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Vi vill här passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Lambros som var till stor hjälp 
under uppsatsens gång. Ett lika stort tack till de ansvariga för stödboendet som nappade på 
vår studie och erbjöd oss komma förbi och presentera idén för personalen. Slutligen vill vi 
även tacka samtliga respondenter som ställde upp på att bli intervjuade, utan er hade 
uppsatsen helt enkelt inte blivit av.  
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Det otillräckliga stödet  
 
En kvalitativ studie om 
behandlingsassistenters utmaningar i 
arbetet med ensamkommande ungdomar 
 

 
 
Sammanfattning 
 
Sverige nådde år 2015 en ny toppnotering vad gäller antal asylsökande. Detta förde med sig 
stora utmaningar för delar av socialtjänsten i relation till placering av ensamkommande barn 
och en snabbt stigande kostnadsutveckling för platser på asylboenden. Syftet med denna 
studie är att undersöka konsekvenserna av vad som sker när boendeformen för de asylsökande 
förändras. Undersökningen tar sin utgångspunkt i hur behandlingsassistenterna på ett 
kommunalt stödboende ser på sitt arbetet med ensamkommande ungdomar och hur de 
upplever sina möjligheter att hjälpa dem integreras i det svenska samhället. Studiens 
empiriska material består av sex semistrukturerade intervjuer med behandlingsassistenter som 
är verksamma på ett stödboende i Stockholm. Analyserna tar sin begreppsliga utgångspunkt i 
Michael Lipskys (1980/2010) teori om gräsrotsbyråkrater samt Ludvig Beckmans (2011) 
integrationsteori. Resultatet visar att behandlingsassistenterna tenderar att fokusera på allmän 
kunskap kring samhällsinstitutioner, språk och relationer som viktiga faktorer man försökte 
forma sitt arbete kring. Samtidigt upplever behandlingsassistenterna en konflikt mellan vad 
man kunde göra och vad man upplever att de ensamkommande ungdomarna behöver. Studien 
visar bland annat på utmaningar i inkluderandet av boendepersonal och kommuner i 
beslutandet kring olika policyn givet det extraordinära sammanhang landet befinner sig i.  
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unaccompanied youth 
 

 

 
Abstract 
At the end of the year 2015, Sweden peaked in regards to asylum-seeking refugees. 
Concequently, parts of the social service would face numerous challenges in regards to the 
placement of unaccompanied minors in out-of home care and in rising costs for asylum 
accommodation for unaccompanied minors. The purpose of this thesis is to examine the 
consequences of what happens when the asylum housing for unaccompanied minors changes. 
This thesis takes its starting point in how treatment assistants at a municipal support housing 
view integration in regards to their work with unaccompanied minors. The empirical basis for 
this study consists of six semi-structured interviews with treatment assistants at a municipal 
support housing in Stockholm. The analysis takes its conceptual basis in Michael Lipsky's 
(1980/2010) theory of street-level bureaucrats and Ludvig Beckman's (2011) integration-
theory. The results showed that treatment assistants tend to focus on general knowledge about 
societal institutions, language and relationships as important factors that they attempted to 
shape their work around. At the same time, the treatment assistants experience a conflict 
between what they can do and what they perceived that the unaccompanied minor needs. The 
study shows i.a. the challenges in including housing staff and municipalities on the forming 
and decision-making off public policies in extraordinary situations. 
 
Keywords: Unaccompanied minors, street-level bureaucrats, integration, supported housing, 
treatment assistants 
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1. Inledning 
 
Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och  gemensamt. 
Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor. – (Stefan 
Löfven,  2015). 

 
Två månader efter stadsminister Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen hade Sverige tagit 

emot över 160 000 asylansökningar för 2015, dubbelt så många som man hade tagit emot 

1992 i samband med Balkankriget, den högsta noteringen hittills. Men innan året tog slut 

skulle regeringen komma överens med en riksdagsmajoritet om att anpassa svensk 

migrationspolitik till EU:s miniminivå (Berger 2016; Migrationsverket 2016a).  Konflikterna i 

Syrien hade nått Sveriges gränser.  

 

Boendeplatser runt om i landet tog snabbt slut och att finna nya platser till rimliga priser blev 

en växande utmaning så till den grad att många ensamkommande ungdomar blev felplacerade 

(Othman 2015; Berggren 2016). En politisk åtgärd för att möta upp det ökande behovet kom 

den 1:a januari 2016 när regeringen beslutade om att introducera stödboenden som en ny 

boendeform, vilket skulle innebära mindre ersättningar till kommunerna och mindre tid med 

personal för barn (Socialstyrelsen 2016, s. 1). Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 

Johansson (S) nämnde årliga besparingar på ungefär 7 miljarder kronor som en bidragande 

faktor. Samtidigt menade Johansson att många ensamkommande barn egentligen inte är i 

behov av den omfattande omsorgen som ingår i ett HVB-hem (Marmorstein & Forssblad 

2016; Andersson 2016; Lopez 2017). Kritiker mot förslaget hävdar dock att vikten av en fast 

vuxennärvaro i samband med att ensamkommande barn försöker finna sig till rätta och skapa 

sig en ny tillvaro, i ett helt nytt land, inte bör underskattas. Den minskade tiden personal har 

med barn kan komma att försämra ungdomarnas integrationsmöjligheter menade man 

(Strömberg 2016; Brynolfsson, Leonsson & Hamaraza 2017).  

 
1.1.  Problemformulering 

Syftet med stödboendet är att “...under trygga former träna och förbereda barnet eller den 

unge för ett självständigt boende och vuxenliv i ett eget boende.” (Socialstyrelsen 2016a, s. 

2). Uppgiften är dock inte enkel och utgör en stor utmaning för behandlingsassistenter att 

tackla. 
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Ensamkommande barn är nämligen en på många sätt utsatt grupp inom områden som bland 

annat utbildning, arbete, och psykisk och fysisk hälsa med flera fall av fullbordade självmord 

och självmordsförsök rapporterade under 2016 (Socialstyrelsen 2013, s. 20; Jägemar 2015;  

Ljungberg & Qiam 2016, Dagens Industri 2017). Vi vill därför veta mer kring hur 

behandlingsassistenter arbetar med integration av ensamkommande barn i ett stödboende samt 

hur de upplever sitt handlingsutrymme i det dagliga arbetet. En hel del av den svenska 

forskningen som finns tillgänglig idag berör främst HVB-boenden, familjehem eller andra 

typer av boendeformer. Vi upplever att det finns en kunskapslucka inom svensk forskning 

gällande just stödboende som boendeform, anledningen till detta är förmodligen att just denna 

boendeform enbart existerat i två år. Vi har inte funnit tidigare forskning om personalens 

erfarenheter, syn och perspektiv av att arbeta på stödboenden ur ett nationellt perspektiv. Det 

finns med andra ord en viktig kunskapslucka som vi vill försöka råda bot på genom följande 

undersökning kring arbetet med ensamkommande barns integration samt 

behandlingsassistenters handlingsutrymme ser ut.     

 

1.2.  Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete i socialt arbete är att undersöka hur 

behandlingsassistenter på ett kommunalt stödboende ser på sitt arbete med att hjälpa de 

ensamkommande barnen att integreras samt hur de upplever sitt handlingsutrymme i 

förhållande till detta.  

 

1.3.  Frågeställningar 

● Hur ser behandlingsassistenter som arbetar på ett kommunalt stödboende på integrationen 

av ensamkommande barn i relation till sitt arbete?  

● Hur upplever behandlingsassistenterna sitt handlingsutrymme i arbete med de 

ensamkommande barn?  
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1.4.  Begreppsdefinitioner 

Ensamkommande barn – Socialtjänsten definierar ensamkommande barn som barn under 18 år 

och som vid ankomsten till Sverige är skiljt från båda sina föräldrar eller annan företrädare. 

(Socialstyrelsen 2016b, s. 9). Vi betrakter orden barn, ungdomar, och unga i detta sammangang 

som utbytbara mot varandra. 

 

HVB-hem - HVB är en förkortning för Hem för Vård eller Boende. På IVO:s hemsida beskrivs 

ett HVB-hem som “...en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, 

stöd eller fostran” (IVO 2016). Målgruppen är bred och inkluderar barn men även vuxna med 

missbruks- eller beroendeproblematik (ibid). I denna studie kommer vi dock uteslutande att 

referera till HVB-hem för ensamkommande ungdomar.  

 

Stödboende - På IVO:s hemsida beskriver man stödboende som ett “...eget boende med 

anpassad stöd för barn och unga mellan 16-20 år.” (IVO 2017). Vidare kan ett stödboende 

bestå utav ett visst antal lägenheter eller en sammanhållen lokal (ibid). Jämfört med gruppen 

ungdomar som placeras i HVB-boende ska gruppen som placeras på stödboende bedömas vara 

bättre socialt fungerande och i behov av endast mindre vårdinsatser. De ska även bedömas vara 

så pass mogna och självständiga att familjehemsplacering inte är befogat (Socialstyrelsen 

2016, s. 1ff.).  

 
1.5.  Avgränsningar 

Stödboende som boendeform är  nytt och med det så ställdes vi inför ett antal vägval inför 

upplägget av studien. Initialt var vi intresserade av att göra en komparativ studie där vi tänkte 

jämför två stödboende, ett i kommunal regi och ett annat i privat regi. I samråd med vår 

handledare, där tidsbrist nämnde som den mest avgörande faktorn, kom vi fram till att endast 

undersöka ett stödboende och valet föll på det kommunala då vi hade de nödvändiga 

kontakterna för att utföra studien. Ett annat relevant val vi stod inför handlade om studiens 

upplägg, om det skulle vara enbart en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer eller 

något annat upplägg för att undersöka syftet och besvara frågeställningarna. Vi var intresserade 

av att utföra en etnografisk studie och tillbringa perioder av tid tillsammans med våra 

respondenter på stödboendet och sedan utföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer efter 

observationerna.  
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På grund av tidsbrist var det dessvärre inte möjligt att utföra studien med hjälp av just det 

upplägget och valet för på att genomföra semistrukturerade intervjuer. På stödboenden är det 

inte lika personaltätt som på HVB eller andra boendeformer, det var en av anledningarna som 

spelade in till att antalet respondenter blev sex stycken. Ett villkor som vi hade när vi sökte 

efter respondenter till studien var att de skulle vara ordinarie personal och inte vikarier. 

Anledningen till detta kriterium är att vi vill få kunskap som baseras på erfarna 

behandlingsassistenters upplevelser om att arbeta på stödboenden. 

  

1.6. Disposition 

Vi har inlett denna uppsats med att introducera vår problemformuleringen, syftet med vår 

studie och de frågeställningarna vi strävar efter att besvara. Vi har även definierat ett antal 

relevanta begrepp som vi kommer att referera till under uppsatsens gång. Därefter kommer en 

bakgrundsdel. I det avsnittet går vi igenom hur migration till och ifrån Sverige har sett ut de 

senaste århundradet i ett sammanfattat format. Efter det blickar vi tillbaka till de två senaste 

åren för att se hur diskussionerna kring stödboenden och det nya ersättningssystemet har sett ut 

innan det trädde i kraft.  

 

I den tredje delen kommer vi att gå igenom metoden. Där kommer vi att beröra områden som 

datainsamlingsmetod, analysmetod och etiska aspekter relaterade till hantering av information 

och informanter. Vi kommer även att redogöra för hur intervjuerna gick till och genomfördes. I 

del fyra och fem kommer vi att presentera tidigare studier respektive teoriavsnittet. Under 

avsnittet om tidigare forskning kommer vi att redogöra för både tidigare nationella och 

internationella studier om boendepersonal och familjehem och deras erfarenheter samt 

reflektioner av arbetet. De teoretiska ramverken som studien utgår ifrån är Michael Lipskys 

(1980/2010) teori om gräsrotsbyråkraterna (“street-level bureaucrats”) och Ludvig Beckmans 

(2011) teori om integrationen. I avsnitt sex presenterar vi resultatet och analysen av det 

insamlade materialet. Avsnittet är uppdelat i två delar, dels en del om integration och dels en 

del om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. I det sjunde och avslutande avsnittet 

presenterar vi våra slutsatser och diskuterar vad de innebär i relation till socialt arbete med 

ensamkommande ungdomar. 
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2. Bakgrund 
Bakgrundssektionen är uppdelad i två delar. Den första delen kommer att gå in på hur 

migrationsrörelserna har sett ut i Sverige de senaste århundradet. Del två kommer att fokusera 

mer på de senaste 2-3 åren och händelserna som ledde upp till regeringens beslut om ett nytt 

ersättningssystem och stödboende om ett nytt placeringsalternativ.  

