på 

boendet. 

0,020 0,111 -0,028 

Att vi låter barnen ta egna initiativ till kontakt med ex. 

socialtjänst, arbetsförmedling etc. 

-0,031 0,109 -0,122 

Att vi ställer krav på barnens medverkan i hushållet. 0,133 0,106 -0,026 

Att vi vägleder barnen i att ta hand om sin 

hushållsekonomi för att kunna sköta egna inköp. 

0,185 0,000 0,035 

    

Påståenden om vad som stärker barnens möjligheter att i 

framtiden bli aktiva samhällsmedborgare 

   

Att vi förmedlar kunskaper om den svenska kulturen. 0,144 0,165 -0,015 

Att vi uppmuntrar barnen till att ta kontakt med 

ungdomar och vuxna utanför boendet. 

-0,015 0,111 0,192 

Att vi stödjer barnen till att delta i någon föreningsaktivitet 0,240 0,096 -0,066 

Att vi upplyser barnen om vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. 

0,026 0,100 0,140 

    

Påstående om vad som stärker barnens möjligheter till en 

utbildning som i framtiden leder till ett arbete 

   

Att vi uppmuntrar barnen till en aktiv skolgång 0,218 0,115 0,135 

Att vi håller oss informerade om barnens skolarbete genom 

kontakt med skolan. 

0,072 0,142 0,022 

Att vi ställer upp med läxhjälp för barnen. 0,182 0,091 0,059 

Att vi stöttar barnen till att välja utbildning de är 

intresserade av. 

0,107 0,126 0,165 

    

Påstående om vad som stärker barnens välbefinnande    

Att vi är lyhörda för barnens mående. 0,231 0,116 0,010 

Att vi ser till varje barn som en egen individ. -0,120 0,005 -0,095 

Att vi hjälper till att förmedla kontakt med hälso- och 

sjukvård. 

0,158 0,183 0,268 

Att vi uppmuntrar barnen till att delta i någon 

idrottsaktivitet. 

-0,017 0,088 -0,029 
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Eventuella samband med variabeln utbildning skulle vara påståendena ” att vi stödjer barnen 

till att delta i någon föreningsaktivitet” och ” att vi är lyhörda för barnens mående”. Detta kan 

man utläsa då de har störst korrelation med variabeln utbildning. Korrelationerna är 0,24 

respektive 0,23. Utbildning kodades som (Universitet=0 och Gymnasium/Folkhögskola=1). 

Bägge dessa påståenden har en positiv korrelation med variabeln utbildning. Detta betyder att 

en ökning i variabeln utbildning ger en ökning i påståendena (skalan 1-5). Utifrån detta kan 

man utläsa att de som läst på gymnasium/folkhögskola angav ett högre värde på dessa två 

påståendena. 

Alla eventuella samband mellan påståendena med ”hur länge har du arbetat med 

ensamkommande barn” är ganska svaga. Detta ser man genom att korrelationskoefficienterna 

alla är låga (nära 0). Noteras bör att samtliga är positiva vilket betyder att ju längre man 

jobbat med ensamkommande barn desto mer instämmande var respondenterna i påståendena.  

Eventuellt samband med variabeln ” hur länge har du tidigare arbetat med barn” skulle vara 

påståendet ” att vi hjälper till att förmedla kontakt med hälso- och sjukvård”. Detta kan utläsas 

då detta påstående har störst korrelation med variabeln. Korrelationen är 0,268. Påståenden 

har alltså en positiv korrelation med variabeln ” hur länge har du tidigare arbetat med barn”. 

Detta betyder att en ökning i variabeln (mer erfarna respondenter) ger en ökning i påståendena 

(skalan 1-5). Utifrån detta kan man utläsa att de som var mer erfarna av arbete med barn 

angav ett högre värde på detta påstående än de med mindre erfarenhet. 

 

Bortfall  

Totalt i populationen fanns det 85 boendepersonal. 32 utav dessa svarade på enkäten. Detta 

utgjorde en svarsfrekvens på 37, 6 %. För att minska bortfallet skickades under svarstiden av 

14 dagar två påminnelse via mail, samt påminnelse via telefon. Det bör även nämnas att 

påståendet ”att vi som personal stödjer till deltagande i någon föreningsaktivitet” har en 

respondent inte besvarat.  

På grund av en begränsad tidsram fanns inte möjlighet att skicka ut ännu en påminnelse och 

datainsamlingen avslutades. Trots påminnelser var bortfallet stort och i och med det kan 

undersökningen ha missat relevant information och dess validitet. Den förlorade 

informationen kunde ha gett ett annat resultat och förstärkt undersökningen.  

 

Sammanfattning 

De flesta av våra respondenter är i åldern mellan 35-50 år, procentuellt är könsfördelningen 

lika med 56 % kvinnor och 44 % män dvs. 18 kvinnor och 14 män. En övervägande majoritet 

av respondenterna hade utbildning på högskola och universitetsnivå. På frågan, hur länge de 

har arbetat barn kan slutsatsen dras att respondenterna inte har så lång erfarenhet av att arbeta 

med ensamkommande barn. I frågeställning om respondenterna tidigare hade arbetat med 

barn svarade 30 av 32 att de hade erfarenhet av arbete med barn. Samtliga 30 respondenter 

som tidigare har arbetat med barn, hade i genomsnitt relativt lång erfarenhet i att arbeta med 

barn, ca 11 år. 
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På de fyra frågeställningarna om hur respondenternas förhållningssätt stärker barnen i deras 

möjlighet att klara eget boende, att i framtiden bli aktiva samhällsmedborgare, få en 

utbildning, samt att må bra. Svarade de flesta respondenterna att deras förhållningssätt stärker 

barnen i samtliga påståenden.  

Vi angav åtta påståenden som alla är viktiga förhållningssätt i arbete med ensamkommande 

barn, av dessa fick respondenterna välja ut tre. Det förhållningssätt som respondenterna ansåg 

som viktigast är att visa respekt, att vara lyhörd och konsekvent. De påståenden som angavs i 

enkäten tyckte alla respondenterna var viktiga, allra viktigast tyckte de att påståendet att se 

varje barn som en egen individ. 

I påståendena att personalen stöttar baren i valet av utbildning och att hjälpa till att förmedla 

kontakt med sjukvården kan utläsas att män instämde i högre grad på dessa påståenden.  Äldre 

respondenter instämde i högre grad med påståendet att det är viktigt att uppmuntra barnen till 

kontakt med ungdomar och vuxna utanför boendet. 

När det gäller utbildning och påståenden att stödja barnen till att delta i föreningsaktiviteter 

samt vid påståendet att personalen är lyhörda för barnens mående utläses att vid högre 

utbildning var respondenterna mera instämmande i de angivna påståendena. Samtidigt ju 

längre personalen arbetat med ensamkommande barn desto mer ansåg de att påståendena 

stärkte barnens möjligheter till delaktighet och integration.  

Det kan även utläsas att ju längre erfarenhet av tidigare arbete med barn personalen hade 

desto mer instämmande var de i påståendet att hjälpa till att förmedla kontakt med hälso- och 

sjukvården. 

 

Resultat av intervju 

Under denna rubrik sammanfattas svaren från de tre olika informanterna under varje enskild 

frågeställning som sedan ställts mot vår teori empowerment och begreppen delaktighet, 

inklusion och integration. 

