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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how staff from residential care homes in Stockholm 

work with unaccompanied refugee children/ adolescents concerning the children's/ 

adolescents cultures and traditions. The study also aims to find out how the staff work to 

integrate refugee children/ adolescents into what they perceive to be a Swedish society. Lastly 

the study also aims to find out if the staff experienced problems concerning the integration of 

the children/ adolescents while they have to take their original culture and tradition into 

account.  

The essay is based on a qualitative approach of ten interviews with staff working in different 

residential homes in Stockholm. With the help of the theoretical concepts grassroots 

bureaucracies, systems integration, social integration, culture, culture meeting and cultural 

clashes but also previous research showing results and analysis of a coherent pattern. Results 

showed that staff and their perceived values take into account of the unaccompanied refugee 

children/ adolescents different cultures and traditions during the integration process. Values, 

religions, traditions and the original language were described as the most important parts to 

take into consideration when focusing on the children’s/ adolescent’s cultures and traditions.  

 

Approaches to integrate the children was described as a main objective and a casual work 

which includes staff involvement in guiding, informing the children/ adolescents of society's 

major institutions such as going to school or to teach them the difference between right and 

wrong according to Swedish standards and values.  

Further the concept of integration according to our respondents, means that the refugee 

children and adolescents take part of a new society and become a part of it. Finally, the study 

showed that stress or imbalance could arise during the integration of children/ adolescents as a 

result of perceived cultural differences and cultural conflicts but also because of different 

interpretations of the duties of staff. 

 

Keywords: Unaccompanied refugee children, residential care homes for refugee children and 

adolescents, residential care home employees, culture, tradition, integration 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-personal på olika hem i Stockholm arbetar 

med ensamkommande flyktingbarn rörande barnens kulturer och traditioner samt ta reda på 

hur personalen arbetar för att integrera flyktingbarn in i vad de upplever vara ett svenskt 

samhälle. Studien har även till syfte att ta reda på ifall HVB- personalen upplever att det finns 

problematik kring att integrera barnen samtidigt som de måste ta hänsyn till ursprunglig kultur 

och tradition hos barnen. Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ ansats av tio intervjuer med 

personal som arbetar på olika HVB-hem. Med hjälp av de teoretiska begreppen 

gräsrotsbyråkratier, systemintegration, social integration, kultur, kulturmöte och kulturkrockar 

men även tidigare forskning visar resultat och analys ett sammanhängande mönster.  

Resultaten visade att HVB-personalen i hög grad värderar hänsynstagande till de 

ensamkommande flyktingbarnens/ ungdomarnas kulturer och traditioner under 

integreringsprocessen. De främst återkommande punkterna som personalen menar är viktigast 

att ta hänsyn till rörande kultur och tradition är barnens/ ungdomarnas; värderingar, religioner, 

högtider och ursprungliga språk.  

 

HVB-personalen upplever att deras huvudsakliga mål som HVB-personal är att integrera 

barnen/ ungdomarna till det svenska samhället. Tillvägagångsätten för att integrera barnen 

beskrivs som ett vardagligt arbete som omfattar personalens engagemang i att vägleda, 

informera barnen/ ungdomarna om samhällets viktiga organ så som att gå i skolan eller att 

lära dem skillnaderna mellan rätt och fel enligt Sveriges normer och värderingar. Begreppet 

integrering handlar för våra respondenter sammanfattningsvis om att flyktingbarnen/ 

ungdomarna tar del av ett nytt samhälle och blir en del av det. Studien visade avslutningsvis 

att spänningar/ obalans kunde uppstå vid integreringen av barnen/ ungdomarna som resultat 

av kulturskillnader och kulturkrockar men även på grund av skilda tolkningar av 

arbetsuppgifter för personal. 

 

Nyckelord: Ensamkommande flyktingbarn, HVB, personal, kultur, tradition, integration 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det pågår en stor flyktingkris i Europa och antalet ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar som anländer till Sverige ökar som ett resultat på grund av detta.  När 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar kommer till Sverige placeras de på HVB-hem 

(Hem för vård och boende) under tiden som de söker asyl eller fått uppehållstillstånd i 

Sverige. Denna studie avser att undersöka hur HVB-personal på olika boenden i Stockholm 

arbetar med ensamkommande flyktingbarn rörande barnens kulturer och traditioner samt ta 

reda på hur personalen arbetar för att integrera flyktingbarnen i vad de upplever vara ett 

svenskt samhälle. Studien har även till syfte att ta reda på ifall HVB- personalen upplever att 

det finns problematik kring att integrera barnen samtidigt som de måste ta hänsyn till 

ursprunglig kultur och tradition hos barnen. För att besvara dessa forskningsfrågor har 10 

intervjuer gjorts med personal som arbetar på olika HVB-hem i Stockholm. Resultatet har 

analyserats med hjälp av olika teoretiska perspektiv samt genom tidigare forskning.  

 

Studien visar att HVB-personalen värderar hänsynstagande till de ensamkommande 

flyktingbarnens/ ungdomarnas kulturer och traditioner under integreringsprocessen. HVB-

personalen upplever att deras huvudsakliga mål är att integrera barnen/ ungdomarna till det 

svenska samhället genom att vägleda och informera om samhällets viktiga organ och 

skillnaderna mellan rätt och fel. Avslutningsvis visar resultatet att det kan uppstå spänningar 

och obalans vid integrering av barnen/ ungdomarna men även på grund av skilda tolkningar 

av arbetsuppgifter för personalen på hemmen.  
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1. Inledning  
 

I nuläget, år 2015 pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Antalet 

ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som anländer till Sverige fortsätter att öka som 

ett resultat på grund av detta enligt Svenska Dagbladet.  

 

Mellan januari och oktober 2015 ansökte cirka 23 349 ensamkommande flyktingbarn om asyl 

i Sverige enligt migrationsverket. Under 2013 däremot så var siffran för ensamkommande 

barn och ungdomar som sökte asyl i Sverige genom migrationsverket cirka 4 000. För enbart 

tio år sedan, under hela året 2005, kom knappt 400 ensamkommande barn till Sverige. Det är 

alltså en markant förändring på bara några år och en stor fråga som är aktuell i Sverige.  

Enligt Sveriges riksdag har det oväntade antalet ensamkommande barn och ungdomar i år satt 

en enorm press på både politiker och olika så kallade HVB-hem att ta emot fler flyktingbarn. 

HVB-hem (hem för vård och boende) är en verksamhet inom socialtjänsten som bedriver 

behandling eller inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. När ensamkommande flyktingbarn 

och ungdomar kommer till Sverige så placeras de på HVB-hem under tiden som de söker asyl 

eller fått uppehållstillstånd i Sverige. Enligt socialstyrelsen så ansvarar HVB-hemmen för den 

dagliga omsorgen för de ensamkommande barnen vilket är en angelägen och utmanande 

uppgift för socialtjänsten och personalen som arbetar på HVB-hemmen. Att integrera barnen 

in i det svenska samhället och utveckla barnen är en del av arbetsuppgifterna för personalen 

som arbetar på HVB-hemmen. 

 

Trots att Sverige idag möter det faktum att en flyktingkris pågår och fler flyktingbarn och 

ungdomar än någonsin placeras på HVB-hem, brister forskning i klara och konkreta studier 

med fokus kring hur HVB-personal arbetar för att integrera ensamkommande barn in i det 

svenska samhället. Forskning kring HVB-hem för ensamkommande är begränsad, men 

samtidigt ett växande forskningsområde. Vi anser därför att vår studie kan tillföra ny kunskap 

om HVB- personalens arbete med fokus på kultur/tradition och integration av 

ensamkommande barn och ungdomar. 
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1.1 Bakgrund 

Ensamkommande barn 

Mellan januari och oktober 2015 ansökte 23 349 ensamkommande barn asyl i Sverige. 