 
2.1.  Sverige och migration 

Ur ett historiskt perspektiv har Sverige inte alltid varit ett land som människor migrerat till. 

Från mitten av 1800-talet fram till 1930-talet beräknar man att cirka 1,3 miljoner svenskar 

valde att lämna Sverige för kontinenter som Nordamerika, Sydamerika, och Australien. Det 

kom främst att handla om dåliga ekonomiska förhållanden men även religiös förföljelse, 

bristande framtidstro och politiska oroligheter (Johansson 2015, s. 195ff.; Migrationsverket 

2016b). Den svenska migrationspolitiken hade fram tills första världskriget kommit att 

vägledas av principen kring det fria folkutbytet. Det innebar bland annat att invandrare inte 

behövde något pass, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd för att bosätta sig i landet. De som 

inte omfattades av principen var oftast de som uppfattas som lösdrivare, tiggare, romer  och 

kriminella. Efter första världskriget kom dock migrationspolitiken, inklusive flyktingpolitiken 

att bli allt mer restriktiv (Johansson 2015, s. 196).  

 

Från och med slutet på andra världskriget och fram till oljekrisen, 1973-74, kom flera länders 

ekonomier att expanderas. Johansson skiljer på tre former av globala migrationsrörelser under 

denna period: migration från Europas fattigare länder i syd till de ekonomiskt mer starkare i de 

centrala och nordligare delarna av kontinenten, migration från forna kolonialstater till 

kolonialmakter och migration till Nordamerika och Australien. Under denna tid kom så Sverige 

att föra en mer generös arbetskraftsinvandringspolitik och till skillnad från många andra länder 

som implementerade mera temporära gästarbetarsystem så var intentionen i Sverige att 

arbetskraftsinvandrarna skulle bosätta sig. Det var inte förens slutet mot 1960-talet, när 

arbetskraftsinvandringen från de nordiska länderna minskade i förhållande till invandringen 

från Sydeuropa och Balkan, som kritiska röster började höras allt mer. Regleringarna som 

infördes mot slutet av decenniet byggde på rädslan för kostnader och problem som kunde 

uppkomma i samband med integrationen samt idén om att de som redan bor i landet borde 

prioriteras före (Johansson 2015, s. 196-200).  
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Från 1970-talet och fram tills idag har invandring till följd av flykt från krig och förtryck 

kommit att utgöra en stor del av grupper som invandrar till Sverige. Dessa har till stor del 

kommit att utgöras av grupper från forna kolonialstater i Sydamerika, Afrika. och Asien. Till 

följd av Berlinmurens fall och medial uppvigling kom dock avsevärda åtstramningar att ske 

inom svensk flyktingpolitik under 1989. Enbart 10 % av de asylsökande uppfattades uppfylla 

kraven för Genevekonventionen under den tiden (Johansson 2015, s. 208). Ytterligare 

åtstramningar kom att ske i samband med att över 50 000 bosnier fick permanent 

uppehållstillstånd i flykt från etnisk rensning i forna Jugoslavien (Johansson 2015, s. 210; 

Migrationsverket 2016b).  

 

Från år 2000 och framåt har vi kunnat se flera ändringar i den svenska invandringspolitiken. 

Bland annat anpassade Sverige sin invandringspolitik till EU:s standard i början på 2000-talet 

och år 2010 ändrades utlänningslagen så att den anpassades efter EU:s skyddsgrundsdirektiv 

och asylprocedurdirektiv. Där emellan beslutades om en tillfällig asyllag som kom att gälla 

mellan november 2005 - mars 2006. Denna lag innebar att alla personer som nekats asyl fick 

rätt till en ny prövning. I september 2013 gav Migrationsverket ut permanent uppehållstillstånd 

till ungefär 8 0000 syrier och statslösa som kom från det krigsdrabbade Syrien och vars 

tillfälliga uppehållstillstånd hade gått ut. Dåvarande generaldirektören för Migrationsverket, 

Anders Danielsson, gick då ut med bedömningen att detta kunde leda till att fler flyktingar 

skulle söka sig till Sverige (Sveriges Radio 2013; Migrationsverket 2016b).   

Siffror tagna från Migrationsverket (2017). 
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Fem år efter det att konflikterna i Syrien startade rapporterade UNHCR att över 4.7 miljoner 

människor befann sig på flykt utanför landets gränser. Som en direkt konsekvens av detta 

nådde antalet asylansökningar rekordhöjder i många europeiska länder. Men det var inte förens 

september 2015, efter Stefan Löfvens tal på Medborgarplatsen, som antalet asylansökningar 

kom att nå rekordnivåer. Totalt tog Sverige emot över 160 000 asylansökningar år 2015, en 

fördubbling jämfört med föregående år. Av dessa utgjorde ensamkommande barn cirka 35 400, 

år 2014 låg den siffran på 7 000. (Migrationsverket 2016, UNHCR 2017). Detta kom att sätta 

en stor press på flera enheter inom Socialtjänsten, i synnerhet enheter med ansvar att upphandla 

boendeplatser och placerandet av ensamkommande ungdomar.  

 
2.2.  Det nya ersättningssystemet 

I samband med att antalet asylsökande ensamkommande ungdomar ökade blev behovet av att 

snabbt finna ett boende för dem akut. Detta i kombination med den ansträngda situationen för 

kommunerna resulterade i att efterfrågan på olika boendeformer ökade markant. Följaktligen 

ökade utbudet av privatägda boenden. En snabbt växande marknad med möjligheter att ta ut 

höga dygnspriser och långa avtal lockade många privata aktörer att starta upp HVB-boenden 

och under hösten 2015 kunde dygnspriset för en plats på ett HVB-hem ligga omkring 2 000 - 

10 000 kr. I syfte att dämpa kostnadsutveckling införde regeringen i samband med införandet 

av stödboendet därför ett nytt ersättningssystem. Man var dock måna om att förhålla sig till 

barnperspektivet som en viktig utgångspunkt (Thorén 2016; Regeringskansliet 2016, s. 9-11; 

Nordqvist et al. 2017, s. 46ff.).   

 

Utöver regeringens vilja att dämpa den skenande kostnadsutvecklingen fanns det ytterligare en 

anledning till varför man valde att sänka ersättningsnivån; för att komma åt något regeringen 

uppfattat som ett kryphål i lagstiftningen och som man uppfattade att kommunerna utnyttjat 

(Regeringskansliet 2016, s. 12). Det faktum att många ungdomar som ansökte om asyl inte 

skulle hinna få sitt beslut innan de fyllde 18 år har skapade incitament för socialtjänsten att 

besluta om fortsatt placering av ensamkommande ungdomar i HVB-boenden, i kommunen. 

Detta förde med sig att kommunens statliga ersättning på 1 900 kr/dygn förblev intakt fram 

tills dess att den ensamkommande ungdomen fyllde 21 år. Dessa beslut skulle enbart fattas om 

särskilda skäl förelåg. Regeringen menar dock att anledningen till att många ensamkommande 

ungdomar, som är över 18 år, är fortsatt placerade i kommunen har mer att göra med 

ersättningsreglernas utformning än att det skulle föreligga något egentligt behov.  
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Regeringen fann det även svårt att motivera, i relation till de höga kostnaderna, att behovet av 

stöd skulle vara så annorlunda som regelverket innebär för den som ansökt om asyl strax innan 

denne fyllt 18 jämfört med den som ansökt strax efter 18 årsdagen (Regeringskansliet 2016, s. 

11-12). Nedan följer en sammanfattning av de förslag som berör det nya ersättningssystemet 

(Regeringskansliet 2016): 

 

● Alla kommuner får en årlig ersättning beståendes av en fast ersättning på 500 000 kronor 

och en rörlig ersättning som bestäms utifrån antalet ungdomar kommunen förväntas ta 

emot (Regeringskansliet 2016, s. 31). 

● Alla kommuner får en schablonersättning på 52 000 kronor för varje asylsökande 

ensamkommande ungdom man tar emot (Regeringskansliet 2016, s. 35). 

○ Kommunerna får vidare en schablonersättning på 1 350 kronor per mottaget barn och 

dygn. Ersättningen gäller oavsett om barnet är asylsökande eller redan har 

uppehållstillstånd (Regeringskansliet 2016, s. 36). 

○ Kommunerna som tillfälligt tar emot ensamkommande asylsökande barn får en 

ersättning på 3 000 kr per barn och dygn (Regeringskansliet 2016, s. 34). 

○ Kommunen får en ersättning på 750 kronor per barn och dygn för varje 

ensamkommande ungdom med uppehållstillstånd, mellan åldrarna 18-20, under 

förutsättningen att ungdomen fått studiehjälp (Regeringskansliet 2016, s. 39). 

○ Kommunen kan ansöka om ersättning för de kostnader som uppstår i samband med 

att ett barn behöver vårdas enligt LVU eller SOL fram till att personen fyllt 21 år 

(Regeringskansliet 2016, s. 45). 

○ Kommuner med extra stora kostnader i samband med övergången till det nya 

systemet kan ansöka om extra ersättning under 2017 och 2018 (Regeringskansliet 

2016, s. 47). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt sig bakom det nya ersättningssystemet och 

menar att det kan “...innebära nya förhållnings- och arbetssätt inom socialtjänsten, vilket kan 

leda till insatser och stöd som är bättre utformade för den unge.” (SKL 2016, s. 1). SKL menar 

vidare att förslaget förser socialtjänsten med en ökad flexibilitet och ökar möjligheterna för 

socialsekreterare att rikta in sig på varje persons individuella styrkor istället för att angripa 

problem utifrån perspektiv som fokuserar på behandling och omhändertagande (ibid).  
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Att det nya ersättningssystemet byggde på schablonersättningar som betalas ut automatisk kan 

även medföra mindre administrativa uppgifter vilket skapar bättre förutsättningar för jobba 

med personerna i fråga (ibid, s. 7). 

 

De främsta invändningarna från SKL kom att fokusera på själva beloppen, som man ansåg vara 

för låga. Ersättningen på 3000 kronor för tillfälligt mottagande ansågs inte ta ordentligt hänsyn 

till den verkliga utmaning som kommuner med stort tillfälligt mottagande står inför. I det 

avseendet önskade man mer stabila förutsättningar för kommunernas beredskapskapacitet 

(SKL 2016, s. 2). Ersättningen på 1350 kronor önskade man höjdes till 1700 kronor för att 

bättre motsvara de kostnader vad gäller placering av asylsökande ensamkommande och 

ensamkommande med uppehållstillstånd. Detsamma gäller ersättning på 52 000 kronor som 

SKL menar inte ens täcker utrednings- och arvoderingskostnader även om man adderar den 

ersättningen på 30 000 kronor som tillkommer efter att uppehållstillstånd beviljats. Detta kan 

innebära att insatser som uppföljningutredningar, transporter av barn, utbildning av god man 

och tolkkostnader m.m uteblir (ibid, s. 6-7). SKL ställer sig även emot förslaget att den dagliga 

ersättning på 750 kronor för ensamkommande ungdomar mellan åldrarna 18 - 20 måste 

kopplas till studiehjälp. Man menar på att det kan leda till ökad administrativ börda för 

kommunerna. Samtidigt argumenterar SKL för att den grupp självförsörjande 

ensamkommande ungdomar, som regeringen i sitt förslag förutsätter att man är om man inte tar 

emot studiehjälp, är så pass liten att det inte skulle leda till en obefogad hög ersättning till 

kommunerna. Slutligen argumenterar man för, i enlighet med Statens Institutionsstyrelse (SiS) 

beräkningar, att ersättningen på 750 kronor bör höjas till 1100 kronor för att bättre matcha 

dygnskostnaderna för ett stödboende (ibid, s. 13-14). Den samlade bedömningen var att de låga 

ersättningsnivåerna stämde dåligt överens med regeringens utfästelse om att barnperspektivet 

skulle vara viktigt (ibid, s. 8). SKL fick dock aldrig gehör för den kritiken och de förslagen 

man förde fram. Istället flyttade Regeringen enbart fram datum för när förslagen skulle komma 

att träda i kraft, från 1:a januari 2017 till 1 juli 2017 (Regeringskansliet 2017). 