Vi gjorde våra intervjuer med tre personal på boenden för ensamkommande barn i Kalmar 

län. Könsfördelningen bestod av två män och en kvinna, födda mellan 1964 och 1987.  Deras 

utbildning och tidigare yrkeserfarenhet skiljde sig en del, några hade klassisk utbildning till 

fritidsledare, någon hade ekonomisk-juridisk utbildning med arbete med mänskliga rättigheter 

och terapeut utbildning. Deras tidigare erfarenhet i arbete med barn varierade, några hade 

arbetat på dagis, fritis och på fritidsgårdar, andra med olika ungdomsprojekt innan de började 

arbeta på HVB-hem för ensamkommande barn. Informanterna hade arbetat med 

ensamkommande barn mellan två till fyra år. Alla var lättsamma och lättpratade det kändes 

därför lätt att samtala med dem. Vi fick också en känsla av genuin ärlighet och samtidigt 

delaktighet i strävan att göra det bästa som bara går för de ensamkommande barnen. Att de 

brann för sina arbeten med de ensamkommande barn gick inte att ta miste på. Detta kan 

jämföras med Christies undersökning på Irland av socialarbetarnas ovilja att arbeta med 

ensamkommande barn (Christie, 2002). 

På frågan om vad informanterna tyckte att de hade för förhållningssätt till barnen ansåg de 

allihop att i den typen av arbete de har måste man vara lyhörd, förhålla sig till barnen med ett 

öppet förhållningssätt, lyssna på dem, att vara konsekvent men samtidigt flexibel. - Men just 

öppenhet och lyhördhet och möta dom där dom är.  
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Starrin (2007) anser att viktiga faktorer i personalens förhållningssätt är att barnen blir 

synliggjorda, att bli sedd, hörd och respekterad inverkar positivt på människors självkänsla. 

Det var lite svårare att få informanterna att våga säga vad de ansåg om sin egen betydelse i att 

främja barnens utveckling till att bli klara med sin utbildning, klara av ett eget boende och bli 

aktiva samhällsmedborgare. – Allså, det handlar om trygghet, skapa en trygghet, lita på 

samhället där dom bor (Inf. z). Informanterna ansåg också att överföra empati och vara tydlig 

med vad som förväntas av barnen när de kommer ut i samhället var viktigt. Se dem som 

individer, hjälpa dem att lära sig att ge och ta emot känslor. Att ses som en individ öppnar för 

empowerment perspektivet och får de ensamkommande barnen att skapa ett större 

handlingsutrymme och ta makt över sitt eget liv (Payne, 2008). Enligt Madsen (2006) 

upprättas integration på samhällsnivå av olika nätverk av sociala relationer mellan olika 

arenor i samhället så som i skolan, på arbetet etc.  

De ensamkommande barnen lär sig klara eget boende genom att personalen förhåller sig till 

dem genom att hjälpa dem att bli självständiga individer. Exempelvis genom så kallat ADL 

”alldagligt lärande” får barnen lära sig allt som sker i ett hushåll där informanterna hela tiden 

är med och stöttar. Personalen förklarar och förtydligar även de koder som finns ute i 

samhället och som måste följas för att klara och bo ensam. – Men, mycket är samtal så att 

dom får en förståelse, det är ju ganska stor skillnad mot var dom bott, ju! (Inf. z).  

I informanternas förhållningssätt till att skapa en möjlighet till utbildning för de 

ensamkommande barnen var de eniga om att läxhjälp var av stor betydelse men påpekade 

också att de inte tvinga alla barnen till att studera, det var deras eget val. Informanterna 

påpekade att eftersom vi har skolplikt i Sverige måste alla gå i skolan men de gjorde också 

klart att alla barnen inte har samma luts att gå till skolan. - Deras möjligheter är ganska stora, 

bara de vill, vilket jag förutsätter att de vill (Inf. y). Den sociala inklusionen bidrar till att de 

ensamkommande barnen med professionellas hjälp och rätt sociala miljö kan utvecklas och 

tillgodose den utbildning de får (Madsen, 2006). 

På frågorna hur informanterna genom sitt förhållningssätt kan stärka barnens möjligheter till 

att få vänner nämnde de att det var viktigt att ta med de ensamkommande barnen ut i olika 

sociala sammanhang för att visa samspelet mellan andra vuxna. - Jag tycker samspelet med 

den äldre kategorin människor fungerar bättre än med de yngre, med vänskap o så (Inf. z).  

Den geografiska placeringen av de boenden där de ensamkommande barnen hamnar är också 

av betydelse för deras förmåga och möjlighet att skaffa vänner. Ett socialt erkännande och 

förmågan att skapa sociala relationer är faktorer som spelar in i barnens egen förmåga att 

skaffa vänner (Björnberg, 2012). 

Personalen ansåg att de kan stärka de ensamkommande barnens möjligheter till att få ett 

arbete genom att vara goda vuxna förebilder och genom att själva passa tider. - Man måste 

passa tiden o lära sig svenska fort, ibland blir det för mycket för de här killarna eftersom de 

inte har med sig någon tidsuppfattning (Inf. y).  Informanterna var ense om att det underlättar 

för de ensamkommande barnen om det första möte med de professionella, socialsekreterare 

och andra myndigheter sker utifrån ett tvärkulturellt perspektiv med ett öppet förhållningssätt 

(Danielsson et al. 2005). Samtidigt som Wellros (1998) betonar språkets betydelse för den del 

av socialiseringsprocessen som innefattar att få ett arbete.  
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Madsen (2006) hävdar också att vissa samhällskrav måste uppfyllas, det är viktigt att barnen 

skaffar sig förmågan att känna till rätt koder för kommunikation, likaså de normer och 

värderingar som ställs på dem. Madsen (2006) menar också att bristfällig tillgång till dessa 

sociala resurser i stället kan leda till marginalisering och utstötning. 

Att stärka de ensamkommande barnens förmåga till att skapa kontakter med andra vuxna är 

inte lätt höll alla tre informanter med om. Molin (2004) beskriver delaktighet som en frivillig 

process som uppkommer ur interaktionen mellan individer men som samtidigt kräver 

eftertanke och dialog. Genom att informanterna själva var aktiva deltagare i olika 

arrangemang och var delaktiga i att ordna ex. tipspromenader med fika där utomstående äldre 

bjöds in fick barnen en annan bild av vänskap.  

Dessa arrangemang föll väl ut men skapade inga direkt långvariga kontakter. - Annars är det 

inte så vanligt, ibland blir ju vi som en förälder (Inf. z).Språket har en stor betydelse i att 

skapa vänner. Franzén (2001) betonar att språket fyller en identitetsskapande roll vid 

kommunikation, kan man inte göra sig förstådd är det svårt att kommunicera med andra.   

Personalen sade att deras intresse av att stärka de ensamkommande barnens förmåga till att 

delta i olika sportaktiviteter och andra föreningsaktiviteter var stor. Alla höll med om att de 

uppmuntrade barnen till att delta i så många olika saker de kan för att testa sig fram till vad de 

tycker är roligt. De försökte också implementera rutiner i ungdomarna av att röra sig och inte 

bara sitta framför datorn, någon sa att - Det blir också som ringar på vattnet om några börjar 

så följer andra efter (Inf. y). Molin (2004) menar att delaktighet är en frivillig process 

samtidigt som det kräver en aktiv handling.  Det är frivilligt att gå och spela fotboll eller gå 

till gymmet men det krävs att man reser sig upp ur soffan och går iväg från den trygghet som 

finns på boendet. Samtidigt är detta ett bevis på att barnen bli inkluderade i något, de har 

rättigheter till samhällets olika arenor (Madsen, 2006). 