Hälften av dessa barn kommer ifrån Afghanistan (14 000) till följt av barn ifrån Syrien 

(3000). De resterande majoritetsgrupperna härstammar ifrån Eritrea och Somalia. De flesta 

ensamkommande barn är pojkar mellan 13-17 år (21 232). Året innan sökte endast 7000 

ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige vilket är en markant skillnad ifrån i år. 

(Migrationsverket, 2015 a) Av dessa beviljades 75 procent av ansökningarna om asyl för 

ensamkommande barn år 2014 (Migrationsverket, 2014 a). Handläggningstiden för 

ensamkommande barn är i genomsnitt 162 dagar.  

 

I Sverige ansvarar varje kommun för mottagandet av ensamkommande barn och när ett barn 

ansöker om asyl är det Migrationsverkets uppgift att tilldela en kommun som ska ansvara för 

barnets boende och omsorg. Det är Länsstyrelsen som har ansvar för att det ska finnas 

resurser för varje kommun att kunna ta emot barnen och varje kommun förhandlar med 

Länsstyrelsen om antalet platser som kan tilldelas till ensamkommande barn. Det är viktigt att 

varje kommun kontinuerligt rapporterar Migrationsverket om sina lediga platser för att varje 

nyanlänt ensamkommande barn ska få ett beviljat boende så snabbt som möjligt 

(Migrationsverket, 2015 b). Enligt utlänningslagen måste Migrationsverket ta hänsyn till at 

barnet har rätt att komma till tals, rätten att gå i skola samt rätt att återförenas med sin familj. 

Samtidigt som Migrationsverket utreder ett barns asylsökande är det svenska myndigheters 

uppgift att försöka hitta barnets föräldrar (Migrationsverket, 2014 b).  

 

HVB-hem 

I Sverige kan ensamkommande barn som söker asyl bli tilldelade tre olika typer av boenden. 

Dessa boenden är: 

 Jourhem 

 Familjehem 

 Hem för vård och boende (HVB) 

 

Hem för vård och boende är en verksamhet som bedriver behandling och är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran och fungerar som ett boende för bland annat ensamkommande 

barn. Ett HVB-hem tar både emot barn och ungdomar som är ensamkommande men även 
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barn med beteendesvårigheter. Det finns tre olika typer av HVB-hem för ensamkommande 

barn: transitboende för nyanlända ungdomar, olika former av boenden för barn som söker asyl 

samt olika boenden för de barn som redan fått permanent uppehållstillstånd (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

Ett HVB-hem ska anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar och utformas så att 

vistelsen för barnet ska upplevas som meningsfull eftersom vistelsen sker under en begränsad 

tid. Vården i ett HVB-hem ska vara trygg och säker och ska svara på barnets specifika behov 

av stöd. I ett HVB-hem ska det ligga fokus på att barnen får lära sig att bli självständiga och 

förstå hur samhället fungerar (Socialstyrelsen, 2013). Ett HVB-hem kan drivas av ett bolag, 

en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ om det följer de regler och 

riktlinjer som Socialstyrelsen ställer samt att det bedrivs yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Enligt inspektionen för vård och omsorgs register finns det idag mer än 600 HVB-hem för 

barn och unga i Sverige och de flesta HVB-hem finns i Stockholms län med 80 stycken hem 

(IVO, 2015).  Vid en placering i ett HVB-hem krävs det att hemmet har ett nära samarbete 

med socialtjänsten för att uppnå ett bra resultat och samarbetet underlättas om båda parterna 

har kunskap om varandras villkor. Trots denna kunskap råder det otydlighet vem vad parterna 

som ska göra vad. Detta har lett till att socialtjänsten har lämnat över en allt för stort ansvar 

till HVB-hemmet. Det har även uppmärksammats att vården inom dessa HVB-hem oftast inte 

svarar på barnets behov vilket kan bero på otillräcklig kunskap bland HVB-personalen eller 

att barnets behov inte blivit tillräckligt utrett innan placering (Socialstyrelsen, 2012).  

 

HVB-personal 

Ett HVB-hem som tar emot ensamkommande barn under 18 år får inte anställa personal utan 

att en kontroll har gjorts i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister. Kravet 

gäller all personal som erbjuds anställning; både tillsvidareanställning och begränsade 

anställningar. Det är den som ansvarar för verksamheten som ska svara för att registerkontroll 

utför på personalen och en regelbunden kontroll ska utföras (Socialstyrelsen, 2012).  

Det är socialnämnden som ansvarar för att de ensamkommande barnen får god vård medan 

HVB-personalen har det dagliga ansvaret genom omsorg och tillsyn. Socialnämnden har 

därför ansvar att noga kontrollera att HVB-personalen följer vården och tillsynen. Detta 

genom att barnets rättigheter tillgodoses genom att kränkningar och otillåtna regler inte utförs 

bland personalen på boendena. HVB-personalen som arbetar på HVB-hemmen har ett stort 
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ansvar att ge barnet den tillsyn som ska ingå i vårdnadshavarens ansvar (Socialstyrelsen, 

2012). Det är viktigt att HVB-personal bidrar till att en uppföljning görs av den vård och 

omsorg barnen får. Socialsekreteraren ska vara lyhörd för personalens iakttagelser kring 

barnets utveckling. Inget krav finns men en förekomst av att HVB-personal genom avtal kan 

lämna skriftliga rapporter till socialnämnden om varje barns utveckling och vård 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

HVB-personalens kompetens är en viktig resurs för att barnen på boendena ska trivas och att 

god kvalitet erbjuds. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3 § ska personalen som utför 

arbetsuppgifterna finnas ”… personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. Dock följs inte 

denna regel till punkt och pricka efter att en studie som utfördes 2012 upptäckte att hälften av 

verksamheterna inte nådde upp till de krav som sats kring personalens erfarenhet (IVO, 2013).  

 

Många HVB-hem i Sverige saknar personal med utbildning inriktad mot vård och behandling. 

Personal som har en passande grundutbildning har större kvalifikationer att tillämpa rätt 

metoder för att hjälpa och ge stöd till barnen. Inspektionen för vård och omsorg fastställer ett 

krav där HVB-personal som anställs bör ha en lämplig utbildning eller erfarenhet ifrån en 

eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt/ pedagogiskt behandlingsarbete eller en 

högskoleutbildning med motsvarande inriktning.  På detta sätt har personal med relevant 

utbildning större förutsättningar för att nå de mål för rätt vård och behandling åstadkommas 

(IVO, 2013).  
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1.2 Problemformulering och problemdiskussion 

Allt fler flyktingbarn kommer till Sverige idag och placeras på HVB-hem. Trots detta faktum 

brister forskning i klara och konkreta studier med fokus kring hur HVB-personal arbetar för 

att integrera ensamkommande barn in i det svenska samhället. Det finns inte mycket studier 

utifrån personalsynpunkt med fokus på personal på HVB-hems arbete med ensamkommande 

barn och deras integrering i Sverige. Dock så finns det en del studier kring ensamkommande 

barns upplevelser av HVB hem och integreringen. Forskning kring personal på HVB-hem för 

ensamkommande barn och ungdomar är begränsad, men samtidigt ett växande behov med 

tanke på den flyktingkris som pågår och vi anser därmed att vår studie kan tillföra ny kunskap 

om HVB- personalens arbete med fokus på kultur/tradition och integration av 

ensamkommande barn. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur HVB-personal på olika hem i Stockholm arbetar 

på HVB-hem rörande flyktingbarns och ungdomars kulturer och traditioner samt ta reda på 

hur personalen sedan arbetar för att integrera dessa flyktingbarn in i vad personalen upplever 

vara ett svenskt samhälle. Vi vill särskilt ta reda på ifall HVB- personalen upplever att det 

finns problematik kring att integrera barnen samtidigt som de måste ta hänsyn till ursprunglig 

kultur och tradition hos barnen. 