 

Det minskade stödet för kommunerna innebär även minskat stöd för stöd- och HVB-boende, 

ett område vars yrkesgrupp redan präglas personer relevant utbildning. Redan under 2013 

uppmärksammade IVO behovet av relevant kompetens för personal på HVB-hem, något som 

enligt dem redan var ett påtagligt problem men som återigen kom att aktualiseras i samband 

med ökningen av antalet ensamkommande asylsökande ungdomar.  
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Främsta anledning till detta ligger i bristen på lämpliga utbildningsalternativ. Enligt IVO finns 

det fler anställda i HVB-hem för ensamkommande barn som saknar eftergymnasial utbildning 

eller någon utbildning med inriktning mot beteendevetenskap än i HVB-hem med inriktning 

mot behandling. Denna skillnad befarade man enbart skulle bli större med tiden (IVO 2013, s. 

10, 13). 

 

2.3.  Sammanfattning 

Syftet med detta bakgrundsavsnitt var att placera situationen som den svenska regeringen och 

Sveriges kommuner står inför i dess historiska kontext. När år 2015 skulle summeras hade 

Sverige tagit emot över 35 000 ensamkommande ungdomar. Att detta skulle innebära stora 

utmaningar för delar av socialtjänsten var alla parter medvetna om, eller så blev man det med 

tiden. Ett annat syfte var även att ge en beskrivning av de omständigheter som föranledde 

beslutet om att öppna upp stödboende som ett nytt boende- och placeringsalternativ. I detta 

avsnitt kan vi förstå sammanhanget som en konflikt mellan en vilja att erbjuda flera 

boendealternativ och hålla nere kostnaderna samtidigt som man har barnets bästa i beaktande. 

Medan förslaget om den nya boendeformen ansågs var en bra idé var flera remissinstanser 

kritiska mot det nya ersättningssystemet, däribland SKL. SKL menade bland annat att 

regeringen sänkt ersättningarna för mycket och att det i slutändan kommer att påverka kvalitén 

på det arbete som socialsekreterare, god man och stödboenden kan erbjuda ungdomarna - ett 

område som redan dras med stora brister när det kommer till att rekrytera personal med 

relevant utbildning bland annat.  
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3. Tidigare Forskning 
Ur ett nationellt perspektiv är stödboende som placeringsform ett relativt nytt fenomen, det 

finns därför inte mycket tidigare forskning kring det i relation till personalen eller 

ensamkommande ungdomar. Det har dock gjorts studier om personal på liknande 

boendeformer. Vi kommer i detta avsnitt att lyfta fram både nationell och internationell 

forskning inom detta. Innan vi börjar vill vi nämna forskning som fokuserar på hur personalen 

upplever att arbetet med flyktingar ur ett generellt perspektiv påverkar deras välmående. Även 

om det inte är i linje med denna studie lyfter forskningen en viktig aspekt kring vad det kan 

innebära att jobba med utsatta grupper. Exempel på internationella studier inom detta område 

går att finna i artiklar skrivna av Guhan & Liebeling-Kalifani (2011), Robinson (2013), samt 

Puvimanasinghe et al. (2015). 

 
3.1.  Rollen som boendepersonal 

En av de mer övergripande studierna som gjorts i relation till ensamkommande ungdomar och 

den mängd personal som kommer i kontakt med dem är en rapport författad av Live Stretmo & 

Charlotte Melander (2013). Syftet med rapporten var att få en så pass bred kunskapsöversikt 

som möjligt kring ensamkommande barn och ungdomars livsvillkor. Fokus för rapporten kom 

att ligga på  ensamkommande ungdomarna som kom till Göteborgsregionen under 2008. I 

rapporten intervjuades bland annat personal från olika yrkesgrupper som kommit i 

direktkontakt med dessa ungdomar, däribland boendepersonal. Syftet med intervjuerna var att 

belysa erfarenheter av att arbeta och bemöta ensamkommande barn och ungdomar i 

Göteborgsregionen. I intervjuerna framkom det att personal på boendena såg sig själva som 

centrala aktörer i ungdomarnas liv. De såg sin viktigaste roll i att vara en ”samhällsguide”, 

”samhällsorienterare” eller en form av stödperson i ungdomens kontakt med det svenska 

samhället (Stretmo & Melander, 2013, s. 162ff.). Att personal upplever sig inneha en sådan roll 

är inget nytt och förekommer även i internationella studier. I till exempel en rapport skriven av 

Ni Raghallaighs (2013), upplevde boendepersonal att de spelade en stor roll när det kom till att 

göra ungdomarna införstådda kring deras uppfattningar av viktiga samhälleliga normer (Ní 

Raghallaigh 2013, s. 32). Faktorer som personalen upplevde försvårade de ensamkommande 

ungdomarnas integrationsprocesser kunde bland annat kopplas till språkbärriärer och deras 

ekonomiska situation.  
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När det kom till engagemang i olika aktiviteter var ungdomarn i stor beroendeställning till 

personalens intresseområden och sociala kontaktnät. När dessa förutsättningar saknades förde 

det med sig att ungdomarna sällan började på någon idrott eller fullföljde något särskilt intresse 

(Stretmo & Melander 2013, s. 168-169). En annan roll personalen såg sig inneha var den som 

”självständiggörare”. Eftersom att det officiella mottagandet upphör vid 18 eller 21 års ålder 

såg man det som sin uppgift att göra ungdomarna så självständiga som möjligt under tiden de 

bodde på boendet. Detta kunde även innebära att inte utveckla allt för intima relationer med 

ungdomarna (Stretmo & Melander 2013, s. 163, 181).  

 

 

3.2.  Utmaningar i arbetet med ensamkommande unga 

Just idén att inte utveckla en allt för nära relation till ungdomarna är något som även 

förekommer i andra studier. I en artikel från 2015 undersöker Söderqvist et al. (2015) hur 

personal i två HVB-hem reflekterar kring ensamkommande ungdomarnas minoritetsbakgrund i 

förhållande till att de lämnar HVB-hemmet. Likt personalen i Stretmo & Melanders studie 

pekade även personal i denna studie ut självständighet och att inte utveckla en alltför intim 

relation med personal som viktiga förutsättningar för en lyckad övergång från HVB-hemmet. 

Söderqvist et al. (2015) uppmanar en att se på dessa ungdomar som transmigranter istället för 

personer som måste eller vill integreras eller assimileras. Detta, menar Söderqvist et al., öppnar 

upp för möjligheten att se på de ensamkommande ungdomarna som aktiva skapare av nya 

diasporiska kulturer och identiteter. Trots att tendenser till detta synsätt kunde träda fram bland 

personalens svar tenderade perspektivet att prioriteras bort under arbetets gång till förmån för 

det tidskrävande praktiska arbetet (Söderqvist et al 2015, s. 253-254). Men även i fall där 

personal försöker skapa en mer intim relation med ungdomarna kom hinder i vägen. Söderqvist 

et al. (2016) intervjuade boendepersonal i ett HVB-hem hur de förhåller sig till ett begrepp som 

“hem” och hur de försöker att “göra hem” i sitt arbete. I överlag upplevde personalen att 

organisatoriska och strukturella faktorer utgjorde hinder i deras försök att skapa en mer 

familjär känsla. Till exempel är ungdomarna tvungna att förhålla sig till relationen mellan dem 

och personalen eftersom att de blivit placerade i boendet medan personalen inte omfattas av 

samma tvång eftersom de valt att jobba där. Ett annat hinder ligger i personalens 

arbetsuppgifter där man har en mer övervakande och kontrollerande roll i syfte att bland annat 

observera ungdomarna och garantera deras hälsa (Söderqvist et al. 2016, s. 597ff).  
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Dessa faktorer är även något som boendepersonal i en tidigare rapport skriven av Ní 

Raghallaigh (2013) pekar på. Boendepersonalen menade att olika former av gruppbostäder var 

utformade på ett sätt, genom exempelvis korta arbetspass och stor personalstyrka, som gjorde 

det svårt att utveckla nära relationer med de ensamkommande ungdomarna (Ní Raghallaigh 

2013, s. 34).  

 

Muireann Ní Raghallaigh (2013) har författat en rapport kring det irländska 

mottagningssystemet med fokus på ensamkommande ungdomar och deras boendesituation. 

Mer specifikt utförde Ní Raghallaigh intervjuer med ensamkommande ungdomar, 

boendepersonal, socialsekreterare samt andra aktörer för att få en uppfattning kring de positiva 

aspekterna av diverse olika boendeformer samt vilka utmaningar de kom att presentera för alla 

inblandade aktörer (Ní Raghallaigh 2013, s. 18). Den samlade bilden, baserat på ungdomarnas 

och personalens utsagor, visar på att många ungdomar gynnades av att placeras i familjehem 

och i olika former av gruppbostäder där de fick mycket hjälp och stöd. Bland de intervjuade 

framkom det även oro kring hur placerandet av ungdomar i boendeformer som förutsätta mer 

självständighet skulle påverka deras emotionella och psykologiska välmående. Man var även 

rädd för att mycket av de framstegen som gjorts i tidigare boendeformer skulle komma att lösas 

upp (ibid, s. 87ff). I andra fall kunde dock fördelarna med familjehemsplacering hjälpa 

ungdomarna mer långsiktigt. Genom att bygga upp deras resiliens och erbjuda mer stöd kunde 

ungdomarna utveckla copingstrategier som underlättar förflyttning till en boendeform som 

förutsätter mer självständighet. Med anledning av detta lägger Ní Raghallaigh stor vikt vid att 

se till individens behov när placeringsformen ska avgöras samt en specifik form av fortbildning 

för professionella aktörer med fokus på ensamkommande ungdomar och deras behov (ibid, s. 

88). I England studerade Ala Sirriyeh (2013) hur familjehem och ensamkommande ungdomar 

förhöll sig till begrepp som gästfrihet (hospitality) och familjepraxis (family practices) i 

relation till ensamkommande ungdomar och deras integrationsprocessen i familjen. Bland de 

intervjuade trädde främst positiva erfarenheter fram bland familjehemmen och ungdomarna. 

Medan de flesta upplevde en mer familjeliknande (family-like) relation, med mer intimitet och 

delaktighet, eller gästliknande (guest) relation, som präglades av respekt, upplevde ett fåtal 

ensamkommande ungdomar mer spänning och distans i sin relation med familjehemmet 

(Sirriyeh 2013, s. 8). Avgörande faktorer för hur väl det gick i  integrationen i familjen kunde 

bland annat kopplas till i hur hög utsträckning de ensamkommande ungdomarna utvecklat en 

relation som kännetecknats av intimitet, tillit och delaktighet (ibid, s. 13). 
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3.3. Sammanfattning 
En genomgång av forskningsfältet visar på en stor variation bland personal från olika 

boendeformer i hur man bör förhålla sig till ensamkommande ungdomar i sitt arbete och hur 

arbetet formas av det både direkt och indirekt. Det tycks även finnas en samsyn kring de 

utmaningar man stöter på i samband med ett ökat engagemang i arbetet med ungdomarna. 