En av de allra viktigaste frågorna, kanske den viktigaste var personalens egen förmåga till att 

stärka barnen i att må bra här och nu. Här fanns det flera förslag. Någon sa att - Stötta dem i 

att våga vara egna individer, umgås med dem i smågrupper (Inf. z). En annan ansåg att man 

ska vara positiv till det mesta som barnen kan komma på - Om någon tycker om att titta på 

stjärnorna, va me o titta på stjärnorna då (Inf. x). En tredje menade att det är viktigt att hjälpa 

dem hålla kontakt med sina vänner via olika sociala media - Vi sitter med dem och hjälper 

dem att söka information via datorn o så (Inf. y). Alla tre var ense om att det var viktigt att ha 

ett stort hjärta och visa att man tycker om barnen. Tillgänglighet, att finnas där för oplanerade 

samtal oavsett vad klockan visar är viktiga i stunden och framförallt ge dem tid.  Kohli (2007) 

betonar behovet av tre viktiga orsaker till delaktighet och integration som också hänger tätt 

samman med välmående. Förmågan att återfå sin hälsa, möjlighet till försörjning samt 

möjlighet att upprätthålla seder och vanor. Enligt Payne (2008) är empowerment att få 

individen att återta kontroll över sitt eget liv.   

I den sista fråga om hur informanternas förhållningssätt stärker barnens möjligheter till att 

känna sig delaktig i vardagliga sysslor var alla ense om att det bästa sättet var att visa de 

ensamkommande barnen hur saker och ting fungerar i samhället. Låta dem vara med och laga 

mat och följa med dem till banken eller posten. Alla var också eniga om att det var viktigt att 

lära barnen strukturer och rutiner. Informanterna berättade att boendena har veckomöten där 

personal och barn träffades tillsammans med tolk och gick igenom läget på boendet. - O då 

försöker vi mötas på halva vägen så att det fungerar både för dom och för verksamheten (Inf. 

z ). Askheim (2007) anser att alla individer i grunden är aktiva subjekt som vet bäst, bara rätt 

förutsättningar ges, vilket kan ses som ett annat sätt av empowerment. 
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Sista frågan vi ställde var hur de spontant kände för att arbeta med ensamkommande barn. 

Denna fråga är inte kopplad till någon teori eller begrepp. Med den vill vi visa att utifrån det 

spontana svar vi fick uttryck för att personalen på våra svenska HVB-hem för 

ensamkommande barn har ett gott förhållningssätt, trivs bra och är nöjda med vad de faktiskt 

åstadkommer. 

 - Omväxlande, till 95%, jätte jätteroligt man får mycket tillbaka, de 5% består i lite irritation 

och frustration o ledsen att det ser ut så här i världen o att det ska vara så. Det blir aldrig 

tråkigt. Varje dag börjar bra. O ingen dag är den andra lik. O man utvecklas som person hela 

tiden! 

- Det är en utmaning, spännande men psykiskt väldigt påfrestande! 

- Det är ett fantastiskt jobb! Som har landat i mitt knä för snart tre år sen. Det har skakat om 

min livssyn rätt rejält på olika sätt. Man får äran, oftast, att träffa ganska härliga ungdomar 

som kommer hit av både den ena o den andra anledningen. Det berikar min tillvaro rätt 

rejält. Lite jobbigt ibland, men inte för att någon är elak utan när de är ledsna för något som 

har hänt nu eller något som kommer ifatt dom. De är jobbigt att se. Det kan vara väldigt 

smärtsamt och det är väldigt svårt att släppa. Vi pratar ju med varandra o sen har vi 

handledning utifrån. 
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ANALYS 

I analysdelen examineras både den kvantitativa och kvalitativa undersökningens resultat med 

hjälp av empowermentperspektiv, begreppen delaktighet, inklusion och integration. De teman 

som vi använt oss av i enkätfrågor och intervjuerna återkopplas till den tidigare forskningen 

och teoridelen om dessa begrepp för att undersöka vad i personalens förhållningssätt skapar 

möjligheter till ensamkommande barnens delaktighet, inklusion och integration i samhället.    

Enkätundersökningens resultat visar att bland de anställda på boendena är en relativt jämn 

fördelning av kvinnor och män vilka arbetar med ensamkommande barn. Personalens ålder 

varierar och sträcker sig mellan 26 och 63 år, de flesta av dem befinner sig i medelåldern 

mellan 35 och 50. En stor majoritet av personalen på boendena har någon utbildning på 

högskole- eller universitetsnivå. I hur stor erfarenhet personalen på boendena för 

ensamkommande barn har kan det anmärkas att de faktiskt inte har så lång erfarenhet av 

arbete med ensamkommande barn, de flesta endast mellan två till tre år. Den korta 

erfarenheten av arbete med ensamkommande barn kan bero på att dessa boendeformer inte 

har funnits så länge i Kalmar län. Det har även visat sig att många av boendepersonalen har 

stor erfarenhet av någon annan form av tidigare arbete med barn. För att arbete för 

ensamkommande barns inkludering och integration i samhället ska bedrivas på ett 

professionellt sätt krävs det erfaren och utbildad personal (Newbigging och Thomas, 2011) 

vilket också bekräftas med vår undersökning. 

Utifrån de fyra påståendena som rör temat om vad i boendepersonalens förhållningssätt som 

stärker barnens möjligheter att klara eget boende i framtiden kan vi dra en slutsats.  

Personalen som instämmer helt eller delvis är något högre vid påståendet att vi som personal 

ställer krav på barnens medverkan i hushållet än vid andra tre påståendena ur samma tema. 

Resultatet visar att boendepersonalen anser att personalens krav på barnens medverkan i 

hushållet är det som mest stärker barnens möjligheter till att klara eget boende.  

Utifrån respondenternas svar utläses att de ensamkommande barnen bör ha det praktiska 

ansvaret på boendet och kunskaper om hur man sköter hushållet, samtidigt betonas ett 

tydliggörande om vilka regler och rutiner som gäller på boendet (Nyberg, 2012). Enligt Molin 

(2004) skapar detta samspel mellan boendepersonalen och de ensamkommande barnen en 

grund för deras delaktighet på boendet, inklusion i boendesammanhanget och vidare 

integration på samhällets olika arenor. Enligt Kohli (2007) är det ensamkommande barnens 

förmåga till anpassning i den nya miljön som avgör hur barnen etableras i samhället. Mitchell 

(2003) påstår att betydelse av barnens kontakt med boendet och tillgången till personalen 

dygnet runt bidrar till lättare integrering. Detta kan bekräftas med personalens positiva syn på 

sitt förhållningssätt samt att ställa krav på barnen och ge vägledning i hur man sköter sin 

ekonomi stärker barnens möjligheter till att klara ett eget boende i framtiden. 

Boendepersonalens åsikter kring detta är att de tror på att dessa barn är ”i stånd till” att klara 

sådana uppgifter vilket kan förklaras med att personalens förhållningssätt har inslag av 

empowermentperspektiv (Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2000).  Genom personalens stöd 

och uppmuntran sätts drivkraften till inflyttande och delaktighet i gång hos barnen, vilket 

aktiverar dem till handling. Personalens roll blir då att ge de ensamkommande barnen hjälp 

till självhjälp (Askheim, 2007). 