Våra frågeställningar:  

- Hur arbetar HVB-personalen för att ta hänsyn till vad de uppfattar som 

flyktingbarnens kultur och traditioner? 

- Hur arbetar HVB-personalen för att integrera flyktingbarnen in i det som personalen 

uppfattar som ett svenskt samhälle?  

- Upplever personalen att det existerar spänningar eller obalans mellan att integrera 

barnen och samtidigt ta hänsyn till flyktingbarnens kulturer och traditioner? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt har vi valt att definiera några av de centrala begrepp som förekommer i denna 

studie för att ge kännedom kring vårt studieobjekt samt minska risken för att läsaren till denna 

studie uppfattar begreppen annorlunda än vad vi själva gör. 
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Ensamkommande flyktingbarn 

Migrationsverket definierar flyktingbarn som ”Barn och ungdomar som utan medföljande 

förälder eller annan legal vårdnadshavare reser ensam till ett land för att söka om asyl.” 

(Migrationsverket, 2015 c).  

HVB-hem 

HVB definieras enligt lagen och av socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) som ett hem 

inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. 

I denna studie syftar vi på HVB hem för ensamkommande flyktingbarn.  

Asylsökande 

Migrationsverket definierar asylsökande som "Asylsökande är den som tar sig till Sverige och 

ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord." 

(Migrationsverket, 2015 d).  

 

”God man” för ensamkommande barn 

Enligt Sveriges kommuner och landsting definieras en god man för ensamkommande barn 

som en person som får i uppgift att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det 

betyder att en god man har rätten och skyldigheten att bestämma i alla frågor som rör barnets 

angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga ärenden (SFS 2005:429).  

1.5 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en introduktion kring val av ämne med relation till bakgrundsavsnittet 

som går in på ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem och HVB-personal. Dessa 

bakgrundsavsnitt är ämnade för att ge läsaren ett helhetsperspektiv kring ämnet. Därefter 

redogör vi för studiens syfte och frågeställningar, som bildar grunden för studiens 

problemformulering. Vidare framförs en litteraturgenomgång i form av tidigare forskning 

samt ett teoretiskt ramverk som redogör för hur resultatet kommer att analyseras. Därpå 

redovisar vi val av metod och därmed studiens grundsten. I efterföljande kapitel redogörs 

resultatet för studien, och det empiriska innehållet av intervjuerna, som därefter i 

analysavsnittet undersöks i relation till teoretiska begrepp och tidigare forskning. Därefter 

sammanfattar vi resultat och analys samt diskuterar det vi har kommit fram till i studien. 

Avslutningsvis ges en redogörelse av förslag till fortsatt forskning.  
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2. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt redogör vi för befintlig forskning av val av ämne, som sedan vidare används vid 

analys av våra resultat, parallellt med det teoretiska ramverket. Vi inleder med studier kring 

ensamkommande barn, vi redogör därefter för studier om HVB-personal och avslutar med 

studier kring kulturella olikheter och integration. 

 

2.1 Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 

Under denna rubrik redogör vi för befintlig forskning utifrån ensamkommande flyktingbarns 

och ungdomars perspektiv eftersom det finns mycket forskning utifrån detta perspektiv och 

därmed är viktigt för oss att presentera för att ge läsaren en överblick kring ämnet. Barnens 

sätt att resonera är även relevant för att förstå hur personalen tänker. 

 

Marie Hessles (2009) rapport "Ensamkommande men inte ensamma" är en av de få svenska 

studier som gjorts om ensamkommande barn. Det är en studie som gjorts under en tioårs 

period, som berör ensamkommande barns socialisation och etablering i Sverige. Viktiga 

faktorer som har haft betydelse för socialisationsprocessen bland annat omsorgssituationen, 

fritiden, skolan, utbildning och arbete tas upp i studien. Mötet mellan ensamkommande 

barnen och de svenska förhållandena så som kultur under etableringen undersöks i studien 

vilket är relevant till vår studies syfte eftersom vi avser att studera hur respondenterna 

hanterar flyktingbarnens kulturer. Hessle har i studien valt att använda sig av socialisations 

begrepp samt etableringsbegrepp då hon anser det vara mer relevant som referensram istället 

för att använda sig av integrations begrepp. Det framkommer i studien att mötet med en ny 

kultur i Sverige för de ensamkommande barnen har varit särskilt påfrestande för dem. Barnen 

och ungdomarna kommer ursprungligen från samhällen med en gruppcentrerad ideologi och 

är inte vana vid den individualistiska ideologin som den svenska kulturen erbjuder. Trots 

utmaningen och de emotionella symptom och framför allt posttraumatiskt stressyndrom vid 

ankomsten till Sverige, lyckas de flesta av barnen och ungdomarna att etablera sig bra i sitt 

nya land. Engagerade lärare, personal på HVB hemmet som stöttar och hjälper barnen samt 

ledare i inom fritidsaktiviteter beskrivs som flera orsaker till en bra etablering in i det svenska 

samhället och har haft en viktig roll i de ensamkommande barnens liv. Även anknytning till 

släktingar eller möjligheten att bilda egen familj beskrivs som upphov till lyckad integrering 

enligt personalen. Avslutningsvis påpekar Hessle att forskningen om HVB-hem och 
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ensamkommande barn i Norden domineras av norsk forskning vilket styrker vår uppfattning 

om att vår studie är nödvändig.  

Norström, Fioretos och Gustafsson (2012) beskriver i sin undersökning "Between 

Empowerment and Powerlessnes: Seperated Minors in Sweden" om hur ensamkommande 

flyktingbarn upplever att det är förvirrande att komma till ett nytt land inte enbart på grund av 

kulturskillnader men även eftersom samhället är såpass olik den dem är vana vid. Studien är 

baserad på intervjuer med tretton ensamkommande flyktingbarn som anlänt till Sverige 

mellan åren 1943-2008. Studiens resultat visade att de barn som deltog i studien upplevde att 

ovissheten om varför man blev lämnad eller bortskickad blev påfrestande och en del av 

identiteten kändes förlorad. De intervjuade flyktingbarnen berättar om hur de kom till Sverige 

utan materiella tillhörigheter och hur HVB personalen sedan inte hade någon större förståelse 

för betydelsen av att köpa nya kläder och saker åt barnen och ungdomarna för att de lättare 

skulle känna att de passade in i det svenska samhället och sättet andra barn och ungdomar 

klädde sig i det nya landet. Studiens resultat förtydligar att de aktörer som kommer i kontakt 

med ensamkommande flyktingbarn så som HVB- personal utför ett oerhört viktigt arbete då 

det krävs att de har erfarenhet av dessa barn och en förståelse för migration och barnens möte 

med det svenska samhället. Gustafsson et al. menar att det uppstår en konflikt för det 

ensamkommande flyktingbarnet eftersom barnet har svårt att anpassa sig till en början till det 

nya livet och att övergångsperioden mellan barndom och vuxenliv kan vara problematiskt.  