Inom de internationella fältet tycks det finnas en del forskning kring ensamkommande 

ungdomar och boendeplaceringar som förutsätter mer självständighet, likt stödboenden. Ur ett 

nationellt perspektiv saknas det dock forskning kring detta område. Det hade således varit av 

intresse att utforska likheter och olikheter med  tidigare studier kring boendepersonals 

erfarenheter av sitt arbete. Det är med anledning av detta som vi vill studera hur 

behandlingsassistenter ser på integration av ensamkommande ungdomar i relation till sitt 

arbete samt hur de upplever sitt handlingsutrymme i arbetet med ensamkommande ungdomar. 
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4. Teori 
4.1.  Integration 

Ludvig Beckman (2011) har formulerat en teori om integration som kan användas inom en rad 

olika områden och avseenden, på så vis finns det få begrepp som är så diffusa och breda i sitt 

användningsområde (Beckman 2011, s 12). Integration kan avse processer som sker på makro-, 

meso- och mikronivå från stora organisationer som Europeiska Unionen till en mindre 

arbetsplats. I relation till invandring och invandrare har det i den politiska arenan talats allt mer 

om i hur invandrare ska integreras i samhället, i vilken utsträckning det sker och hur det 

utvärderas (Beckman 2011, s 14). Beckman (2011) lyfter fram tre viktiga aspekter i samhället i 

relation till integration och beskriver förloppet som en relationell process mellan individen och 

samhället i övrigt (ibid). Det vill säga att förloppet ses som en interaktion av två parter som 

påverkar varandra och där inflytande går åt båda håll. De tre aspekter som lyfts fram är: 

 

-          Integration och assimilation 

-          Relationer som mått på hur integrerat ett samhälle är 

-          Integration och delaktighet i samhället 

 

Under 1960 talet ansågs integration och assimilation till mångt och mycket vara samma sak, 

bland gemene man och på den politiska plattformen gjordes det inte större skillnad på dessa två 

skilda begrepp (Beckman 2011, s 63). Assimilation innebär att en individ avsäger sig sin egen 

identitet, kultur, religion och traditioner för att istället anamma den nya kultur, religion eller 

tradition, detta för att passa in i ett majoritets sammanhang (ibid). I en större kontext innebär 

det att en minoritetsbefolkning ska anpassa sig, anamma och rätta sig efter 

majoritetsbefolkningens seder, vanor, traditioner och kultur då de är det rådande i samhället. 

Integration, däremot, är en relationell process som innebär att individen såväl som samhället 

interagerar med varandra. Individen innefattas således som en del av en enhet, på så vis skapas 

en relation där påverkan går åt två håll (Beckman 2011, s 64). Den stora skillnaden mellan 

integration och assimilation är att vid integration så sker en social anpassning från samhällets 

samtliga innevånare, att det är en relationell process men även att individen inte behöver göra 

avkall på sin identitet, religion och kultur som assimilation innefattar och förutsätter (ibid). 
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En indikator för att se hur välintegrerat ett samhälle är att undersöka hur relationerna mellan 

invånare i samhället ser ut (Beckman 2011, s 112). För att kunna tala om ett integrerat 

samhälle så tycks det nödvändigt att utgå från att målet är någon form av social gemenskap 

men hur kan den gemenskapen uppnås om invånare lever åtskilda, både geografiskt och 

socialt? (ibid, s 115).  

 

Om integration ska ses som en relationell process som ska innefatta och påverka individen, 

invånarna och samhället i stort från båda håll behöver relationerna mellan invånarna vara 

välfungerande. Det är först när relationerna mellan invånarna är bristfälliga som integrationen 

inte kan uppstå och motsatsen tar plats, nämligen segregation (Beckman 2011, s 115). 

Ytterligare en aspekt som kan diskuteras i relation till integration är människors delaktighet i 

samhället. Med delaktighet menas att människor, oberoende av bakgrund, etnicitet eller 

tillhörighet ska få chansen att vara delaktiga i samhället (ibid, s 87). Delaktighet i samhället, 

genom att vara delaktig på arbetsmarknaden, är ett framstående exempel på delaktighet i 

samhället och de nyttor som det bär med sig (ibid). De som är delaktiga i samhället integreras i 

samhället med hjälp av de relationer som de ingår i och de som inte är delaktiga i samhället, på 

grund av avsaknaden och frånvaro av relationer kommer konsekvent sett stå utanför samhället. 

I vår studie är frågan om möjligheten till integration i det svenska samhället en central 

dimension som i grunden handlar om ensamkommande ungdomars kontakt med 

behandlingsassistenter på ett kommunalt stödboende. En av de många funktionerna som 

behandlingsassistenterna har är att de kan kan förmedla språk, kultur och värderingar. Hur 

fungerar stödboendet som en plattform för integration för denna målgrupp ungdomar? På vilket 

sätt får behandlingsassistenterna en chans att på djupet kunna hjälpa denna målgrupp att finna 

en framtid i detta nya land? 

 
4.2.  Gräsrotsbyråkraternas dilemma 

Michael Lipsky definierar i sin bok Street-level bureaucracy – dilemmas of the individual in 

public services (1980/2010) gräsrotsbyråkrater (“street-level bureaucrats”) som offentligt 

anställda vars myndighetsutövning präglas av ett reglerat handlingsutrymme. 

Gräsrotsbyråkrater representerar staten och jobbar på arbetsplatser där man kommer i daglig 

kontakt med befolkningen (Lipsky 1980/ 2010, s. xviis, 27). Lipsky beskriver en 

gräsrotsbyråkrats arbetsförhållande som utmanade ur flera perspektiv.  
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Gräsrotsbyråkrater arbetar oftast under omständigheter där resurserna inte är tillräckliga för att 

utföra det de åtagit sig att göra. Exempel på detta kan vara hög arbetsbelastning, brist på 

relevant utbildning och erfarenhet, få möten med klienterna eller brist på tid och ekonomiska 

resurser. På grund av detta upplever gräsrotsbyråkrater oftast att arbetet inte kan utföras i 

enlighet med hur det är tänkt (ibid s. 27ff., 31). Vidare tenderar målsättningar i 

organisationerna de jobbar att vara vaga och motstridiga. Gräsrotsbyråkraterna hamnar således 

i positioner där de behöver operationalisera dessa målsättningar till mer konkreta mål som de 

kan uppfylla eller jobba efter. Till följd av att operationaliseringen faller på den enskilde 

personen blir det svårt att mäta eller uppfylla målsättningarna (ibid, s. 40, 49). Ett av de 

främsta konsekvenserna av detta blir att gräsrotsbyråkrater börjar utforma rutiner och 

förenklingar i syfte att hinna med allt, något som i sin tur kan leda till att grupper bland annat 

kan diskrimineras (ibid, s. 83-85).  

 

Lipsky ser på handlingsutrymmet (discretion) som något bra och nödvändigt för 

gräsrotsbyråkrater men är samtidigt förstående till de negativa konsekvenserna detta kan 

medföra. Genom ökat handlingsutrymme ökar även möjligheterna för arbetare att fullfölja sina 

egna mål och ambitioner vilket i sin tur riskerar att underminera intentionerna med en policy 

och dess demokratiska legitimitet (Matland 1995, s. 148; Lipsky 1980/2010, s. xiii). Evans & 

Harris (2004) problematiserar det faktum att handlingsutrymmet oftast diskuteras som något i 

sig bra eller dåligt. De menar snarare att det i ett fall kan ses som ett viktig professionell 

attribut och i ett annat fall kan användas i syfte att missbruka makt. De uppmanar istället att se 

på handlingsutrymme som en gradskala för hur mycket frihet en gräsrotsbyråkrat har att ta ett 

beslut. Hur mycket handlingsutrymme en gräsrotsbyråkrat har bör således utvärderas på basis 

av situation till situation (Evans & Harris 2004, s. 871ff.).  

 

Med utgångspunkt i Lipskys teori framhåller Evans & Harris (2004) tre faktorer som främjar 

och formar handlingsutrymmet. Den första faktorn berör hur handlingsutrymme formas som en 

konsekvens av det omöjliga i att finna ett gemensamt sätt att bemöta varje klient på. 

Gräsrotsbyråkrater kommer dagligen i kontakt med människor som alla har diverse behov. Att 

arbeta med dessa grupper förutsätter således en god anpassningsförmåga och en grad av frihet 

(Evans & Harris 2004, s. 878; Lipsky 2010, s. xvii, 16).  
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Den andra faktorn gick vi in på i inledning och berör den samlade erfarenheten av att arbeta 

under tidspress och hög arbetsbelastning samtidigt som man ska förhålla sig till lagar, regler 

och målsättningar som kan upplevas diffusa och motstridiga (Evans & Harris 2004, s. 879; 

Lipsky 1980/2010, s. 14, 40). Vad gräsrotsbyråkrater sedermera väljer att göra med sitt 

handlingsutrymme berörs i den tredje faktor. Här går Lipsky in på hur gräsrotsbyråkrater 

utnyttjar graden av handlingsutrymme vid en given situation för att antingen arbeta för eller 

emot organisationens mål eller för sina egna mål. Här är det också viktigt att påpeka att 

organisationens målsättningar kan överensstämma med gräsrotsbyråkratens (Evans & Harris 

2004, s. 878ff; Lipsky 2010, s. 17,  23).  

 

Hur arbetet ser ut beror således i hög utsträckning på vem det är som jobbar. Söderqvist et al. 

(2015) fokuserar i sin studie på hur personal på ett boende för ensamkommande ungdomar ser 

på sina möjligheter att i sitt arbete stödja och hjälpa ungdomarna. I intervjuerna framkom det 

att arbetsuppgifterna oftast gick åt mer praktiska saker som att hålla igång de dagliga 

aktiviteterna och lösa eventuella problem som uppstår. Detta gjorde det svårt att finna tid att 

jobba med ungdomarna ur ett, enligt personalen, mer bredare helhetsperspektiv (Söderqvist et 

al. 2015, s. 253ff.). Medan personalen i Söderqvist et al (2015) studie kom att uppleva 

tidsbristen som ett hinder kom barnhandläggare i Ottossons et al (2012) studie att uppleva en 

tydlig konflikt mellan olika målsättningar. Här kan vi även se hur handläggare på 

Migrationsverket utnyttjar sitt handlingsutrymme när idén om  barnets bästa ställs mot 

kostnads- och effektivitetsmål. I studien fann man att ju större konflikt handläggarna upplevde 

mellan den etablerade praxisen och sin personliga etik desto mer benägna var dem att utnyttja 

sitt handlingsutrymme i syfte att skydda sina klienters intressen (Ottosson et al. 2012, s. 261). 

På grund av de omständigheter som gräsrotsbyråkrater jobbar under tenderar erfarenheter och 

arbetets utformning att variera (Lipsky 1980/2010, s. 31).  

 

Teorin om gräsrotsbyråkrater återfinns i den bredare teoretiska diskussionen om policy 

implementering och lägger vikt vid offentligt anställda och deras roll i skapandet av policy. 

Lipsky menar att i motsats till ”top-down”-perspektivet, där offentliga policyn (public policy) 

förstås som utformade i lagstiftande församlingar eller av högt uppsatta tjänstemän, 

implementeras policyn även på gatunivå i det dagliga tolkandet och applicerandet av diverse 

policyn, lagar, målsättningar, och förhållningsregler, av gräsrotsbyråkrater (ibid, s. xiii). Därför 

är det även viktigt att ta gräsrotsbyråkraters åsikter i beaktande när nya policyn ska utformas. 
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Sammanfattningsvist ger oss Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och dilemman de står inför 

ett perspektiv på hur vi kan förstå den situation som många offentligt anställda personer 

befinner behöver förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Denna studie kommer således att rikta in 

sig på hur behandlingsassistenter på ett kommunalt stödboende för ensamkommande ungdomar 

upplever sitt handlingsutrymme. Mer specifikt  kommer fokus att ligga på hur 

behandlingsassistenterna upplever sitt handlingsutrymme i relation till att hjälpa 

ensamkommande ungdomar  i deras integration. 
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5. Metod 
I detta avsnitt avser vi att redogöra för de val av metod som vi gjorde när vi genomförde vår 

studie. Vi kommer även att resonerar kring hur vi tänkt angående de etiska aspekterna av att 

genomföra kvalitativa intervjuer, hur vi analyserade vår insamlade data och en redogörelse för 

de aspekter som berörde intervjuerna i sig samt en del för metodkritik. Metodavsnittet avlutas 

med en diskussion om studiens reliabilitet och validitet.  

 
5.1.  Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod för att 

kunna genomföra vår studie.  Kvale & Brinkmann (2009) redogör för att intervjuer är den allra 

vanligaste formen av forskningsmetod inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkman 2009, s 

26). Trost (2014) beskriver även att en av de många fördelarna som finns med 

semistrukturerade intervjuer är att de är flexibla, respondenten får återge de reflektioner och 

svar som de anser är viktigast (Trost 2014, s. 21).  