Utifrån informanternas svar utläses att de ensamkommande barnen lär sig klara eget boende 

genom personalens förhållningssätt. Genom att hjälpa dem att bli självständiga individer, 

genom så kallat ”alldagligt lärande” får de lära sig allt som sker i ett hushåll där 

informanterna hela tiden är med och stöttar, följer med till och informerar om läkare och 
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tandläkare. Genom att personalen följer BBIC - dokument för mål och delmål skapar 

informanterna en struktur i barnens vidare utveckling, betonar och förtydligar de koder som är 

viktiga att följa när de ska bo ensamma. Boendepersonalen är hela tiden öppna och svarar på 

frågor som de ensamkommande barnen har. - Här kan ju ett kösystem va problematisk och 

konstigt (Inf. x). Mycket av barnens dagliga rutiner är självklara för oss men behöver belysas 

ytterligare för att barnen ska förstå. Anne Schmidt (2009) nämner i sin rapport de goda 

resultaten som den så kallade BIC - modellen visat i Holland som måttstock på hur långt de 

ensamkommande barnen kommit i sin integrering och etablering mot ett eget liv utanför det 

trygga boendet. En stor förutsättning för eget boende är också personalens förmåga till att 

skapa ett skyddande kontaktnät för de ensamkommande barnen (Hessle, 2009). 

På frågan om hur informanterna anser att deras förhållningssätt stärker barnens möjligheter 

till att känna sig delaktig i vardagliga sysslor var alla ense om att det bästa var att visa de 

ensamkommande barnen hur saker och ting fungerar i samhället. Även här ansåg 

informanterna att en tillämpning av vad de kallar för ADL – alldaglig träning, dvs. ett 

styrdokument som är utarbetat just för att kunna följa barnens olika steg i vardagslivet som 

komplement till BBIC är mycket användbart. – Genom att visa dem hur man gör i tvättstugan 

och när man träffar myndigheter eller hjälper dem att skaffa en bra kokbok som de kan laga 

mat ifrån (Inf. x). de Gruitjer och Rijkschroeff (2005) berättar att i Holland tillämpas något 

som kallas delaktighetsmetoden. Kurser för de ensamkommande barnen hålls av 

professionella tillsammans med äldre redan etablerade ensamkommande barn. Metoden går ut 

på att fokusera på barnens styrkor och egen kapacitet, att kurserna leds av ungdomar som 

själva kommit som ensamkommande barn men kan visa att man kan komma långt med goda 

erfarenheter och utbildning vilket gör den egna motivationen större. Ett annat sätt av 

empowerment påtalar Askheim (2007) som anser att alla individer i grunden är subjekt som 

hela tiden är aktiva som vet sitt eget bästa, bara rätt förutsättningar ges. 

Utifrån frågan om personalen stärker ensamkommande barns möjligheter till att bli aktiva 

samhällsmedborgare dras slutsatsen att mellan 72 % till 81 % av respondenterna instämmer 

helt till att det är viktigt att ge stöd till barnen att delta i föreningar.  Vidare instämmer 

respondenterna helt i påståendet att det är viktigt med upplysning till barnen om deras 

rättigheter och skyldigheter, att uppmuntra barnen till kontakt med andra i samhället samt att 

förmedla kunskaper till barnen om den svenska kulturen. Inget av dessa påståenden påvisar att 

personalen på boendena anser att deras förhållningssätt påverkar barnens delaktighet och 

inkludering i olika sammanhang i en negativ riktning, dvs. minskar barnens möjligheter att 

integreras i samhället. Detta resultat kan även stödjas av vad Hessle (2009) menar är 

nödvändigt med ett skyddande nätverk för ensamkommande barnens integration, framförallt 

kontakten med majoritetskulturen och personalen runt omkring barnen som inverkar genom 

sitt arbete på hur ensamkommande barnen socialiseras in i samhället. Även Askheim (2007) 

påtalar vikten av professionellas stöd i arbetet. Att agera utifrån ett professionellt sätt som 

stödjer de ensamkommande barnen utrustas den utsatta grupp av individer med sociala 

resurser som stärker deras självkänsla och kan bidra med att barnen får inflyttande över sitt liv 

och blir lättare aktiva samhällsmedborgare. Boendepersonalens stöd och uppmuntran är 

grundläggande faktorer i deras arbete som inverkar på barnens uppfattning om att bli sedd, 

hörd och respekterad (Starrin, 2007). 
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Stärka de ensamkommande barnens förmåga till att skapa kontakter med andra vuxna är inte 

lätt anser informanterna. Det beror mycket på ungdomarna själva, hur de är om de är öppna 

och tillgängliga eller mer slutna. – Oftast, upplever jag i alla fall, att när vi är ute o kollar på 

fotboll o så pratar vi med några så börja dom o prata med ungdomarna o så (Inf. y). 

Informanterna hjälper även till att skapa kontakter med vuxna på fritidsgården och i skolan. 

Aydogan (2010) menar också att det är av största vikt att boendeförhållandena skapar en trygg 

tillvaro för de ensamkommande barnens integration. Detta höll informanterna med om, de 

ansåg att det är viktigt att vara goda förebilder. För det behövs enligt Madsen (2006) en 

strukturerad vardag som boendepersonalen ansvarar för. Informanterna nämnde också att 

äldre redan etablerade ensamkommande barn ibland hjälpte till att presentera barnen till andra 

vuxna.    

Hur informanterna såg på frågan om hur de genom sitt förhållningssätt kan främja barnens 

möjlighet till att bli en aktiv samhällsmedborgare var svaren lite mer spridda. - Jag jobbar 

med en målgrupp gom går i flock (Inf. z). Alla var eniga om att de ensamkommande barnen 

känner sig som en homogen grupp och gärna håller sig till sina egna, det är därför mycket upp 

till dem själva att ta egna initiativ. Askheim (2007) anser att det är viktigt att skapa 

medvetenhet hos individen om sambandet mellan samhällsfaktorer och den egna 

livssituationen vilket bidrar till ett ökat medvetande hos barnen. Att förklara och förtydliga 

igen och igen hur saker och ting förhåller sig i samhället är mycket viktigt och att inte påpeka 

att barnen borde komma ihåg vad som gäller. Nyberg (2012) menar att genom de 

professionellas tydliggörande av och förståelse för den verklighet barnen befinner sig i just nu 

hjälper dem snabbare bli integrerade in i det svenska samhället.   

På frågorna om hur informanterna genom sitt förhållningssätt kan stärka barnens möjligheter 

till att få vänner.  Förklarar det för barnen att det är viktigt att ha olika vänner inte bara de som 

kommer från samma land. Hjälpa dem att hålla kontakt med vänner genom sociala medier. 

Vara tillgänglig och följa med till ungdomsgården eller mötesplatser för andra ungdomar.  – 

De har inte så mycket svenska kompisar o det tycker jag är lite synd, svenska barn är lite 

skraja för dom här killarna. (Inf. y). Visa trygghet och samtidigt stötta de ensamkommande 

barnen i att fatta självständiga val leder till delaktighet och självbestämmande över sin egen 

situation (Molin, 2004). Enligt Mitchell (2003) så har de barn som har tillgång till kvalificerad 

personal dygnet runt på ett boende som är placerat i närhet till skola, omsorg etc. lättare att 

snabbt forma kontaktnät och få vänner.   