 

2.2 HVB-personal 

Under denna rubrik redogör vi för befintlig forskning kring olika HVB-personals perspektiv 

istället för barnens perspektiv då det är personalens perspektiv vi avser att undersöka. 

 

Norström och Gustafssons (2010) har gjort en studie "To receive with grace– The reception of 

separated, Asylum-seeking minors arriving in Sweden" där mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn i Sverige undersöks. Organisation, regler, rutiner i det dagliga livet och 

integration av flyktingbarn studeras. Studien baseras på deltagande observationer och 

intervjuer med socialarbetare, ensamkommande barn, tolkar, HVB personal, sjuksköterskor, 

lärare och personal på Migrationsverket. Det framkommer i studien att majoriteten av barnen 

som kommer till Sverige inte talar det svenska språket och därmed så använder sig personalen 

utav tolkar för att kunna kommunicera med barnen. Tolkarna använd främst av personal för 

att ge information om de rättigheter barnen har så som skola, hälsovård, fritid samt boende. 
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Studiens resultat visade att få av de tolksamtal som görs med ensamkommande barnen inte är 

samtal som tar upp existentiella frågor som barnens identitet, deras erfarenheter från det 

förflutna eller ens om mer dagliga vardagliga frågor. Författaren poängterar att en stor 

konsekvens utav detta är att barnet på detta sätt reduceras som en individuell konkret person 

och att man måste använda tolk mer effektivt vid kommunikation med barnen. 

 

Brendler-Lindqvist (2004) har skrivit en rapport "Att möta de ensamkommande barnen" som 

handlar om bemötandet av ensamkommande barn på HVB hem. I studien skriver hon om 

vikten att HVB personal har en kännedom om de kulturella aspekternas betydelse och vikten 

av att ta emot barnen i det nya landet på ett sätt som kan hjälpa dem att komma över sina 

traumatiska upplevelser, förluster och sorg. Genom att på HVB hemmen erbjuda barnen 

kontinuitet, möjlighet att börja om på ett nytt kapitel, undvika brott, undvika separations 

situationer och hjälpa barnet skapa ett socialt sammanhang som är stabilt och genom erbjuda 

stöd kan personalen åstadkomma en trygg tillvaro för barnen. Brendler fäster stor 

uppmärksamhet, på betydelsen av mottagandet i det nya landet, och menar att det är det 

sociala nätverket så som HVB-personal, gode män, lärare samt kompisarna som står för detta 

bemötande. Dessa personer utgör även kompensation för den brist på stöd från föräldrar och 

familj som ensamkommande barn inte har kommandes ensamma till ett nytt land. 

 

Höijer & Magnusson (2008) har i sin undersökning "Från asylhem till eget hem – 

ensamkommande asylsökande barn i Östersund" gjort en studie av olika HVB-hem i 

Östersunds kommun och kommit fram till att det är flera aktörer som är delaktiga i barnens 

integrationsprocess. De menar att mångfalden av olika aktörer som skola, gode män med flera 

sätter krav på varandra för att tillgodose barnens möjlighet till god integration. HVB-

personalen på de boenden de studerat har lyckats bra med att skapa ett förtroende i relation 

flyktingbarnen och detta har hjälp barnen att lättare kunna tolka de normer och värderingar 

som finns i det svenska samhället. HVB-personalen är signifikanta personer för barnens 

integrationsprocess och har en central betydelse för barnens sociala nätverk. Personalen i 

studien menar att de uppmärksammat att ensamkommande flyktingbarn ibland kan ha en 

svårighet att skapa goda vänskapsrelationer med svenska barn. HVB-personalen menar att 

svenska barn har andra sociala regler än vad ensamkommande barn själva är vana med och 

detta kan skapa en barriär där flyktingbarnen har svårt att förstå sig på svenska barn. Höijer 

och Magnusson beskriver att integrationsprocessen i högsta grad är viktig för den fortsatta 

utvecklingen och för att mötet mellan det okända och främmande ska kunna ske måste de 
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komma i dialog med varandra. Gustavsson och Osman (1996) menar att personalens arbete 

med att integrera barnen är det viktigaste faktorn som personalen kan bidra med för barnens 

utveckling. Författarna påpekar även att personalens förståelse av barnens kultur måste 

överskrida en djup förståelse av barnets egen identitet.  

 

Mels et al. (2008) beskriver i sin artikel "Social support in unaccompanied asylum – seeking 

boys: A case study", att situationen för ensamkommande flyktingbarn kännetecknas av en 

störning av det egna sociala nätverket och en förlust av ett stabilt stöd genom flykten till det 

nya landet. Mels et al. belyser vikten av HVB-personalens sociala stöd för barnens utveckling 

och menar att det sociala stödet skulle öka barnens välbefinnande. Resultatet av studien som 

utfördes i Belgien genom att intervjua tolv ensamkommande flyktingbarn visade att det är 

HVB-personalen som får ta mest ansvar och vara som ett stöd för barnens utveckling. 

Personalen beskrevs som brobyggare till ett större socialt nätverk genom att de undervisade 

barnen i engelska, gav information om den belgiska kulturen och öppnade upp kontakten för 

nya medlemmar i det sociala nätverket.  

 

Ravi K. S. Kohli (2006) beskriver i sin artikel "The Sound Of Silence: Listening to What 

Unaccompanied Asylum – seeking Children Say and Do Not Say" om hur ensamkommande 

flyktingbarn oftast noteras ibland att vara tysta om sitt ursprung när de kommer i kontakt med 

auktoriteter så som socialarbetare och att detta kan vara ett hinder för deras utveckling i det 

nya landet. Kohli har i sin studie studerat 29 socialarbetare i fyra olika kommuner där de fick 

berätta om de ensamkommande barn/ ungdomar de arbetar med samt hur de arbetar för att få 

barnen/ ungdomarna att öppna upp sig. Kohlis hypotes kring flyktingbarns tystnad är att deras 

tystnad är ett sätt för dem att hantera djupa störningar som kan uppstå efter traumatiska 

upplevelser. Resultatet Kohli fann var att socialarbetarna hade en förståelse för barnens 

tystnader som uppstod av olika skäl och att det är ytterst viktigt att båda parterna bildar en god 

relation mellan varandra. Kohli menar att barnen är beroende av en god kontakt med 

socialarbetare eller andra auktoriteter och att kommunikationen mellan dem är ett viktigt 

verktyg för att detta ska fungera.  
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2.3 Kulturella olikheter och integration 

Under denna rubrik har vi valt att samla ihop några av de tidigare studier som gjorts med 

fokus på kulturella olikheter och integration av ensamkommande flyktingbarn. 

 

Bates, Baird, Johnson, Lee, Luster och Rehagen (2005) har gjort en undersökning "Sudanese 

refugee youth in foster care" som handlar om hur en grupp sudanesiska ensamkommande 

flyktingungdomar hanterat och upplevt fosterhemsplaceringar i USA med fokus på kulturella 

olikheter. Resultaten visar sig att kulturella skillnader och språkliga barriärer kan ge upphov 

till missförstånd och skilda uppfattningar. Exempelvis påvisades skilda uppfattningar samt 

vissa förväntningar kring genus, disciplin i skolan och syn samt betydelse för ögonkontakt 

med äldre. Ett av de ensamkommande barnen från Sudan som deltog i studien yttrade om en 

händelse om hur kulturkrockar kan uppstå i en situation där han ville visa respekt mot en äldre 

dam genom att inte ha ögonkontakt med henne vilket, uppfattades som oartigt av folk runt 

omkring. I en svensk studie av Malmsten (2014) uppgav ensamkommande barn som bott en 

tid på olika HVB hem att det kunde uppstå konflikter barnen emellan som bodde på samma 

HVB hem på grund av kulturella olikheter. Dessa studier visar hur kulturkrockar kan uppstå 

vid mötet mellan både personal och andra ensamkommande barn. 