 

Den semistrukturerade formen av intervjuer ger intervjuaren möjligheten att anpassa sina 

frågor efter de svar som intervjupersonen väljer att återge och därför förser just denna metod 

möjligheten till flexibilitet (Trost 2014, s. 24). Kvalitativa intervjuer utmärks genom att 

författaren ställer , öppna, enkla och raka frågor som sedan genererar i komplexa och 

innehållsrika svar. Fördelen med detta är att intervjuaren har ett stort material att arbeta med. 

Ytterligare en fördel med kvalitativa intervjuer är att författaren får möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondenten (ibid, s. 25). I vår studie vill vi undersöka hur 

behandlingsassistenter ser på integrationen av ensamkommande ungdomar samt hur man 

upplever sitt handlingsutrymme i sitt arbete. Vi ville därmed kunna ge respondenterna 

utrymme att tala fritt kring sina arbetsmetoder och erfarenheter men det var samtidigt viktigt  

att kunna förhålla sig till förplanerade frågor, en tydlig intervjuguide. Detta för att inte vi skulle 

hamna allt för långt ifrån vad som var relevant i relation till uppsatsämnet. 

 

5.2.  Intervjuplats  
På frågan om val av intervjuplats och dess lämplighet valde vi att vända frågan till våra 

intervjupersoner om de hade någon preferens.  
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Vid oklarheter eller ambivalens så föreslog vi deras respektive arbetsplats, dels för deras egen 

bekvämlighet men även för att synkronisera intervjuerna med deras arbetstid. Beträffande val 

av intervjuplats finns det ett antal viktiga aspekter som intervjuaren behöver ha i åtanke, 

asymmetri i läge, miljö, tid och andra relevanta påverkansfaktorer (Trost 2014, s. 66). Dessa 

aspekter är något som behöver tas i beaktande när resultatet ska analyseras. Samtliga intervjuer 

kom slutligen att ske i två avskilda rum på stödboendet. Störmoment kunde förekomma men 

inte till den grad att det hindrade oss från att påbörja och avsluta intervjuerna. I samband med 

den första intervju var vi tvungna att avbryta en kort stund eftersom att ett samtal kom som 

respondenten var tvungen att svara på. Efter cirka 5-10 minuter kunde vi dock återuppta och 

avsluta intervjun utan några fler störmoment. I samband med de andra intervjuerna kunde vi 

ibland höra ungdomarna och personalen gå runt och prata med varandra utanför rummet. Men 

vi upplevde inte att det besvärade oss eller respondenten i någon större bemärkelse.  

 

5.3.  Intervjuguiden 

Vi har utformat en intervjuguide som vi kommer att fått hjälp att granska av en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen har bestått av ett antal socionomstudenter som kollat över frågornas 

formulering, språk, ordningsföljd. Vi ville att kontrollgruppen ska granska frågorna genom att 

ge feedback om de upplevde någon fråga som svår att förstå eller om någon fråga var ledande. 

Vi fick även återkoppling på intervjuguiden av vår handledare. Intervjuguiden har tre 

huvudsakliga avsnitt, ett avsnitt som berör en kortare presentation av intervjupersonen, det 

andra avsnittet handlade om integration och det tredje och sista avsnittet behandlade 

handlingsutrymme. Avslutningvis bad vi respondenterna att lägga till något som de upplever 

att vi missat eller som de upplever behöver bli sagt i relation till uppsatsens ämne.  

 

5.4.  Tystnadsplikt, avrapportering och anonymitet 

I kontakten med våra intervjupersoner har vi varit noggranna med att förmedla att vi har 

tystnadsplikt gentemot dem som intervjupersoner men även gentemot de svaren som de väljer 

att ge till våra frågor. Det är viktigt att intervjupersoner i kvalitativa intervjuer känner till att 

intervjuaren har tystnadsplikt men även att på deras begäran ska avrapporteras namn och att de 

ska förbli anonyma (Trost 2014, s. 61).  
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Under transkriberingen av intervjuerna valde vi således att anonymisera samtliga namn som 

nämndes vare sig det var namn på personal, namn på något stödboende eller namnet på något 

område eller ort i nära anslutning till stödboendet. Att stödboendet befinner sig i Stockholm är 

dock något som vi inte upplever behöver anonymiseras. Främst på grund av att Stockholm är 

ett tillräckligt stort område för att det inte på något sätt ska äventyra stödboendet anonymitet.  

 
5.5.  Etiska aspekter 

När man som författare utför en studie är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna som 

kan komma att uppstå under studiens gång. Det finns ett antal olika aspekter som är viktiga att 

ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett underlag vid namn Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet beskriver i detta 

underlag fyra viktiga krav som författare till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

behöver förhålla sig till, dessa är: 
 

- Informationskravet 

- Samtyckeskravet 

- Konfidentialitetskravet 

- Nyttjandekravet 
 

Under studiens gång så har vi förhållit oss till dessa fyra krav och anser därmed att vår studie 

uppfyller dessa krav och därmed står på goda forskningsetiska principer. Informationskravet 

handlar om att deltagare i studien ska känna till villkoren för deras deltagande, att deras 

deltagande är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin medverkan samt att de ska få information 

som kan påverka deras villighet till att delta (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Inför intervjuerna 

med våra respondenter var vi ute på boendet och träffade verksamhetschefen och biträdande 

verksamhetschefen och fick chansen att presentera syftet med vår studie. Både cheferna var 

nyfikna på studien och var behjälpliga med att presentera oss för personalgruppen. Vi hade 

dessförinnan sammanställt ett informationsblad som personalgruppen fick ta del av. Där 

framgick det tydligt vad som var syftet med studien, att deltagandet i studien är frivillig och att 

man som deltagare kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst. 
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Samtyckeskravet behandlar aspekter som inhämtandet av samtycke från 

undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet 2002, s. 9 – 10). Samtyckeskravet problematiserar 

även olika scenarion såsom behovet att inhämta samtycke från vårdnadshavare om deltagaren 

är under 15 år. Inför varje intervju med våra respondenter försäkrade vi oss om att deltagarna 

antingen hade tagit del av informationsbladet och/eller fått en muntlig genomgång av studiens 

syfte och innebörden av deras deltagande. Efter genomgången fick respondenterna läsa igenom 

vår samtyckesblankett. I samtyckesblanketten framgår det att intervjuerna kommer att spelas 

in, att intervjuerna kommer att transkriberas efteråt och att respondenterna har en chans att läsa 

och godkänna transkriberingen innan den används i studien. Efter att intervjuerna 

transkriberades mailade vi samtliga respondenter och inväntade deras godkännande och fick 

återkoppling av samtliga innan vi började analysera materialet. 
 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om undersökningsdeltagare ska behandlas 

ytterst varsamt, ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12 - 13). I informationsbladet som 

respondenterna fick ta del av framgick det att de skulle vara anonyma och att platsen skulle 

avidentifieras.  
 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål, att materialet inte får utlämnas till en tredje part eller säljas 

vidare för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I 

informationsbladet fick respondenterna läsa att materialet inte skulle användas till något annat 

än just vår studie och att intervjumaterialet skulle raderas efter att uppsatsarbetet hade 

sammanställts. 
 

5.6.  Förförståelse 

Vi har båda en god förförståelse kring ämnet innan studien. Båda har arbetat som 

behandlingsassistenter på HVB-boendet med ensamkommande ungdomar. Dock har ingen av 

oss arbetat på ett stödboende för ensamkommande ungdomar. Det finns både för- och 

nackdelar med att ha en förförståelse i ämnet vi valt att studera. Fördelarna är att vi har 

kunskap om ämnet och därmed lättare kan relatera till ämnet och de respondenterna uppger vid 

intervjun, det är därmed lättare för oss med förkunskap att ställa djupare och mer komplexa 

frågor.  
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Dock kommer vi behöva vara uppmärksamma på att inte gå miste om att att ställa vissa 

grundläggande frågor i intervjuerna för att vi som författare redan vet svaret. Detta kan leda till 

att relevant och viktig information inte kommer med. Vi vill med denna redogörelse lägga vikt 

vid utmaningarna vi står inför när målet är att försöka bedriva undersökningar så objektivt som 

möjligt. Genom att redogöra för hur vi bedrivit studien samt de utmaningar och hinder vi stött 

på hoppas vi kunna öka denna studies trovärdighet.  

 
5.7.  Metodkritik 

Studenter som väljer att användas sig av intervjuer som metod har en rad utmaningar att 

förhålla sig till. Utmaningarna relateras oftast till oväntat beteende från deltagarna samt 

studenters förmåga att skapa tydliga instruktioner, hantera obekväma situationer och känsliga 

ämnen samt förmågan att transkribera intervjuerna. Det kan också uppstå utmaningar i 

samband med utformandet av intervjufrågorna, uppföljningsfrågor, eller förklaringar. Slutligen 

bör studenter vara medvetna om den asymmetriska maktrelationen som intervjuerna ger 

upphov till. Intervjuer kan ses som en enkelriktad dialog vars syfte är att tillhandahålla 

information till forskaren. Intervjun är baserad på forskarens agenda och innehåller 

“kontrollåtgärder” i form av till exempel undanhållandet av information eller genom 

uppföljningsfrågor (Creswell 2013, s. 172-173). Många av dessa utmaningar var vi medvetna 

om inför intervjuerna. De störmoment eller otydligheter som kunde uppstå i samband med 

intervjuerna lyckades vi hantera till den graden att vi inte upplevde att det utgjorde ett hinder 

längre. 

 

5.8.  Reliabilitet och Validitet 

För att kontrollera en studies reliabilitet och validitet behöver man analysera studiens 

beståndsdelar och kontrollera för ett antal relevanta punkter. Det råder däremot 

meningsskiljaktigheter huruvida det går att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet i 

kvalitativa studier. En del forskare hävdar att dessa två begrepp gäller kvantitativa studier 

enbart, medan andra hävdar att de går att applicera på kvalitativa studier såväl som 

kvantitativa. En som hävdar att det finns betydligt mer passande begrepp att applicera på 

kvalitativa studier är Trost (2014). Han menar att det är mer korrekt att diskutera termer som 

tillförlitlighet och trovärdighet (Trost 2014, s. 131).  
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Kvale & Brinkman (2009) argumenterar för att man kan använda sig av begreppen reliabilitet 

och validitet i såväl kvalitativa som kvantitativa studier (Kvale & Brinkman 2014, s. 292). 

Reliabiliteten i en studie handlar om möjligheten att kunna upprepa studien igen och få samma 

resultat (Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Med andra ord handlar det om att studien ska vara 

utförd på ett sätt som gör det möjlighet för en annan forskare att upprepa metodiken och få 

samma resultat som den första studien. Detta är givetvis en utmaning som kvalitativa forskare 

står inför, att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. Däremot finns det ett antal punkter 

forskaren kan ta till för att höja reliabiliteten. Metoden som vi använde oss av var 

semistrukturerade intervjuer och vi använde oss av en och samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer. En aspekt som vi inte kunde påverka var de följdfrågor som ställdes, då dessa frågor 

kom till som en konsekvens av de svar vi fick av respondenterna och blev därmed olika 

beroende på svar. En annan aspekt som påverkar reliabilitet i kvalitativa studier är val av 

intervjuplats (Kvale & Brinkman 2014, s. 296). Vi ville vara så tillmötesgående som möjligt 

gentemot våra respondenter och erbjöd dem att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats, 

under deras arbetstid. Intervjuplatsen var ett avskilt mötesrum, utan några större 

störningsmoment och var en välbekant miljö för samtliga respondenter och en plats som de 

verkade känna sig trygga på.   

 

En studies validitet handlar om forskaren har lyckats studera det denne avsåg att studera (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 297).  Vi har noggrant begrundat vårt syfte med studien och formulerat 

två frågeställningar som fångar in det som vi har avsett att studera, boendepersonals arbete på 

kommunla stödboende med att hjälpa ensamkommande ungdomar integreras i samhället samt 

deras handlingsutrymme. Efter att vi klargjorde syfte och frågeställningar begrundade vi 

lämpliga teorier och perspektiv och kom fram till Beckmans teori om integration och Lipsky’s 

teori om gräsrotsbyråkrater, som även innefattar konceptet handlingsutrymme. Utformandet av 

vår intervjuguide kom därefter och blev noggrant kontrollerad och reviderad av en utvald 

kontrollgrupp samt vår handledare. Vi anser därför att vi gjort det som har stått i vårt 

förfogande att göra för att studera det vi har avsett att studera och anser därför att studien har 

en hög validitet.  