Att stärka barnens möjligheter till att aktivt delta i föreningsliv ansåg informanterna är inte 

vara lätt. I länderna varifrån dessa ensamkommande barn kommer finns ingen naturlig form 

av föreningsliv så det är oftast bara olika sportföreningar som kommer på tal. Alla är dock 

helt eniga om att när man ibland hittar något annat som någon är intresserad av så uppmuntrar 

de dem till att delta. Personalen ställer upp och är tillgängliga och följer med så att de känner 

sig trygga. Detta är en del av integrationsprocessen som inte faller sig naturligt för de 

ensamkommande barnen. Det krävs oftast ett aktivt deltagande på olika samhällsarenor innan 

intresset för föreningsliv uppkommer (Hessle, 2009). Ofta kan boendepersonal eller goda 

mäns intressen och barnens egna intressen för kultur och religion spela in. - Alltså, 

föreningslivet i stort är guld värt för dom ungdomar som kommer rätt (Inf. z). 

I de påståenden om vad i respondenternas förhållningssätt som stärker barnens möjligheter till 

utbildning och framtida jobb finner en stor andel av respondenterna att detta stämmer. Mest 

enligt respondenterna, ca 90 % är det personalens engagemang vid läxhjälp som stärker 

barnen.  
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Förutsättningar för att kunna erbjuda barnen hjälp vid ex. läxläsning är välutbildad och 

engagerad personal på boendena vilket även Newbigging och Thomas (2011) upptäckt i sin 

studie. Viktig faktor som skapar utrymme för barnens delaktighet i valet av utbildning är även 

hur personalen interagerar med barnen. Molin (2004) beskriver denna interaktion som en 

aktiv handling innehållande eftertanke och dialog beroende av de interna och externa 

förutsättningarna i det sociala samspelet. Detta kan tolkas som att boendepersonalen är 

medvetna om betydelsen av det mötet och den språkliga interaktionen i sitt arbete.  Genom att 

ge stöd och uppmuntran till barnen i frågor kring utbildning och skolgång, aktiverar de det 

inre engagemanget hos barnen, viljan, som förhoppningsvis genererar vidare i 

självbestämmande och möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället. I samtalet skapas 

förståelse för varandra men bara på villkor att boendepersonalen och barnen ser på varandra 

som lika värda och känner tillit till varandra. Att skapa en bra kontakt med barnen är 

förutsättning för en lyckad integration. För detta behövs enligt Madsen (2006) en strukturerad 

vardag som boendepersonalen ansvarar för.  

Informanternas förhållningssätt till att skapa en möjlighet till utbildning för de 

ensamkommande barnen är att det är upp till dem själva. – Tja, dom har samma möjligheter 

som alla andra, när dom väl har lärt sig språket så bra som möjligt.(Inf. x). Att vara öppna 

och lyhörda inför ibland otydliga signaler från barnen gällande läxor och skolarbete ansåg de 

var viktigt. Det är inte alltid lätt att be om läxhjälp när man är 16 år. Madsen (2006) menar att 

den sociala inklusionen ska bidra till bildning av individer, samt genom att erkännande av 

olika behov utveckla skolor och erbjuda utbildning för alla medborgar. Vissa av dem var 

också tillgängliga och gick på skolmöten med barnen för att hålla en kontinuerlig kontakt med 

skolan och tidigt fånga upp eventuella problem och oklarheter. Informanterna delar också med 

sig av sitt egna kontaktnät i form av hjälp med ex. praktikplatser. Språket har stor betydelse 

för de ensamkommande barnen i och med att de börjar skolan och börjar läsa svenska så 

menar Wellros (1998) att genom språket stärks barnens identitet och deras tankemönster 

utvecklas. Detta understryks av Hopins och Hill (2010)  som menar att utan ett fungerande 

språk kan barnen missförstås till att sakna kunskap, vilket är fel då många är både vetgiriga 

och intelligenta. 

Informanterna anser att de kan stärka de ensamkommande barnens möjligheter till att få ett 

arbete genom att vara tillgängliga, finnas där och hjälpa till att skapa nätverk för barnen. 

Trycka på att alla måste arbeta för att kunna försörja sig. Förklara att alla har samma 

möjligheter i Sverige oavsett härkomst men det gäller att jobba hårt och vara tydliga med att 

det är upp till dem själva. – När du blir stor kan du inte springa runt utan arbete, du måste 

prova på allt (Inf. z). Hessles (2009) undersökning visar ändå på att en stor del av de 

ensamkommande barnen blir goda samhällsmedborgare, med arbete och familj. 

Askheim(2007) menar att individens position i samhället är resultat av människoskapta 

processer som bestämmer i vilken grad individen har makt och kontroll över sitt liv.   

En generell slutsats för respondenternas svar i den population vi undersöker när det gäller vad 

i förhållningssättet som stärker ensamkommande barnens välbefinnande är att se till varje 

barn som en egen individ. Ytterligare att vara lyhörd för barnens mående, samt att uppmuntra 

barnen till idrottsaktiviteter och till kontakt med hälso- och sjukvården. Dessa förhållningssätt 

påverkar barnens möjligheter till delaktighet, inklusion och integration positivt enligt 

personalen på boendena. Resultatet kopplas till Kohli (2007) som menar att barnens 

integration i samhället har betydelse för återställande av deras hälsa och välbefinnande. Med 

detta menas att de flesta av barnen uppvisar symptom som stress och oro i väntan på PUT och 

att de kan drabbas av depressioner och ångest.  
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Därför är det viktigt att personalen har ett förhållningssätt som kan främja barnens 

välbefinnande för att kunna uppleva en känsla av delaktighet och integration. Med ökat 

välbefinnande avses möjligheter att upprätthålla vanor och seder från hemkulturen, bra 

boende och tillräckligt med resurser på boendet. Med andra ord behöver boendepersonalen se 

till helheten hos varje individ och ge stöd och hjälp utifrån barnens egna behov eller som 

Tengqvist (2007) anser att ta vara på barnens tidigare erfarenheter och deras social kapital 

som en tillgång och resurs. Med ett ökat välbefinnande uppnås lättare deltagande i olika 

sociala gemenskaper vilket gynnar även barnens inkludering i det vardagliga livet. 

Informanternas förmåga till att stärka barnens möjlighet till att delta i sportaktiviteter är stor. 

Eftersom samhället inte riktigt ser ut som förr när det föll sig naturligt at alla skulle delta var 

alla ense om att man försöker hitta på olika aktiviteter. - Jag försöker komma på andra 

aktiviteter än att spela fotboll o gå på gym (Inf. z). De följer i den utsträckningen barnen 

själva vill med dem för att delta i olika aktiveter. Datorn är ens stor bov i ungdomarnas egen 

vilja att delta i någon form av aktivitet. – Men de får inte glömma bort att röra på sig lite (Inf. 

y). Att få vara med och delta i någon sportaktivitet ansåg alla var mycket viktigt och 

utvecklande för ungdomarna.  Molin (2004) menar att delaktighet innebär något som utspelas 

mellan människor i samhället och är beroende av det sociala samspelet, dvs. ett samspel 

mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning.  