 

 

En annan svensk studie av Söderqvist, Sjöblom och Bülow (2014) undersöker till vilken grad 

HVB personal anser HVB hem kan klassas som ett riktigt hem. Studien syftar till att ge mer 

fördjupad förståelse genom att intervjua HVB personal och deras syn på konceptet HVB hem. 

Det framkommer i studien att personalen önskar om att kunna erbjuda ett "vanlig hem" åt de 

ensamkommande barnen. Denna önskan går dock inte att förverkliga på grund av graden av 

övervakning på HVB hemmet och på grund av den dominerande ställningen samt rollen 

personalen har och i synnerhet på grund av de rättsliga begränsningar som existerar. 

Personalen menar att ensamkommande ungdomar måste betraktas utifrån sina egna specifika 

behov för att göra det möjligt för samhället att erbjuda den lämpligaste vården. Författarna tar 

upp andra dilemman som kan uppstå där barnen får en utmaning i att uppfatta sin egen 

identitet under processen att skapa sig ett nytt liv i det nya landet. Författarna har i studien 

bland annat intervjuat ensamkommande barn som lämnat HVB hem som påbörjat ett 

självständigt liv. Dessa barn beskriver utmaningen i att återintegreras i samhället samtidigt 

som de upplever att de måste förändra sin identitet och leva upp till vad de uppfattade som 

“svenskt”. Samtidigt redogjorde dessa barn för en motstridig uppfattning att de ändå ville 
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distansera sig från vad de ansåg vara som typiskt svenskt eftersom de ville ta ett avstånd från 

den uppfattade svenskheten. 

Ressler, Boothby och Steinbocks (1988) beskriver i sina olika studier "Unaccompanied 

Children – Care Protection in Wars, Natural Disasters and Refugee Movement" ifrån 

flyktingbarn i sydöstra Asien att kunskapen kring integration är begränsat och att det är svårt 

att riktigt fastställa ett begrepp för integration. Ressler et al. vill förtydliga i sin studie att det 

är viktigt att ensamkommande flyktingbarn direkt integreras i samhället.  
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3. Teoretiskt ramverk 
De teoretiska verktygen samt en redogörelse för hur dessa planeras att tillämpas presenteras 

i detta avsnitt. De teoretiska begrepp ramar således in hur analysen vidare kommer att ske. Vi 

börjar med teorin om Gräsrotbyråkratier, går sedan vidare in på två teorier om integration 

och avslutar det teoretiska ramverket med tre teorier utifrån kulturella aspekter. 

3.1 Gräsrotsbyråkratier 

Vi har valt att använda oss av Michaeal Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier vilket han har 

avhandlat i sin bok Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services 

(2010). Lipsky (2010) var den första som introducerade begreppet "gräsrotsbyråkrati" i sin 

bok som på svenska fick just namnet gräsrotsbyråkrati. I denna bok studerar Lipsky 

gräsrotsbyråkratens arbete i den offentliga sektorn. Lipsky definierar att en gräsrotsbyråkrat 

definieras som en offentligt anställd tjänsteman som har en direktkontakt med medborgare i 

samhället vilka behöver olika typer av hjälp. Lipsky (2010) tar upp lärare, socialarbetare och 

poliser som typiska gräsrotsbyråkrater vilka arbetar direkt med människor och har en 

avgörande roll i deras liv. Dessa tjänstemän har ett stort handlingsutrymme och frihet i att 

tolka och utföra sina arbetsuppgifter. Dock beskriver Lipsky två komplexa situationer som en 

gräsrotsbyråkrat måste försöka lösa i sitt dagliga arbete. En gräsrotsbyråkrat måste själv 

avgöra och handla utifrån vad som är bäst för varje individ vilket är en otroligt svår situation 

eftersom varje individ har olika behov. Samtidigt måste gräsrotsbyråkraten tolka de vaga mål 

och riktlinjer som myndigheter och kommuner fastställt vilket ibland inte är det lättaste när de 

ekonomiska resurserna och tidsaspekten är knapp. Ibland kan resurserna för olika 

verksamheter vara otillräckliga i förhållande till de mål som förväntas uppnås och bara det är 

ett svårt arbete att balansera (Lipsky 2010, s. 10).  

Bortsett från de stränga riktlinjer som måste följas menar Lipsky att gräsrotsbyråkrater har ett 

stort handlingsutrymme där de inte ofta blir granskade av myndigheter. Samtidigt pekar han 

på att deras arbete är så pass komplicerat att det är otroligt svårt att begränsas av olika 

riktlinjer och regler. Samtidigt som varje individ kräver olika förutsättningar begränsas 

gräsrotsbyråkraten av att inte kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det händer därför ibland att 

felaktiga beslut tas och detta kan ha en avgörande roll på individen eftersom det är dennes liv 

som påverkas (Lipsky 2010, s. 12 ). 

Roine Johansson är en svensk sociolog som har vidareutvecklat Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkraten. Johansson menar att en gräsrotsbyråkrats viktigaste uppgift ligger i 
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självaste relationen till klienten. Johansson (2007) har delat upp gräsrotsbyråkraters 

arbetsuppgifter i två kategorier. Johansson menar att gräsrotsbyråkrater måste ha direkt 

kontakt i sitt arbete med samhällets medborgare samt att de bör ha ett specifikt 

handlingsutrymme när de utför sina arbetsuppgifter. Eftersom gräsrotsbyråkraterna arbetar 

med olika typer av människor behöver de ha en handlingsfrihet för att kunna tillgodose alla 

människors behov och kunna visa medmänsklighet. Trots denna flexibilitet måste 

gräsrotsbyråkraten tillgodose myndigheter och politikers beslut och intressen och sedan 

tydliggör detta för den enskilde individen. Johansson vill förtydliga i sin bok att en 

gräsrotsbyråkrat bör se varje enskild individ som en klient och att konstruera brukaren så att 

denne ska passa in i organisationen. Detta eftersom en organisation lättare ska kunna hjälpa 

brukaren och ge den de hjälp som behövs (Johansson 2007, s. 70-79).  

 

I samma studie undersöker Johansson (2007) socialarbetarens roll och hur deras 

arbetssituation ser ut på arbetsförmedlingen och försäkringskassornas lokalkontor. 

Socialarbetare har ett stort handlingsutrymme och får använda sitt sunda förnuft, egna 

improvisationsförmåga och mänskliga dimension för att fatta beslut. Denna typ av 

gräsrotsbyråkrater får göra individuella tillämpningar av generella riktlinjer och regler. För att 

en gräsrotsbyråkrat ska kunna utföra sitt arbete bra krävs det ett handlingsutrymme som inte 

stoppas av organisationens hierarki. Detta handlingsutrymme skapar en tillgänglighet för att 

varje brukare ska få rätten att behandlas individuellt. Varje gräsrotsbyråkrat har en viss makt i 

sitt handlingsutrymme är för att de har ett så pass stort ansvar att kunna bedöma en brukare 

som inte kan regleras av andra regler eller riktlinjer. En gräsrotsbyråkrats roll är samtidigt 

komplicerad eftersom denne bör följa de regler och riktlinjer som fastställs av myndigheterna 

samt politikerna men samtidigt se till varje brukares bästa och se utifrån dennes egna behov 

(Johansson 2007, s. 41-44). 