 
5.9.  Analysmetod 

I denna studie har vi valt att använda oss av en tematisk analysmetod i sorterandet och 

tematiserande av empirin.  
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Creswell (2013) argumenterar för att datainsamling, analys och avrapportering inte bör ses som 

separata steg utan att de snarare förhåller sig till varandra och pågår samtidigt. Trots detta 

menar Creswell att analysen av data ändå förhåller sig till en viss kontur som bäst går att 

illustrera som en spiral. Han beskriver det som att “...the researcher engages in the process of 

moving in analytical circles rather than using a fixed linear approach.” (Creswell 2013, s. 

182ff.). Steget från insamlandet av empiri till avrapporteringen handlar således om att ständigt 

återkomma till det empiriska materialet i syfte att ständigt gruppera och omgruppera materialet. 

Vi till stora delar utgått från Creswells spiral i analyserandet av vår empiri. 

 

● Organisering av data 

Den första slingan går in på organisering av empiri. Detta kan göras för hand, via en dator eller 

ett program (Creswell 2013, s. 182). Efter att vi transkriberade intervjuerna valde vi att 

organisera empirin via datorer. Vi började med att gå igenom och organisera materialet 

överskådligt för oss själva innan vi möttes upp och organiserade upp samtliga intervjuer 

tillsammans. Dessa två tillfällen handlade för det mest om att transkribera och få en 

överskådlig blick över empirin i relation till de teorier vi valt att använda.  

 

● Genomläsning och skriva anteckningar 

Efter en överskådlig organisering följer en mer djupgående läsning av empirin. Här uppmanar 

Creswell forskare att skriva korta minnesanteckningar eller kommentarer. Det kan vara korta 

fraser, meningar, idéer eller nyckelkoncept som läsaren upplever som återkommande i texten 

(Creswell 2013, s. 183ff.). Denna fas upplevde vi gick ihop med den första fasen och därför 

blev det också som så att när vi träffades för att organisera empirin läste vi även igenom 

texterna och kommenterade de delar vi upplevde stack ut.  

 

● Kodning och tematisering 

Att koda och tematisera empirin menar Creswell utgör det centrala i kvalitativ dataanalys. 

Kodning innebär att aggregera materialet till mindre och återkommande kategorier för att 

sedan etikettera kategorin. Hur själva kodningen ska gå till och hur många kategorier man 

slutar upp med att ha beror mycket på den som forskar. Creswell rekommenderar att inte 

hamna över 25-30 stycken mindre kategorier och att därifrån arbeta för att minska antalet eller 

sammanfattade de i 6-7 övergripande kategorier eller teman (Creswell 2013, s. 184, 186).  
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Vi kom initialt upp till 12 stycken kategorier totalt. Därefter arbetade vi oss ned till sex stycken 

kategorier. Det finns även olika tillvägagångssätt under kodningsprocessen. Bland annat kan 

man skapa preliminära koder och därefter räkna hur frekvent de förekommer i en text. Med 

detta tillvägagångssättet ökar validiteten i kodningsprocessen. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt blir att forskaren ignorerar sammanhanget koden finner sig i samt att  

samtliga koder tilldelas lika stort värde. Därför framhåller Creswell det viktiga i att ta hänsyn 

till just sammanhanget i större utsträckning än att enbart räkna antalet koder (ibid, s. 185). Vi 

valde att gå på Creswells uppmaning eftersom att vi ansåg att Sammanhanget var viktigt att ha 

i beaktandet under kodningsprocessen trots att det skulle komma på bekostnaden av studiens 

validitet.  

 

Vidare har vi i vår kodningsprocess förhållit oss till kategorier som vi härlett från teorierna som 

vi kommer att använda i analyserandet av empirin, något som Creswell kallar för att använda 

sig av “prefigured categories” (Creswell 2013, s. 185). Att arbeta deduktivt har dock sina 

konsekvenser. Creswell menar att det leda till att analysen begränsas till det forskarna vill 

analysera istället för att fokusera på hela innehållet. Därför uppmanar Creswell alla som valt att 

gå den vägen att vara öppna för flera koder som kan komma fram under analysen. Vi har 

försökt ta hänsyn till detta i en sådan hög utsträckning som möjligt. Avslutningsvis ska empirin 

tolkas i ett par övergripande och mer abstrakta teman (ibid, s. 185, 187).  
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6. Resultat och Analys 
I detta avsnitt avser vi att sätta resultatet mot de teoretiska perspektiven och studierna som vi 

redogjort för i tidigare avsnitt. Resultatet och analysen har vi valt att smälta ihop till en del 

istället för två separata delar. Själv avsnittet i sig är uppdelad i två sektioner. I den första 

fokuserar vi på Beckmanns (2011) integrationsteori och hur vi med det teoretiska ramverket 

kan tolka resultatet. I den andra sektionen går vi in på hur Lipskys (1980/2010) teori om 

gräsrotsbyråkraternas och de dilemman de står inför i tolkandet av det insamlade materialet. 

Varje sektion kommer att avslutas med en kort sammanfattning av det som nämnts inom 

respektive analys. 

 
6.1.  Integration – betydelser och arbetsmetoder 

6.1.1. Integration  
Synen på integration bland respondenterna var snarlik och kan delas in i två olika aspekter, 

dels synen på betydelsen av begreppet integration samt synen på hur integration praktiskt sett 

sker. En respondent beskrev integration som en resa som ungdomarna gör, där de ska 

integreras i ett nytt samhälle, med nya sociala koder och förväntningar. Respondenten ville 

vara noggrann och tydlig i att det finns en stor skillnad mellan integration och assimilation. 

Beckman (2011) förtydligar skillnaden mellan integration och assimilation genom att beskriva 

integration som en relationell process som samhällets innevånare gör som en form av social 

anpassning (Beckman 2011, s. 64). Assimilation, däremot, innebär att en individ avsäger sig 

sin egen identitet, kultur, religion och traditioner för att istället anamma en ”ny” kultur, religion 

eller tradition, detta för att passa in majoritetsbefolkningens sammanhang (ibid). 

 

Personligen ser jag på integration som liksom en resa man gör där man integreras 
in i ett nytt samhälle där man tar till sig men inte att man ger upp sin kultur och sin 
bakgrund. Det vill säga man assimileras inte utan man integreras, så att man är en 
fungerande del – (Respondent 2) 

 

En annan respondent såg integration utifrån ett annat perspektiv, där personal ska stötta 

ungdomen genom att ge denne verktyg, kännedom och kunskaper om hur man navigerar sig i 

det nya samhället. Denna syn går hand i hand med Beckmans (2011) syn på social anpassning 

och den relationella process som beskrivs som ett led i integration.  
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Den sociala anpassningen som sker i samband med integrering förutsätter att personen som 

anpassas in i det nya samhället har verktyg, redskap och kännedom för att klara sig i det nya 

samhället.    

  
Det [integration] tycker jag betyder att man har kunskaper, kännedom och en 
förmåga att kunna internalisera och navigera, om de är rätt ord, sin omgivning och 
det nya samhället. - (Respondent 4) 

 

En respondent betonade vikten av att lära sig de koder, normer och beteenden som finns i det 

nya samhället, det tolkar vi som en del i den relationella anpassningen som behöver ske mellan 

den nya invånaren och invånarna i samhället, i stort. Beträffande assimilation så fann vi att 

ingen av våra sex respondenter diskuterade assimilation i positiv bemärkelse, tvärtom så 

redogjorde en respondent för vikten av att särskilja dessa två begrepp. Vi fann en gemensam 

värdegrund kring förståelsen om begreppet integration bland våra respondenter i synnerhet och 

stödboendet i allmänhet och vi kunde utläsa varianter av hur de uppfattade integration. Det 

tycks således finnas en samsyn bland våra respondenter om begreppet integration och 

Beckmans (2011) syn på integration.    

  

6.1.2. Vikten av relationer och integration 
Den andra aspekten av integration som Beckman (2011) diskuterar berör relationer som mått 

på hur välintegrerat ett samhälle är. Om integration ska ses som en relationell process som ska 

innefatta och påverka individen, invånarna och samhället i stort, från båda håll så behöver 

relationerna mellan invånarna vara välfungerande (Beckman 2011, s. 115). Alla 

respondenterna i studien betonade vikten av att ungdomarna integreras i samhället ur olika 

avseenden. En respondent betonade vikten av den sociala aspekten, att ungdomarna behöver 

röra sig ifrån sina egna landsmän och umgås mer med svenska vänner. En annan betonade 

föreningslivet som en betydelsefull del utifrån att ungdomarna lär sig sociala koder, språket 

men även får tillgång till nätverk med svenskar på ett annat sätt än vad de gör i sina egna 

kretsar och umgängen. 

 

En väsentlig del av att kunna skapa relationer är att bemästra språket som är grunden till verbal 

kommunikation. Trots att Beckman (2011) inte diskuterar rollen av språk i sina resonemang 

om relationer och integration så kopplar vi an språk till hur våra respondenter resonerade kring 

vikten av det svenska språket och ungdomarnas integration.  
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Du måste lära dig nyckelordet i alla sammanhang, språket. Det är vårt verktyg för 
att kommunicera och då måste de lära sig för att bli en del av det här samhället, 
Sverige, Iran eller you name it. - (Respondent 6) 

  

Två av respondenterna gjorde tydliga kopplingar mellan vissa ungdomars bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket och hur det kan leda till social isolering  och utanförskap. En 

respondent menade att ungdomar som upplever språket som för svårt att lära sig väljer bort att 

lära sig det, håller sig till sina egna landsmän och leder till det respondenten kallar det för 

”självförvållat utanförskap” (Respondent 6).  Det resonemanget går hand i hand med 

Beckmans (2011) syn på relationer som måttstock för hur välintegrerat ett samhälle egentligen 

är. Det är först när relationerna mellan invånarna är bristfälliga som integrationen inte kan 

uppstå och motsatsen tar plats, nämligen segregation (Beckman 2011, s. 115). 

 

6.1.3. Delaktighet och integration 
Den tredje och sista aspekten som Beckman (2011) väljer att lyfta fram berör delaktighet och 

integration. Delaktighet i samhället sker på olika vis då människor ingår i relationer med andra 

människor men även när de bidrar till samhället i stort, ett exempel är att vara delaktig på 

arbetsmarknaden (Beckman 2011, s. 115). Samtliga respondenter redogjorde för att de arbetade 

med temakvällar som anordnas på boendet, temakvällarna syftar till att utbilda och lära 

ungdomarna om olika ämnen som personalen eller ungdomarna själva vill lära sig mer om. 

Personalen på stödboendet har ett nära samarbete med en praktiksamordnare som arrangerar 

och organiserar åtta veckors praktikperioder åt de ungdomarna som är intresserade av praktik, 

berättade respondenterna. Ungdomarna som bodde på det valda stödboendet hade olika former 

av planeringar, såsom arbete, skola och praktik. De allra flesta av respondenterna lyfte fram 

betydelsen av praktik som ingång till ungdomarnas integration på arbetsmarknaden. En 

respondent betonade vikten av att ungdomarna kommer i kontakt med andra människor från 

olika bakgrunder, utöver svenskars, när de är ute på praktik men även att de får möjligheten att 

komma i kontakt med andra nätverk än de som de redan har tillgång till. En annan respondent 

betonade vikten av att ungdomar som har en framgångsrik praktikperiod får chansen till 

anställning och att det kan ha positiva effekter mer än att de får en inkomst. Känslan av att de 

är en bidragande del av samhället är meningsfull för ungdomarna, då de får ett annat 

sammanhang att förhålla sig till. 
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Att bli en fungerande del av ett fungerande samhälle där det gäller att alla ska bidra 
med något för eller senare. Det är klart man inte kan ställa krav på folk på en gång, 
att de ska jobba och betala skatt eller plugga eller du vet bli något, lärare, läkare, 
eller vad det än är. - (Respondent 2) 

 
En annan aspekt av respondenternas arbete med ungdomarna som kan kopplas an till 
delaktighet i samhället var arbetet med de dagliga kontakterna med olika myndigheter och 

andra samhällsaktörer som ungdomarna behövde lära sig. En respondent beskrev detta som 

kännedom om hur man ska navigera i samhället, det vill säga vart man ska vända sig när man 

behöver hjälp med en viss uppgift eller ärenden. Kontakten med myndigheter och andra 

samhällsaktörer beskrevs av respondenterna som en väsentlig del i vad de beskrev som en 

utveckling som ungdomar behöver göra för att bli självständiga och självgående. 