I informanternas egen förmåga till att stärka barnen i att må bra här och nu fanns det flera 

förslag på.  Stötta dem i att våga vara egna individer, umgås med dem i smågrupper, 

uppmuntra dem hela tiden till att våga prova nya saker. Att skapa trygghet genom att vara 

omhändertagande, ge dem den omsorg som de behöver just nu. Det är viktigt att ha ett stort 

hjärta och visa att man tycker om barnen. Tillgänglighet, att finnas där för oplanerade samtal 

som är så viktiga i stunden och framförallt ge dem tid och beröm ofta – Det vet man ju själv 

om man får lite extra uppmärksamhet så då blir man ju varm ju (Inf. y).  Många olika faktorer 

i barnens välmående spelar in, värdet av ett gott bemötande av alla professionella inblandade 

samt att förhållanden på boenden är trygga och säkra (Wellros, 19989). Kohli (2007) betonar 

behovet av tre viktiga orsaker till delaktighet och integration som också hänger tätt samman 

med välmående, förmågan att återfå sin hälsa, möjlighet till försörjning samt möjlighet att 

upprätthålla seder och vanor. 

Resultatet av vår enkät bekräftar vad tidigare forskning anser om hur professionella bör vara i 

sitt arbete med utsatta grupper av människor. Att vara respekterande i mötet med de 

ensamkommandebarn, samt att vara lyhörd för deras åsikter och konsekvent i det man gör 

visar på att boendepersonalen innehar ett professionellt socialpedagogiskt förhållningssätt. 

Vilket baseras på ett tvärkulturellt möte mellan barnen och personalen som skapar bättre 

förståelse för varandra och öppnar dörrar för barnens integration i samhället (Nyberg, 2012). 

Resultatet visar även att personalen signalerar en positiv värdering av dessa barn och att de 

betraktas inom boendets väggar som socialt erkända individer. Att arbeta med 

ensamkommande barn på ett pedagogiskt sätt innebär att som boendepersonal bygga en 

relation som baseras på respekt till sina medmänniskor och erkännande av deras olikheter 

vilka får samma värde som pedagogens. Boendepersonalen har ett moraliskt ansvar för att 

skapa förändringar och utveckling hos barnen. De behöver också genom sitt arbete ha 

kunskaper om vad barnen vill och vara medvetna om sin egen roll i mötet med dem (Madsen, 

2006). 

På frågan om informanternas förhållningssätt till barnen fick vi relativt likartade svar från 

alla, att lyssna på barnen och acceptera dem som de är. Inse att de ensamkommande barnens 
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utveckling kommer att gå både bakåt och framåt på deras väg mot att bli fullvärdiga 

medlemmar i det svenska samhället. Detta stämmer väl överens med vad Newbigging och 

Thomas (2011) kommer fram till i sin studie, att en positiv attityd med förståelse och 

acceptans hos personalen skapar goda praxis är förutsättningar till delaktighet och integrering 

hos de ensamkommande barnen. – Ja, vet inte riktigt men man måste ha empati. (Inf. z). Även 

Nyberg (2012) poängterar att tvärkulturella möten bör baseras på lyssnande och 

korrektbemötande.  
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DISKUSSION  

Personalen på boendena för ensamkommande barn i Kalmar län uppfattas som väldigt 

intresserad, kompetent och entusiastisk personal som har en optimistisk inställning och 

engagemang i det de gör och samtidigt kämpar för att barnens ska integreras väl i samhället. I 

studien nämns flera olika faktorer som har inverkan för hur barnen inkluderas i gemenskaper 

och integreras. Först och främst poängterar vi betydelsen av det sociala samspelet i 

interaktionen mellan boendepersonalen och barnen som en utgångspunkt för alla relationer. 

Boendepersonalen verkar inse och förstå betydelsen av sin egen kommunikationsförmåga och 

att kunna förhålla sig till barnen på rätt sätt vid olika tidpunkter och i situationer. De anser att 

vara lyhörd, se barnen som unika individer med rättigheter och skyldigheter är de viktigaste 

förhållningssätten som belyser deras relation till barnen. Det verkar som att genom att komma 

nära ensamkommande barnen kan de även påverka dem (Berglund, 2000). Ensamkommande 

barnens delaktighet på boendet, skolan etc. bidrar till en snabbare inlärning av det svenska 

språket vilket så småningom gör att de även kan kommunicera med omgivningen på ett bättre 

sätt, att de kan skapa kontakter med olika formella och informella sociala nätverk och hjälper 

till att de kan känna tillhörighet med andra människor.  

Vi finner att på detta sätt delar barnen gemensamma normer och värderingar med andra, får 

nya vänner och blir en del av sociala gemenskaper. Detta ger dem även större självförtroende 

och en känsla av tillhörighet. Att lära sig ett nytt språk, ta till sig nya lagar och rutiner, samt 

den nya kulturen tar olika lång tid för olika barn beroende på många faktorer i omgivningen. 

Vår uppfattning är att betydelsen av att ställa krav på barnen för att klara sitt eget boende i 

framtiden genom att ge barnen ansvar om hushållet eller genom att ta hand om sin ekonomi är 

viktiga steg i integrationsprocessen som stärker deras möjligheter till lyckad integrering. På 

samma gång är det viktigt att som professionell hela tiden vara beredd och finnas till hands 

och ge råd och stöd. Med detta menar vi att ibland är det en svår balansgång för 

boendepersonalen eftersom de kan hamna i ett etiskt dilemma som kräver både teoretiska och 

praktiska kunskaper och erfarenheter i hantering av sådana situationer. Att ha ett rätt 

förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn kräver att personalen besitter ett kritiskt 

ifrågasättande och reflektion. De bör ta i beaktande helheten och vara medvetna om att det 

finns olika perspektiv man kan se en situation ifrån. Om barnen själva inte har de språkliga 

kunskaper eller förmågan att uttrycka sig måste då boendepersonalen ställa upp och företräda 

barnen utifrån hur barnen själva skulle önskat det.   

Boendepersonalen anser att dessa barn befinner sig i en lång förändringsprocess som skiljer 

sig dramatiskt från det de tidigare gått igenom. Därför anser vi att de professionella och de 

personer som befinner sig närmast barnen behöver fokusera på barnens styrkor och skapa rätta 

förutsättningar för att ge barnens lättare övergång till det nya samhället. Allt detta genom att 

uppmuntra, upplysa och förmedla kunskaper om hur det nya samhället fungerar. För att uppnå 

detta måste personalen även utveckla trygghet och tillit i sitt förhållningssätt med barnen. Alla 

dessa kriterier är något som boendepersonalen i vår studie prioriterar högt. 

Utifrån boendepersonalens beskrivning av deras förhållningssätt i arbetet med 

ensamkommande barn kan det dras en slutsats att de har en humanistisk människosyn. De 

besitter goda kunskaper och förhållningssätt som enligt oss främjar möjligheter till barnens 

delaktighet och integration. Boendepersonalen har genom sina arbetsuppgifter och sitt 

förhållningssätt stort inflyttande över de ensamkommande barnens liv, vilket innebär att 

personalen ställer krav och har förväntningar på barnen vilket de inte alltid uppfyller .  
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Detta beroendeförhållande kan generera ett maktförhållande mellan barnen och personalen, 

vilket vi anser är ojämlikt och obalanserat.  Då blir det av störst betydelse att synliggöra denna 

obalans i maktförhållandena och skapa ett handlingsutrymme för barnens delaktighet. Vilket 

gör att de kan agera som kapabla individer med resurser och förmågor att påverka sitt eget liv, 

samt ha inverkan på strukturen på boendet och sammanhang som de är involverade i. På så 

sätt utjämnas maktskillnader och barnen känner sig bemöta och respekterade. Att som 

personal agera utifrån empowermentperspektivet ger det en möjlighet för ungdomarna att 

kunna lära sig vilka roller i livet som är viktiga, på vilket sätt de kan vara aktiva deltagare i 

olika samhälleliga kontexter och hur de kan prioritera det positiva i sitt liv. Deltagandet är 

också en nödvändig förutsättning för bildande av ensamkommande barnens egna identiteter. 