 

Med utgångspunkt i denna teoretiska ansats vill vi koppla Johanssons och Lipskys definition 

till HVB-personal som också räknas till gräsrotsbyråkrater. HVB-personal tillåts ett stort 

handlingsutrymme i sitt arbete och får fatta beslut utifrån eget förnuft för att kunna ta hänsyn 

till flyktingbarnens kultur och traditioner samt integrering in i det svenska samhället. HVB-

personalen tillåts att använda sitt sunda förnuft och ta egna initiativ till att utföra vissa beslut. 

Det är viktigt att HVB-personalen både antar ett objektivt synsätt på arbetet med 

flyktingbarnen men att samtidigt inte generalisera dem utan att istället se till varje barns egna 
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behov och individualisering. För att varje personal ska kunna utföra sitt arbete krävs det ett 

stort handlingsutrymme som inte begränsar denne.  

 

3.2 Systemintegration och social integration 

Mikael Stigendal (1999) har i sin bok "Sociala värden i olika sociala världar" försökt att 

analysera begreppen systemintegration och social integration. Inom sociologin har det sedan 

en längre tid funnits en önskan att skilja på dessa begrepp som introducerades på 60-talet av 

David Lockwood för att lösa sociologers problem med att se på förhållandet mellan ordning 

och oordning. Systemintegration problematiserar och studerar frågor som berör hur system 

uppkommer och hur relationer i olika system och ordning systematiseras. En lyckad 

systemintegration innebär att olika undersystem går in i varandra för att lättare minska de 

motsättningar som kan uppstå i systemen. Individer kan anta olika roller och personifierar inte 

enbart en bestämd roll i ett system. Detta rollbytande är individens egna beslut att anta. 

Begreppet social integration problematiserar frågor om ordning i relationerna mellan olika 

individer och kan ses som en dynamisk process där alla individer deltar för att uppnå en god 

social relation. Social integration hänvisar till de principer som individer eller aktörer är 

relaterade till varandra i ett samhälle; systemintegration avser relationerna mellan delarna av 

ett samhälle eller socialt system.  

Det sociala systemet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera 

tillsammans. Systemintegration innebär exempelvis att olika delar av ett socialt system som 

till exempel institutioner, däribland HVB-hem, samverkar tillsammans (Stigendal 1999, s. 

170). 

 

Strävan efter systemintegration baserar sig vanligtvis på en viss form av social integration. 

Samtidigt kan inte den sociala integrationen nå en längre varaktighet utan systemintegrationen 

vilket innebär att de två integrationsformerna står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. 

Begreppen systemintegration och social integration hjälper oss att förstå hur ordningen av i 

grunden oordnade sociala relationer går till. Sociala relationer ordnas först genom 

uppkomsten av sociala strukturer där människor relaterar sig till varandra på olika sätt. När 

människor möts skapas en integrering mellan varandra då relationer skapas. Inom dessa 

relationer uppstår en form av socialt system där normer och värderingar upprättas. Dessa 

sociala regler producerar tillsammans ett socialt samhällssystem där lagar och regler skapas. 

Det är dessa lagar och regler som hjälper till att skapa ordning i de sociala relationerna mellan 
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individer (Stigendal 1999, s. 170-172). För att bättre kunna förstå skillnaderna mellan dessa 

två begrepp vill Stigendal istället tala om integration på bredden respektive djupet. 

Systemintegration handlar mest om vad som händer på djupet och social integration om 

bredden (Stigendal 1999, s. 173).  

 

 

3.3 Kultur 

Med utgångspunkt i uppsatsens intresse för hur HVB-personal upplever och arbetar med 

kultur och traditioner på arbetsplatsen blir begreppet kultur centralt. Kultur är ett väldigt brett 

och innehållsrikt begrepp som omfattar en hel humanistisk förståelse. Goldberg, T (2005, s. 

266) menar att det är genom kulturer som vi uppfattar samt tolkar omvärlden och att vi fått 

kulturen genom socialisering under vår uppväxt. Det är genom kulturer vi lär oss idéer, 

normer och värderingar. Det som vi uppfattar som rätt och fel, bra eller dåligt samt sätt att 

agera på är faktorer som härstammar från kulturen men varierar från kultur till kultur 

beroende på var man kommer ifrån. Ringquist (1999) fortsätter på beskrivningen av kultur 

fenomenet och menar att när vi socialiseras in i vår kultur blir kulturen självklar för oss, vilket 

leder till att det blir svårt att beskriva den eller se den klart. Ringquist menar att 

vardagskulturen blir svår att ta fasta på eftersom den utifrån våra egna ögon blir alldaglig och 

inte upplevs som en kultur. Det lättaste sättet att bli medveten om sina egna kulturmönster är 

ifall man möter på en annan kultur skiljer sig från den egna rörande exempelvis annorlunda 

traditioner och beteende.  Beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, normer, 

moraliska system, trossystem och konst är några få exempel på kulturella markörer.  

 

3.4 Kulturmöte 

Giddens (1998, s. 42) skriver om kulturmöten då vi vill skapa en förståelse av vad som kan 

ske när två olika kulturer möts, hur människor i det här fallet HVB-personal upplever och 

arbetar med kulturmötet på arbetsplatsen. Med kulturmöte menas ett möte mellan människor 

med tillgång till vad som kan uppfattas som olika kulturer. Det vill säga där människor som 

bär på olika kulturer och bakgrund möts. Det som vi finner intressant i relation till denna 

studie är hur HVB-personalen uppfattar och tar hänsyn till dessa olikheter som uppfattas 

kulturer emellan. Hur människor med olika kulturella erfarenheter, som exempelvis HVB-

personal och flyktingbarn, uppfattar normer och värderingar är inte alltid detsamma som 

majoriteten uppfattar, och detta är denna dynamik som föreligger i ett kulturmöte. Det kan 



17 
 

röra barnuppfostran, matvanor, språk, gester och religion med mera. Värderingar, normer och 

beteenden varierar i mycket stor utsträckning från kultur till kultur. Kulturer har sina egna 

beteendemönster som kan uppfattas som främmande av människor med en annan kulturell 

bakgrund som exempelvis mellan HVB-personal som bor i Sverige jämfört med 

ensamkommande flyktingbarn från Syrien.  

3.5 Kulturkrock 

Skillnader och krockar i vad som uppfattas som olika kulturer kan bero på en mängd olika 

faktorer. Heyman (1988) menar att en kulturkrock kan ske när en individ som till exempel ett 

ensamkommande flyktingbarn möter något som känns nytt och främmande såsom den 

svenska kulturen och samhället. Heyman menar att det är när något känns hotande i ett 

sammanhang där det är främmande och nytt som en konflikt kan uppstå. När exempelvis en 

HVB-personal från Sverige och ett flyktingbarn möts finns risken att de upptäcker att deras 

syn gällande en del vardagliga men kulturellt färgade praktiker skiljer sig åt som till exempel 

matvanor, städning, kläder osv. När dessa aspekter inte tar hänsyn till eller det inte finns 

tillräckligt mycket kunskap från ena parten gentemot den andra, så kan denna kulturkrock 

leda till vissa spänningar och konflikter. 