 
Det är inte bara själva praktiken som är viktig. Den sociala biten vid sidan om 
praktiken, den är också viktig. Trots att en del inte får något jobb direkt men de lär 
sig mycket om kommunikation och integration i samhället. - (Respondent 5) 

  

En respondent drog en parallell till fåglar och menade att personalen på boendet jobbade med 

att göra ungdomarna flygfärdiga. De Uppgifterna som respondenterna nämnde att de hjälper 

ungdomarna med innefattar alltifrån hur man ska skriva ett personligt brev och cv, hur man 

betalar räkningar till att veta när man ska vända sig till exempelvis Försäkringskassan. 

 

6.1.4. Sammanfattning 
Beckmans (2011) teori om integration ger oss en infallsvinkel om hur vi skulle kunna förstå 

integration som begrepp men även hur det går att använda sig av relationer och delaktighet som 

indikatorer till hur integrerat ett samhälle egentligen är. I denna studie har vi valt att undersöka 

behandlingsassistenter syn på begreppet integration, ur deras privata förståelse samt kopplat till 

deras arbete med ensamkommande ungdomar. Vi har även undersökt hur de arbetar praktiskt 

med att integrera ensamkommande ungdomar i samhället och avtäckt en viss diskrepans bland 

våra respondenter om vad som är den ”bästa” formen av integration. Ett antal respondenter i 

vår studie betonar olika aspekter om vikten av att ungdomarna integreras på ett mer 

kunskapsmässigt plan med att få verktyg, redskap och kännedom om hur de ska navigera i 

samhället. Andra respondenter var mer inne på de aspekter som berörde beteende, sociala 

koder och värderingar som finns i det nya samhället.    
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6.2.  Behandlingsassistenter som gräsrotsbyråkrater 
Samtliga respondenter upplevde att de i mångt och mycket hade tillräckligt med resurser och 

förutsättningar för att utföra sitt dagliga arbete i relation till att agera som ett stöd för den unge. 

Samtliga var dock överens om att det egentligen krävs mer om målet är att de ensamkommande 

ungdomarna ska upplevas komma in i samhället på ett mer ingående sätt. Lipsky menar på att 

gräsrotsbyråkrater “...cannot do the job according to ideal conceptions of practice because of 

limitations of the work structure.” (Lipsky 1980/2010, s. xvii). Under detta avsnitt kommer vi 

presentera de upplevda begränsningarna respondenterna förde fram och analysera dem.  

 
6.2.1. Resurs- och tidsbrist 

De flesta utmaningarna som uttrycktes bland respondenterna kom att fokusera på den 

ekonomiska resursbristen. Utmaningarna, menade en respondent, kommer till som en 

konsekvens av att de arbetar i en politiskt styrd organisation. Således tenderar mängden arbete 

och resurser att bestämmas av vad som är aktuellt för tillfället. Respondenten upplevde det som 

frustrerande att till exempel se frukten av sitt arbete försvinna efter att en stadsdelsförvaltning 

beslutat att flytta en ungdom till ett annat boende trots att respondenten upplevde att ungdomen 

var i fortsatt behov av stöd. En annan respondent uttryckte sig som följande.  

 
Det har blivit halverat [ekonomiska ersättningen] och då är det enormt mycket 
tryck för socialsekreterare och för oss att vi ska inom ramen av tiden innan de 
fyller 18 lära dem så mycket att de måste klara sig själva[...]. Tiden är knapp, 
ibland hinner man inte. - (Respondent 5) 

 

Vissa respondenter upplevde att den ständiga omorganisering, där verksamheter kunde läggas 

ned och slås samman när som helst, resulterade i en stor osäkerhet bland personalgruppen. I 

andra fall kunde den upplevda höga arbetsbelastningen och tidsbristen bero på att man blivit 

tilldelade för många ungdomar att var kontaktperson till. Just på grund av detta upplever flera 

respondenter svårigheter att strukturera upp mer långsiktiga planer i arbetet, något som 

personalen upplever hindrar dem från att uppfylla målsättningarna eller hjälpa ungdomarna på 

ett djupare plan. Detta för med sig att personal oftast tar till utarbetat och lättillgänglig 

arbetsmaterial. Arbetet blir mer standardiserad och ingen riktigt kvalitativ förändring bland 

ungdomarna uppfattas ske av respondenterna. Enligt Lipsky är detta en vanlig företeelse för 

gräsrotsbyråkrater.  
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Sett till det arbetet som upplevs behövs göras är resurserna och tiden inte tillräckligt. Det blir 

således en faktor som personalen behöver förhålla sig till (Lipsky 1980/2010, s. 27ff.). En 

respondent uttryckte precis detta: 

 
[...] det är väldigt mycket som händer i det vardagliga livet så det är svårt att få 
tiden att räcka till. Därför blir det också så att av enklare skäl eller av praktiska 
skäl att mycket som vi jobbar med är ju sånt som vi får uppifrån[...] - (Respondent 
1) 
 

Söderqvist et al (2015) fick liknande svar från respondenterna i deras studie. I deras studie fann 

de att personalen på ett boende upplevde svårigheter att i arbetet tillämpa alternativa 

arbetsmetoder i relation till de ensamkommande ungdomarnas integration eftersom att det 

praktiska arbetet var för tidskrävande.  (Söderqvist et al. 2015, s. 253ff.). I föregående citat ser 

vi hur respondenten återgår till redan utarbetade och lättillgängliga arbetsmetoder. Det för med 

sig att kvalitén på de aktiviteter som till slut erbjuds ungdomarna sänks. En av de redan 

utarbetade arbetsmetoderna handlar till exempel om att läsa vissa typer av böcker. En 

respondent kritiserade dessa arbetsmetoder starkt. Respondenten upplevde att de 

ensamkommande ungdomarna inte förstod eller tog det särskilt seriöst. Respondenten menade 

istället på att det var utanför hemmet som ungdomarna lärde sig som bäst, i möten med olika 

personer och myndigheter. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrater är tränade till att bemöta varje 

klient som individer och därmed anpassa sig till dennes behov. I praktiken sker dock det 

motsatta. Till följd av hög arbetsbelastning eller tidsbrist begränsas möjligheterna till ett 

individanpassad bemötande och gräsrotsbyråkrater börjar istället utforma strategier för att 

hantera flera individer samtidigt (Lipsky 1980/2010, s. xiv).  

 

6.2.2 Samarbeten och målsättningar 
Andra former av hinder kunde relateras till svårigheter att jobba efter olika målsättningar och  

samarbeten med olika myndigheter. Här upplevde samtliga respondenter att samarbeten 

varierade i kvalité och att det hängde mycket på om ungdomen hade en god man eller 

socialsekreterare som var aktiv och engagerad. Men även när samarbetena inte gick så bra som 

man önskat upplevde inte respondenterna annat än att man fick trycka på lite extra. Det var 

endast en respondent som upplevde att samarbetet med  tillräckligt dåligt för att överväga 

uppsägning.  
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En annan anledning ska även varit att respondenten upplevt att socialtjänstens mer ekonomiska 

prioriteringar nu gått stick i stäv med respondentens värderingar samt att viljan att ge mer av 

sin tid oftast stoppades. 

 
Nä men det är begränsat [tiden att utföra det respondenten anses behöver utföras]. 
Det handlar om pengar. Det handlar om möjlighet, pengar, utrymme, antal 
personal. Det går inte. Då måste jag lägga min egen privata tid och det säger de nej 
till - (Respondent 6) 

 

En respondent upplevde att målsättningarna oftast kunde vara bra som övergripande riktlinjer 

men att de oftast var fyllda med en hel del irrelevanta punkter. En annan respondent upplevde 

det som svårt att jobba efter både genomförandeplanen och vårdplanen. Respondenten beskrev 

det som “...en stor konst.” (Respondent 5) då de bland annat upplevdes som för vaga. Lipsky 

menar att gräsrotsbyråkrater oftast finner sig i sammanhang där de måste förhålla sig till 

diffusa och oftast motstridiga målsättningar. De kan följaktligen kan hamna i situationer där 

handlingsutrymmet används i syfte att jobba för eller emot organisationens målsättningar eller 

sina egna (Lipsky 1980/2010, s. 23, s. 163).  I Ottosson et al. (2012) studie kan vi bland annat 

se handläggare bli mer benägna att arbeta för det man uppfattade som rätt i samband med att 

situationer uppstår där organisationens målsättningar inte gick ihop med deras egna 

värderingar. Det kom dock till ett pris. Många handläggare upplevde bland annat ökad 

alienation i sitt arbete till följd av sina val (Ottosson et al. 2012, s 261). Till skillnad från de 

andra respondenterna  upplevde respondent 6 till slut en tillräckligt stor konflikt mellan 

arbetskraven och de egna värderingarna att det fått respondenten att överväga sin anställning. 

Vad Ottossons et al (2012) studie även uppmärksammar är hur arbetet som gräsrotsbyråkrat 

kan variera beroende på vem det är som arbetar.  

 

6.2.3 Arbetsrollen och arbetets natur 
Bland våra respondenter upplevde samtliga att rollen som behandlingsassistent innebär en hel 

del fria tyglar och att den därför blir till vad den anställde gör den till. Medan en del kom dit 

för att utföra det dagliga arbetet och agera som ett stöd i ungdomarnas vardag tog andra det 

mer personligt. Trots detta upplevde samtliga svårigheter när det kom till att fullfölja bra idéer 

då man saknar befogenhet att driva igenom dem. Allt de kan göra är att komma med förslag på 

program och aktiviteter därefter är det upp till varje enskild ungdom att bestämma om man vill 

fullfölja det eller inte.   
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Det finns program och kurser som vi sätter upp till och från men som sagt de tas 
litegrann inte på sånt allvar. För att vi kan inte trycka på allvaret. Vi lägger upp ett 
förslag om en temakväll [...] och sen, tyvärr, så kommer till exempel tre av trettio 
ungdomar - (Respondent 3) 

 

Upplevelsen att sättet som yrket och yrkesrollen är uppbyggd på kan utgöra ett hinder är ett 

genomgående tema för personal som jobbar i olika boende. Det kan därför bli svårt att veta hur 

väl arbetet går med vissa ungdomar. Enligt Lipsky är det inte ovanligt att gräsrotsbyråkrater 

upplever brister i arbetet i relation till yrkets natur (Lipsky 1980/2010, s. 31). I just detta 

exempel kunde vi se hur bristen på beslutsmakt utgjorde ett hinder. I Söderqvist et al. (2016) 

studie kan vi bland annat se hur personal på ett boende upplever svårigheter i att skapa en mer 

familjär känsla med de ensamkommande ungdomarna. Anledningen till detta kunde förstås 

ligga i de övervakande och kontrollerande uppgifterna som arbetet krävde (Söderqvist et al. 

2016, s. 597).  

 

Utöver arbetsuppgifter upplevde en respondent att boendets struktur och planlösning som ett 

hinder. Boendet som respondenterna jobbade på var en hög byggnad med flera lägenheter. 