Idag är delaktighet i samhälleliga gemenskaper en nödvändighet som bör följas om man inte 

vill känna sig exkluderad och hamna utanför samhället. Som sagt, mycket av dagens normer 

och värderingar som råder i samhället är bestämmande om vad som betraktas som normalt, 

acceptabelt eller avvikande. De ensamkommande barnen som inte är kapabla eller inte har 

förmåga att ta till sig de stora förändringar som följer med flytten till ett främmande land 

måste få adekvat hjälp och stöttning från den närmaste miljön. De behöver vara aktiva aktörer 

i vardagen, annars riskerar de lätt att hamna utanför samhället och känna sig exkluderade. 

Därför anser vi att personalens huvuduppgift måste vara att arbeta uppsökande och 

förebyggande. Ta ungdomarnas perspektiv i beaktande för att kunna skapa delaktighet och 

bekämpa de maktförhållanden som kan uppstå i relationer mellan ensamkommande barnen 

och omgivningen. 

Mycket av detta vilar naturligtvis på de kunskaper, insatser och arbete som behöver läggas på 

att sprida kunskaper om de ensamkommande barnens situation och olika arbets- och 

förhållningssätt. Väldigt stort ansvar ligger idag på samhällets axlar som har i uppgift att se 

till och skapa möjligheter för de ensamkommande barnens delaktighet, inkludering och 

integrering, men också en del utav förväntningar lägger samhället på de ensamkommande 

barnen. Att utifrån sin egen vilja och förmåga aktiv delta i samhällets olika kontexter.  

 

Metoddiskussion 

Utifrån det vi fick fram av tidigare internationell forskning var att de som arbetar med 

ensamkommande barn bör ha en stor medvetenhet om hur deras eget förhållningssätt påverkar 

barnen. I bland annat Storbritannien och på Irland var de som arbetade med ensamkommande 

barn oförstående till hur deras attityd kunde påverka barnen positivt men också negativ. 

Newbigging och Thomas (2011) anser att rätt utbildad personal med en positiv attityd är en 

viktig förutsättning för delaktighet. I några undersökningar tyckte personalen inte heller om 

sitt arbete (Christie, 2002).  Vilket de kanske till och med visade för de ensamkommande 

barnen. Vi ville därför undersöka hur just förhållningssättet hos personalen på svenska 

boenden kunde ligga till grund för delaktighet, inkludering och integration samt hur de 

arbetade med att implementera empowerment hos barnen. Vidare såg vi att begrepp så som 

lyhördhet, uppmuntrande, stödjande, bekräftande är viktiga faktorer i boendepersonalens 

förhållningssätt och återfinns i vår teori och tidigare forskning. Detta låg till grund för hur vi 

tänkte i konstruktionen av frågeställningarna i enkäten och intervjun.  

Bryman (1997) anser att en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning ger en mer 

fullständig bild av resultatet. Att använda sig av en kvantitativ enkät i kombination med en 

kvalitativ intervju har gett oss större djup i hur personalen på HVB - boenden arbetar med 
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empowerment, delaktighet, inklusion för att integrera de ensamkommande barnen in i det 

svenska samhället. Den kvalitativa undersökningen hjälpte också till att förstärka och bekräfta 

de svar som vi redan fått i enkätundersökningen. Den bristande svarsfrekvensen från 

informanterna var ju ytters olycklig och utan den kvalitativa intervjun hade vi haft en 

underökning med mycket dålig validitet. Men för att se det positiva så fick vi ytterligare lite 

mer kunskap om de båda ansatserna, vilket vi inte hade fått annars. Förklaring till varför vissa 

respondenter har valt att inte delta i undersökningen kan egentligen inte ges men det kan 

finnas olika anledningar. Upplevelsen av otillräcklig anonymitet på grund av 

bakgrundsvariabler som ex. åldern och anställningstid kan vara en orsak. Respondenterna har 

genom informationsbrevet upplysts om att det inte är i undersökningens intresse att synliggöra 

enskilda svar, men rent hypotetiskt kan det vara möjligt att koppla svaren till individer vilket 

kan ju ha skapat osäkerhet hos dem.  

Det stora bortfallet kan även bero på respondenternas sjukdom eller ledighet under 

insamlingstiden, samtidigt som brist på tid, intresse och glömska kan vara bidragande orsaker 

till minskat svarsfrekvens.  

Vi är medvetna om att vår förförståelse, våra tidigare erfarenheter och värderingar för ämnet 

kan ha haft inverkan på oss under genomförandet och analysering av studien. Samtidigt som 

våra olika etniska bakgrunder med skilda erfarenheter och upplevelser kunde bidra med olika 

perspektiv i analysering av texten som vi uppfattar som en styrka i analysarbetet. En annan 

faktor som kan ha påverkat reliabiliteten är att våra kontaktpersoner hade möjlighet att 

tillfråga personal som de vet är positivt inställda till arbete med ensamkommande barn och i 

och med detta återgett bara en positiv bild av sitt arbete.  

 

Resultatdiskussion 

Att valet föll på boenden för ensamkommande barn föll sig naturligt eftersom det är ett 

område som vi båda finner intressant och kommit i kontakt med vid den långa 

verksamhetsförlagda praktiken. Studiens resultat kan ses i relation till andra kontexter som 

undersöker boendepersonalens förhållningssätt vilka skapar möjligheter för de 

ensamkommande barnens delaktighet, ex. hur boendepersonalen i någon annan del av landet 

möjliggör detta. Troligtvis skulle resultatet varit annorlunda beroende på andra faktorer och 

omständigheter i omgivningen. Empowerment teorin och begreppen delaktighet, inklusion 

och integration har visat sig vara användbara som verktyg i analysering av resultatet och gett 

bidrag till en ökad förståelse om boendepersonalens förhållningssätt. Studiens resultat 

stämmer överens med tidigare forskning kring betydelsen av personalens förhållningssätt i 

arbetet med ensamkommande barn samtidigt belyser den personalens påpekan på de 

ensamkommande barnens eget ansvar för sin integration. Personalen är redo att hjälpa till på 

vägen men bara utifrån barnens egen vilja. Informanterna i studien har en positiv inställning 

till barnens delaktighet, inkludering och integration och nämner sällan de problematiska 

aspekter som kan uppstå i de processerna vilka även kan ses som exkluderande mekanismer i 

samhället. Detta kan tolkas som att de antingen inte ville ta fram negativa aspekter i sina 

förhållningssätt eller att de förbiser de maktaspekter som kan finnas i deras relationer till 

barnen. 