Giddens (1998, s. 42) fortsätter på samma spår och menar att människan kan undvika sådana 

konflikter genom att man uppmärksammar, har mer kunskap om skillnader i kultur och 

förståelse samt acceptans för olika kulturer. Han menar att detta leder till att interaktionen 

mellan människor från olika kulturer då fungera bättre.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Metod 
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I detta avsnitt redogör vi för en vetenskapsteoretisk grund som representerar vårt 

förhållningssätt i studien. Därefter går vi in på en motivering i val av metod, närmare 

beskrivning av urval, genomförande, bearbetning och avslutningsvis en diskussion kring 

metodkritik.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk grund 

Bryman (2002) talar om ontologi som läran om hur världen är beskaffad. Ontologi kan delas 

upp i både objektivism och konstruktionism. Det objektivistiska synsättet ser på världen som 

något absolut och mätbart och tar inte hänsyn till sådant som inte går att mäta i form av 

känslor eller tankar. Objektivister ser på världens existens som något oberoende av 

utomstående aktörer och något som inte påverkats av människors tankar och uppfattningar. 

Konstruktionistiskt synsätt däremot ser att världen formats av människors tankar och 

handlingar. Detta innebär att människans handlande har konstruerat verkligheten och 

ifrågasätter inte verklighetens existens utan vill skapa en större förståelse över hur den 

uppfattas. Eftersom alla människor uppfattar världen olika menar konstruktionistiskt synsätt 

att verkligheten uppfattas olika från varje individ (Bryman 2002, s. 30).  

 

Eftersom denna studie undersöker hur HVB-personal arbetar med flyktingbarns kultur och 

traditioner samt hur de integrerar barnen in i vad de upplever vara ett svenskt samhälle, 

studerar vi varje respondents egna åsikter och tankar kring vad de anser vara ett svenskt 

samhälle. Detta arbetssätt närmar sig till ett konstruktionistiskt synsätt.  Genom detta 

konstruktionistiska förhållningssätt öppnar vi för en bredare förståelse av de intervjuades 

tankesätt och tolkning av samhället. Genom ett intresse för dessa föreställningar om fenomen 

som tradition, bakgrund och integration får vi en större förståelse för HVB-personalens 

perspektiv på barnens kulturer och traditioner. Samtidigt som vi får en bild av hur de menar 

sig arbeta med flyktingbarnens integrationsprocess. Eftersom människor tänker och agerar 

olika är det intressant att studera ifall det finns likheter eller skillnader mellan respondenternas 

agerande i sitt arbete på HVB-hem.  

 

Slutligen har vi valt att använda oss av en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen går ut på att 

forskaren utgår ifrån empiri till teori genom att först samla in information, analysera de för att 

sedan kunna dra en slutsats (Bryman 2002, s. 42). Denna studie avser att samla in information 

via intervjuer med ett antal respondenter som arbetar på HVB-hem för att sedan analysera det 

och dra en slutsats.  
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4.2 Motivering för val av metod  

Med utgångspunkt i det subjektivistiska perspektivet och vårt intresse för hur HVB-personal 

resonerar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod då den tillför en djupare 

beskrivning. Enligt Soafer skapar den kvalitativa metoden en fördel för forskaren att fördjupa 

sig i ett fenomen (Sofaer 1999, s.1102). Det vi avser att studera behöver förstås på djupet 

vilket är den största anledningen till att vi kommer använda oss av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa metoden tillåter forskaren att ställa en fråga för att sedan ge respondenten 

väsentligt utrymme att svara utifrån egna tankar. Hade vi istället använt oss av exempelvis 

kvantitativa enkäter istället för kvalitativa intervjuer, hade vi inte kunnat uppnå en lika djup 

förståelse eftersom det då varit vi som ställt både frågor och satt ramarna för svaren. Soafer 

menar vidare att man genom att använda sig av kvantitativ metod begränsar respondenten 

genom förutbestämda svarsalternativ i enkäten, vilket i sin tur minskar forskarens möjlighet 

att förstå en kontext ur ett djupare perspektiv (Sofaer 1999,1103). I och med att vi söker svar 

kring hur HVB-personalen arbetar med kultur och integrations frågor så blir det väsentligt att 

respondenten har utrymme och berätta utifrån egen erfarenhet och tankar. Därmed blir det en 

förutsättning för vår studie och vidare slutsatser att inte rama in intervjuerna. Genom att 

använda oss av den kvalitativt orienterade intervjuer metoden förser vi oss även med 

möjligheten att ställa ytterligare oplanerade som svar på det som respondenterna säger. 

Synnerligen om de frågor som vi formulerat inte tillförser oss tillräckligt med information 

under intervjuerna. Detta hade inte varit möjligt om vi genomfört kvalitativa enkäter då 

metoden inte inkluderar en direkt dialog med respondenterna (Bryman 2002, s. 66). 

Kvalitativa metoden i form av intervjuer är av dessa anledningar den bästa metoden för oss att 

få djupare insikt i ämnet vi studerar.   

4.3 Urval och avgränsning 

Som ett första steg i den empiriska delen av vår studie bestämde vi oss för att avgränsa oss till 

HVB-personal som arbetar i Stockholm området. Urvalet i vår studie bestämdes utifrån ett 

bekvämlighetsperpektiv, vilket innefattar ett urval som består av personer som är 

lättillgängliga för forskaren (Bryman 2002, s. 114). Vidare så valde vi att studera HVB-

personal som arbetar med ensamkommande barn då det är ett fält som vi båda har 

privilegierad tillgång till eftersom Anna arbetar med att rekrytera HVB-personal åt 

socialtjänsten och Emilla har kontakter inom yrket då hon har planer på att personligen arbeta 

som HVB anställd. Intresset för ämnet har därmed även varit bidragande till val av ämne för 
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denna C-uppsats. Vidare så har valet av personal som arbetar på HVB hem inom 

Stockholmsområdet, baserats utifrån ett bekvämlighetsurval samt för att vi rent 

omständighetsmässigt, ska kunna genomföra intervjuer utan större begräsningar då vi har 

tidsaspekten att anpassa oss till. Vi har även valt att inte göra några större avgränsningar vid 

avseende på HVB-personal förutom att dem måste arbeta på HVB-hem i Stockholm där de 

arbetar med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Avgränsningar så som ålder, kön 

eller typ av HVB-hem är begränsningar som vi inte anser vara betydelsefulla för studien och 

även skulle minska möjligheterna för oss att finna potentiella respondenter. En grundläggande 

punkt vid val av respondenter var dock att intervjupersonen måste ha arbetat som HVB-

personal åtminstone sex månader. Detta eftersom vi ville försäkra oss på att intervjupersonen 

skulle kunna bidra med tillräckligt utförliga svar och erfarenheter inom yrket.  

Under resultatavsnittet har vi valt att presentera våra respondenter genom faktorerna kön, 

ålder för att förtydliga samt ge en överblick kring vilka respondenterna är. Anledningen till 

denna presentation föreligger i syftet att ge våra läsare av denna undersökning en möjlighet att 

få lära känna intervjupersonerna utan att avslöja respondenterna identitet.  

 

4.4 Genomförande och etiska aspekter 

Denna uppsats kommer att skrivas utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman, innebär det att man har färdiga teman eller en intervjuguide som 

kan tillföra en viss inriktning utan att styra respondenternas svar (Bryman 2002, s. 301). 

Genom att använda oss utav denna metod har vi frihet att kunna ställa frågor i den ordning vi 

anser passar bäst samt anpassa oss till det respondenterna säger. Den semistrukturerade 

intervjumallen ger respondenterna utrymme samt en jämlik chans att framföra sina tankar och 

erfarenheter kring våra intervjufrågor. Mallen fungerar även som en garanti för oss att ställa 

samma frågor till samtliga respondenter samt säkerhetsställer att vi ställer frågor utifrån syfte 

och frågeställningar samt att de viktigaste teman för undersökningen behandlas. Genom att 

förbereda frågorna innan intervjuerna ger det även oss en möjlighet att granska frågorna innan 

intervjutillfällena, så att frågor inte är skrivna på ett sätt som skulle kunna påverka hur 

respondenterna svarar. 