Detta upplevde en respondent gjorde det svårare att träffa ungdomarna lika ofta som 

respondenten önskat i form av spontana möten. I Ni Raghallaigh studie (2013) menade 

personal att boendet de jobbade på var strukturerat på ett sådant sätt att ungdomarna inte skulle 

bli allt för fästa vid dem. Medan vissa ansåg att det var det rätta sättet att gå var andra mer 

oroliga över hur den ytliga eller professionella relationen ungdomarna upplevt med personalen 

kunde påverka deras syn på hur relationer fungerar i det irländska samhället (Ni Raghallaigh 

2013, s. 34). Det råder således olika uppgifter kring vad som upplevs vara rätt väg att gå. Med 

otydliga och diffusa målsättningar blir det oftast upp till gräsrotsbyråkrater att forma arbetet 

utifrån vad man själv tror är rätt. Det finns heller inga etablerade arbetsmetoder som försäkrar 

en om att man gör rätt eller att målen blir uppfyllda. På så sätt blir det även upp till varje 

enskild behandlingsassistent att utforma sitt arbetet efter deras egna tolkningar av 

arbetsbeskrivningen och målsättningarna. På grund av detta träder även olika erfarenheter fram 

kring arbetet och arbetsrollen (Lipsky 1980/2010, s. 31). Medan en del respondenter ansåg att 

man enbart fanns till som ett stöd i ungdomarnas vardag menade andra att man försökte 

investera mer utav sin privata tid. Synen på arbetsrollen kunde även formas efter hur man 

uppfattade sig själv i relation till ungdomarna. En respondent uttryckte sig som följande: 
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Aa, jag tror att jag nog tagit mer av den approachen att jag ser mitt jobb litegrann 
som jag såg mina gamla fritidsledare [...]. Jag vill försöka vara någon som de ser 
upp till, vill försöka vara någon som kan inspirera dem men ändå utnyttja min 
ungdomlighet och hänga med dem. - (Respondent 3) 

 

I studier utförda av Stretmo & Melander (2013) och Ní Raghallaigh (2013) framkom termer 

som “samhällsguide”, “samhällsorienterare” och “självständiggörare” i samtal med deras 

respondenter (Stretmo & Melander 2013, s. 162ff, 181; Ní Raghallaigh 2013, s. 32). Sättet 

personal i dessa studier uppfattade sin roll kom i förlängningen att påverka arbete med 

ungdomarna. Bland annat fokuserade boendepersonal i Stretmo & Melanders (2013) studie på 

att göra ungdomarna så självständiga som möjligt vilket resulterade i att relationerna blev strikt 

professionella och inriktade på att avslutas så snabbt som möjligt (Stretmo & Melander 2013, 

s. 181). I Sirriyehs (2013) studie om hur olika familjehem jobbar med integrerandet av 

ensamkommande ungdomar i familjerna kunde tre olika förhållningssätt urskiljas med 

varierande grad av närhet och intimitet (Sirriyeh 2013, s. 8). Det är också därför vissa 

respondenter upplevde att det fanns tillräckligt med resurser för att utföra det dagliga arbetet 

medan andra upplever att tiden och resurserna var för små, för när kan man egentligen anse att 

målen är uppfyllda? När är en ensamkommande ungdom egentligen tillräckligt självständig 

eller integrerad? 

 

6.2.4 Sammanfattning 
Samtliga respondenter upplevde att arbetet tillhandahöll de verktyg och redskap som var 

nödvändiga för att de skulle kunna agera som ett stöd för de ensamkommande ungdomarna. 

Samtliga upplevde även att man får fria tyglar att forma arbetet efter vad man själv anser 

fungerar. Samtliga menade dock att det krävdes mer för att kunna integrera ungdomarna på ett 

mer djupare plan. Många av de utmaningar som respondenterna kom att ta upp i samband med 

arbetet kunde relateras till resursbrist, brist på tid och ekonomi, diffusa och otydliga 

målsättningar, omorganisering och variation i samarbeten med andra aktörer. Detta kunde ofta 

leda till att behandlingsassistenterna återgick till det vardagliga arbetet. Lipsky (1980/2010) 

sammanfattar denna komplexitet som karaktäriserande för gräsrotsbyråkrater.   
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7. Slutdiskussion – hur går vi vidare? 
Syftet med denna studie har varit att se hur behandlingsassistenter på ett kommunalt 

stödboende ser på sitt arbete i relation till att integrera ensamkommande ungdomar samt hur de 

upplever sitt handlingsutrymme. De flesta respondenter talade ganska ingående om vikten av 

att ungdomarna integreras på en mer kunskapsmässig nivå, det vill säga att tillskansa sig en 

tillräckligt hög grad av kunskap kring hur det svenska samhället fungerar för att kunna 

navigera sig igenom det relativt obehindrat. Andra respondenter var mer inne på de aspekter 

som berörde beteende, sociala koder och värderingar som finns i det nya samhället. Ingen av 

respondenterna gav uttryck för något som skulle kunna tolkas som assimilation eller tankar om 

assimilering, tvärtom så var de välinsatta i vikten av att en framgångsrik integration av 

ensamkommande ungdomar sker på olika vis, skeenden och i olika processer. Samtliga 

respondenter upplevde dock att det skulle krävas mer från dem om en enligt dem bättre 

integration av de unga skulle bli till verklighet. Respondenterna för denna studie upplevde 

bland annat tidsbrist, avsaknaden av ekonomiska resurser, ständig omorganisering, svag 

beslutsmakt och planlösningen som hinder. Vi kan bland annat se likheter med det som 

personalen i Söderqvist et al. (2015, 2016) och Ní Raghallaigh (2013) upplevde i relation till 

tidsbrist och organisatoriska hinder. Här kan det vara av intresse att peka på tidsbristen som ett 

hinder i relation till Söderqvist et al. (2015) studie, där personalen arbetade på HVB-hem vilket 

innebär att personalen kan spendera mer tid med de ensamkommande ungdomarna. 
 
Hur ska vi då gå vidare? Lipsky menar att om vi vill förstå varför diverse policyn inte får en 

önskad effekt bör vi se till hur gräsrotsbyråkrater upplever sina arbetsförhållanden (Lipsky 

1980/2010), s. xiii). Vid utformandet av det nya ersättningssystemet vidhöll regeringen 

barnperspektivet som en viktig utgångspunkt (Regeringskansliet 2016). SKL var dock kritiska 

mot de låga ersättningsnivåerna och menade att det rimmade dåligt med regeringens vilja att 

beakta barnperspektivet (SKL 2016). Alla respondenter var överens om att resurser fanns för 

att kunna fungera som ett stöd till ungdomarna. Flera av respondenterna ansåg emellertid att 

ungdomarna behövde mer än det stöd personalen kunde erbjuda dem och i det avseendet 

saknade personalen resurser. Det självklara svaret borde således vara att försöka inkludera 

behandlingsassistener i så hög utsträckning som möjligt när det kommer till utformandet av 

policyn, något som även Lipsky argumenterar för (Lipsky 1980/2010).  
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Det blir dock svårt att argumentera för denna ståndpunkt givet det sammanhang regeringen 

befann sig i när idén utformades. Sverige tog emot över 35 000 ensamkommande asylsökande 

ungdomar när 2015 skulle summeras. En extraordinär situation på alla sätt och vis menar vi 

och något som kom att sätta hårt tryck på delar av socialtjänsten. Frågan vi kanske istället bör 

fråga oss är i hur stor utsträckning en regering kan ta gräsrotsbyråkraters röster i beaktande vid 

situationer som dessa? Här skulle också en vidare diskussion och operationalisering behövas 

kring barnperspektivet och barnets bästa som begrepp.  

 

Studier kring stödboenden är i en svensk kontext ett outforskat område. Av den anledningen 

finns det ett flertalet inriktningar för framtida forskning. Vi skulle uppmuntra till komparativa 

studier mellan olika kommunalt äga stödboende i landet för att se hur arbetet med ungdomarna 

och personalens upplevelser skiljer sig. Av samma anledning skulle jämförande studier med 

privatägda stödboenden även vara av intresse. Trots kritiken mot höga prissättningar för platser 

på HVB-boenden spelade privata aktörer en viktig roll när mottagningssystemet befanns sig 

under press. HVB- och stödboenden bidrar med en trygg bas för ensamkommande ungdomar 

att utgå ifrån när de ska lära sig att navigera runt det svenska samhället. Mer forskning och 

uppföljning kring behandlingsassistenters arbete kan därför bidra till att bättre arbetsmetoder 

utvecklas och att arbetet förhoppningsvist blir bättre. 
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9. Bilagor 
Samtyckesblankett         Bilaga 1. 

Härmed intygar jag om att jag har fått genomgående information om studiens innehåll och 

syftet med intervjun. Jag godkänner att delta i intervjun och är medveten om att intervjun är 

frivillig samt att jag kan välja att avbryta intervjun när som helst utan någon motivering eller 

förklaring. 
  
Jag samtycker även till att bli intervjuad av Degol Kidane och Mohammed Abdu samt att 

intervjun spelas in. Efter intervjun så kommer jag att ges en skriftlig transkribering som jag 

kommer att få läsa igenom och godkänna innan den används i studien. 
  
______________________________ 

Ort och datum 

  
  

______________________________                        ______________________________ 

Underskrift intervjuperson                                          Namnförtydligande 

  
 ___________________________________________________________________________ 

  
______________________________                        ______________________________ 

Ort och datum                                                             Ort och datum 

  
  
______________________________                        ______________________________ 

Underskrift student                                           Underskrift student 
  
  
  
______________________________                        ______________________________ 

Namnförtydligande                                                     Namnförtydligande 
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Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

Presentation av intervjuperson 

Kan du berätta om din professionella bakgrund? 

Kan du beskriva din yrkesroll på stödboendet? 

 

Presentation av arbete  

Kan du beskriva ditt arbete i relation till de ungdomar som bor på stödboendet? 

Vilka skulle du säga är dina primära arbetsuppgifter? 

Hur ser du på dina förutsättningar i arbetet med ungdomarna? Bra/Dåligt? På vilket sätt då? 

 

Integration 

Vad betyder begreppet integration för dig? 

Hur ser du utifrån din yrkesroll på integration? 

Hur viktigt tycker du att det är för ungdomarna att integreras i samhället? 

Hur arbetar ni rent praktiskt med frågor kring integration i relation till ungdomarna? 

  
Handlingsutrymme 

Känner du att du har de verktyg som du behöver för att genomföra ditt arbete till ditt 

förfogande? Utveckla 

 

Avslutning              

Avslutningsvist, är det något annat du skulle vilja tillägga? 

Har vi missat något? 
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Informationsblad         Bilaga 3.  

Hej! 
 
Vi heter Degol Kidane och Mohammed Abdu och studerar på Socionomprogrammet med 
storstadsprofil på Södertörns Högskola. Denna termin skriver vi kandidatuppsatsen och vi vill 
undersöka hur boendepersonal på kommunala stödboenden förhåller sig till begreppet 
integration i sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Ambitionen med vår studie är att 
bidra till den kunskapslucka som finns inom detta relativt nya forskningsområde med 
stödboenden som boendeform. 
  
Anledningen till att vi skriver detta brev är för att informera om vår studie och bjuda in just dig 
till att delta i undersökningen genom att delta i en intervju. Intervjuerna kommer att äga rum 
vecka 49 och beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun består av 14 frågor. Intervjuerna kommer att 
spelas in och materialet kommer att transkriberas av oss, tematiseras och struktureras för att 
ligga till grund för resultatet i vår studie. Vi kommer att analysera materialet från intervjuerna 
med hjälp av olika teorier och perspektiv. 
  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan motivering 
eller förklaring. Dina svar kommer att vara anonyma, boendet kommer att avidentifieras och 
inget av materialet kommer att användas till något annat än just vår studie. Efter uppsatsarbetet 
kommer allt intervjumaterial att raderas.    
  
Vi hoppas att du vill delta i vår studie och bidra till att bilda en förståelse för hur 
integrationsarbetet av ensamkommande flyktingbarn går till på stödboende, de utmaningar som 
arbetet innebär och hur arbetet fortgår. Det finns en del tidigare forskning i området men det är 
till största delen inom Hem för Vård och Boende (HVB) och familjehem men inget inom 
stödboende som boendeform. Därför hoppas vi att ni vill delta i vår studie och bidra till 
forskningsområdet. 
Vid frågor eller funderingar får ni mer än gärna höra av er till oss eller vår handledare, 
Lambros Roumbanis.   
  
Med vänliga hälsningar 
Degol och Mohammed 
 
Författare 
Degol Kidane     Mohammed Abdu 
Mail: degol01.kidane@student.sh.se  mohammed01.abdu.mohamed@student.sh.se  
Tel: 0760964265    0764070735 
 
Handledare 
Lambros Roumbanis 
Mail: lambros.roumbanis@sh.se  
Tel: 08-674 71 20 