Kohli (2007) anser att stegen från att vara nyanländ och ensamkommen till att bli en 

fullvärdig medlem i ett samhälle är långa och många. Mycket hänger på barnens egen 
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förmåga till resiliance, dvs.  förmågan att anpassa sig till de olika situationer de ställs inför. 

Detta kräver en blandning av kunskap och praxis som den personal som arbetar på boenden 

för ensamkommande barn besitter.  

En annan känsla man får efter att ha sett resultaten av enkäten och har träffat några av dem 

som arbetar med de ensamkommande barnen är att personalen har ett stort socialt patos. Att 

de som arbetar med dessa barn, som har kommit hit av olika anledningar som vi inte har 

fördjupats oss i, verkligen tycker om och brinner för sitt arbete. Utan att på något sätt vara 

skrytsamma tycker personalen på de boenden vi har undersökt i Kalmar län också att de gör 

ett bra jobb! Matilda Niang (SVT, 2013) berättar i en artikel att Regeringen funderar på att 

tvinga kommunerna att ta emot ensamkommande barn. I ett pressmeddelande från 

Regeringskansliet 2 maj 2013 meddelades att Regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss 

gällande kommunalt mottagande av ensamkommande barn.  

Blir Regeringens förslag verklighet, behövs ännu mer välutbildad personal och professionella 

som skall arbeta med ensamkommande barn. Tobias Billström (M) menar att – Alla kommer 

till slut att inse att det är barnens bästa som måste stå i första rummet (DN, 2013), säger han. 

Vidare fortsätter Billström - Så har alla kommuner i landet en fungerande socialtjänst och 

den infrastruktur som krävs för att barnen ska få ett bra mottagande (DN, 2013). Vissa 

kommuner säger nej just på grund av en bristande ekonomi och där av även en icke 

fungerande infrastruktur. Visst blir man lite skrämd! Här har vi just skrivit om empowerment, 

att alla har egenmakt till förändring, om delaktighet, inklusion och integration så kör vår egen 

regering över kommunernas eget självbestämmande utan att blinka. Man får hoppas att det ute 

i landets kommuner finns lika många fler människor som vill arbeta med ensamkommande 

barn med samma entusiasm och delaktighet och stora hjärta som de vi stött på i Kalmar län.  

Vi hoppas att dessa rader ska uppmuntra någon annan som är intresserad av ensamkommande 

barn i att söka sig till någon form av socialpedagogiskt utbildning.  
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Bilaga 1 

    

Institutionen för individ och samhälle 

Handledare 

Mikael Lorentzen 

Mikael.lorentzen@hv.se   

Till dig som arbetar med ensamkommande barn 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socialpedagogiska programmet vid Högskolan 

Väst, Trollhättan.  Vi tycker att ditt arbete på boende för ensamkommande barn är intressant 

och inspirerande och vill ta reda på mer. Syftet med vår kandidatuppsats är därför att 

undersöka hur personalen på boenden för ensamkommande barn förhåller sig till delaktighet 

och integration i sitt dagliga arbete. Därför skickar vi ut en enkätundersökning till alla 

boenden i Kalmar län, där vi ställer frågor kring personalens yrkesbakgrund och utbildning 

m.m.   

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med erfarenhet av lägst magisterexamen, 

vilket kan ses som en kvalitetsgaranti när det gäller både innehåll och uppsatsens etiska 

aspekter. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men för att kvaliteten på undersökningen 

ska bli trovärdig krävs att så många som möjligt besvarar enkäten som tar ca 10-15 minuter 

att besvara. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Enkätsvaren kommer att databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna kopplas till dig som person. Klicka på 

den bifogade blå länken, du kommer då åt att besvara enkäten. När den är besvarad klicka på 

SKICKA längst ned i vänstra hörnet. Svaret kommer då tillbaka till oss utan att din mailadress 

anges, och några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. 

Hoppas du vill hjälpa oss att genomföra undersökningen trots att den upptar en del av din tid. 

Vi behöver ditt svar så snart som möjligt, dock senast 10 maj. 

https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g8

5o/viewform 

Om du har några frågor kontakta oss via våra mailadresser.  

Vi tackar för din medverkan! 

Tatjana Pavlov  Kerstin Nordling 

tapa0001@student.hv.se  kemo0001@student.hv.se 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g85o/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g85o/viewform
mailto:tapa0001@student.hv.se
../../Y/Downloads/kemo0001@student.hv.se
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Bilaga 2 

 

Institutionen för individ och samhälle 

 

Handledare 

Mikael Lorentzen 

Mikael.lorentzen@hv.se   

Påminnelse! Till dig som arbetar med ensamkommande barn . I förra veckan skickades en 

enkät ut till ALLA boenden i Kalmar län, om du redan besvarat enkäten, bortse från detta 

mail!  

På grund av att inga identitetsuppgifter finns med i enkätsvaren ser vi inte vem som har 

besvarat den, endast vilket antal. 

Syftet med vår kandidatuppsats är därför att undersöka hur personalen på boenden för 

ensamkommande barn förhåller sig till delaktighet och integration i sitt dagliga arbete. Därför 

skickar vi ut en enkätundersökning till alla boenden i Kalmar län, där vi ställer frågor kring 

personalens yrkesbakgrund och utbildning m.m.  I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en 

lärare med erfarenhet av lägst magisterexamen, vilket kan ses som en kvalitetsgaranti när det 

gäller både innehåll och uppsatsens etiska aspekter. Det är frivilligt att delta i undersökningen, 

men för att kvaliteten på undersökningen ska bli trovärdig krävs att så många som möjligt 

besvarar enkäten som tar ca 10-15 minuter att besvara. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Enkätsvaren kommer att databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna kopplas till dig som person.  

Klicka på den bifogade blå länken, du kommer då åt att besvara enkäten. När den är besvarad 

klicka på SKICKA längst ned i vänstra hörnet. Svaret kommer då tillbaka till oss utan att din 

mailadress anges, och några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. Hoppas 

du vill hjälpa oss att genomföra undersökningen trots att den upptar en del av din tid. Vi 

behöver ditt svar så snart som möjligt, dock senast 13 maj. 

https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g8

5o/viewform 

Om du har några frågor kontakta oss via våra mailadresser. Vi tackar för din medverkan! 

Tatjana Pavlov  Kerstin Nordling 

tapa0001@student.hv.se  kemo0001@student.hv.se 

https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g85o/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Rx7OxWglE31mO_qLpLhFwYyPPWIJV_68EsOVbN3g85o/viewform
mailto:tapa0001@student.hv.se
../../Y/Downloads/kemo0001@student.hv.se
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 

 

INTERVJUGUIDE 

     

Kön? 

När är du född? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat med ensamkommande barn och har du annan erfarenhet av att arbeta 

med barn? 

Vad har du för förhållningssätt i ditt arbete med barnen? Förklarar förhållningssätt… 

 

På vilket sätt kan de förhållningssätt du beskrivit främja barnens möjligheter till att: 

- bli aktiva samhällsmedborgare? 

- klara eget boende? 

- möjligheter till utbildning? 

 

Hur anser du att du med ditt förhållningssätt bidrar till att stärka barnens möjligheter till att: 

- få vänner? 

- få arbete? 

- skapa kontakter med andra vuxna? 

- delta i sportaktiviteter ? 

- delta i föreningslivet? 

- må bra/livskvalitet? 

 

Vad tycker du om att arbeta med ensamkommande barn? 
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