Som tidigare nämnt har vi ett nätverk som möjliggör kontakt med personer som arbetar på 

HVB med ensamkommande barn. Det blev på grund av denna lättillgänglighet samt uppfyllda 
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urvalskrav naturligt för oss att ta kontakt med dessa personer för en förfrågan om intervju. 

Enligt Aspers finns det ett antal tekniker forskare kan använda sig av för att komma i kontakt 

med de personer som hen är intresserad av att studera. Aspers beskriver snöbollsurval som en 

process där forskaren tar hjälp av fältet för att identifiera de fall med de egenskaper hen är 

intresserad av att studera. Genom att låta en person från fältet definiera andra personer som 

arbetar med ensamkommande barn på HVB hem fick vi fram fler respondenter till vår studie 

(Aspers 2013, s. 95). Studien skulle inte kunna genomföras utan dessa respondenter så det är 

därmed väsentligt för oss att framhäva samt redogöra den betydelse respondenterna kommer 

ha för vår studie. Att ha etiska aspekter i hänsyn under hela processen är därmed en viktig 

aspekt. Det finns vissa krav som vetenskapsrådet ställer upp som kritiskt viktiga för forskning. 

Vetenskapsrådet framför fyra huvudkrav som kommer att fungera som riktlinjer i hur vi som 

forskare i denna undersökning bör bete oss samt handla för att minska risken för konflikter i 

vår undersökning (Vetenskapsrådet 2002). Vi kommer att här nedan att redogöra för dessa 

fyra krav. Informationskravet innebär att vi upplyser våra respondenter om studiens syfte med 

undersökningen. Detta gjorde vi när vi tog kontakt med våra respondenter. Samtyckeskravet 

innebär att vi förtydligar för våra respondenter att deltagande i studien är ett beslut som dem 

själva avgör. Vi förytligade för våra respondenter att det var valfritt att delta i studien innan de 

valde att delta. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna får möjlighet att genomföra 

intervjuerna anonymt, utan att någon förutom vi som författare känner till deras identitet, 

vilket i sin tur innebär att varken namn eller andra uppgifter som kan påvisa vilka de är, inte 

skall göras offentligt. Eftersom studien baseras på fördjupad information om deras yrken och 

arbetssätt så var det självklart för oss att förtydliga att alla våra respondenter ska hållas 

anonyma i undersökningen. Avslutningsvis utgick vi från Nyttjandekravet vilket innebär att 

ändamålet med intervjuerna framfördes till intervjupersonerna samt att vi klargjorde att 

intervjuerna endast är avsedda för just denna studie (Vetenskapsrådet 2002, s. 7f). 

Processen att hitta intervjupersoner till studien underlättades som tidigare nämnt av att vi båda 

har kontakter som arbetar på HVB-hem. Genom Annas jobb som anställer HVB-personal 

lyckades vi identifiera 6 personer som vi tog kontakt med. Vidare var tre personer bekanta för 

oss och som vi hade kännedom om att de arbetade på HVB-hem. De tre sista 

intervjupersonerna fick vi kontakt med genom att låta våra redan tre befintliga respondenter 

identifiera relevanta personer för studien.  

För att ge de personer som vi valt ut som potentiella intervjupersoner en kort beskrivning av 

vad vi tänkt oss angående underökningen samt för att ge respondenterna en uppfattning kring 
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avsett syfte, skickade vi ut ett informationsmejl tillsammans med vår förfrågan om intervju. 

Vi mejlade totalt 11 personer och mottog ett positivt svar av 9 personer som kunde delta i 

studien. De två resterande besvarade inte vårt mejl. En av intervjupersonerna i studien fick vi 

ringa för en förfrågan om deltagande i vår undersökning eftersom vi inte hade hennes 

mejladress. Vi berättade kort på telefon om studien och vad en intervju skulle innebära vilket 

resulterade i att hon ville delta i intervjun.  

Totalt fick vi ihop tio respondenter som gick med på att delta i studien. För att ge en överblick 

av vad våra 10 intervjupersoner kunde förvänta sig utav intervjuerna skickade vi på förhand ut 

ett dokument med de teman vi planerade att ta upp under intervjuerna. I dokumentet framgick 

det även att intervjuerna skulle ske anonymt och endast i syfte för denna undersökning på 

grund av konfidentialitetskravet där forskarna håller en tystnadsplikt. Viktigt var även att 

fråga respondenterna om tillåtelse av inspelning samt klargöra att dessa inspelningar endast 

avsågs att brukas för bearbetning av materialet, för att sedan slängas bort på ett säkert sätt.  

Två av våra 10 respondenter kunde endast genomföra intervjun via mail, och resterande åtta 

kunde träffas för en intervju. Vi är väl medvetna om reliabiliteten är något sämre för dessa två 

intervjuer som utfördes via mejlkontakt eftersom konsekvenserna är att svaren kan bli 

missvisande. Missvisande på det sättet att eftersom respondenterna besvarade frågorna på 

mejl finns risken att någon fråga kan ha blivit feltolkad. Dock ville vi inte skapa några 

missförstånd mellan kommunikationen och bad dessa respondenter att förklara så tydligt som 

möjligt. Om något svar blev svårtolkat kunde vi återkoppla och fråga i ett nytt mejl om hur de 

menade med det svårtolkade svaret, något som dock inte blev nödvändigt i intervjuprocessen.  

De resterande åtta respondenterna bestämde vi plats, tid och datum för intervjutillfälle. En av 

dessa intervjuer tog plats på Södertörns högskola då intervjupersonen är en före detta 

sociologistudent på Södertörns högskola och själv tyckte att det vore bra att genomföra 

intervjun i ett bokat grupprum. Resterande sju intervjuer gjordes på ett café nära 

intervjupersonernas hem för att underlätta för respondenterna samt öka chanserna att hitta ett 

tillfälle att utföra en intervju. Intervjumiljön i cafét var lugn vilket medförde att 

intervjupersonerna kunde tala utan att bli störda av folk runtomkring och av buller. 

 

4.5 Bearbetning av material 
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Vi har valt att använda oss av marginalmetoden för att bearbeta vårt material. Aspers (2007, s. 

172) beskriver marginalmetoden som en metod som ska skapa en överblick över det material 

som forskaren utvunnit av intervjuerna och som lättare ska ge forskaren ett underlag för en 

djupare analys. Aspers menar att transkribering är en viktig del för att kunna koda ner 

materialet i mindre bitar för att för att göra det mer hanterbart och för att sedan analysera det. 

Transkriberandet av intervjuer gör att materialet framträds tydligare för forskaren vilket gör 

det lättare att bearbeta. Transkriberingen kodades först utifrån de teman som användes under 

intervjuerna och därefter uppfanns nya, gemensamma koder som kunde införas i 

kodningsschemat. De redan förutbestämda teman som användes under intervjuerna var främst 

kultur/ traditioner, integration samt spänning och obalans. Dessa teman går att återfinna i vårt 

syfte och frågeställningar och blev därför centrala i studien.  

Aspers menar att grunden för marginalmetoden alltid ska börja med ett kodningsschema där 

forskaren bör ha sitt material utskrivet på papper och möjlighet till färgpennor. Varje del av 

materialet får tilldelas en egen färg som ska representera en kod eller ett tema som ska 

innehålla en bakomliggande betydelse. Dessa teman kommer forskaren sedan ha användning 

av när materialet ska analyseras (Aspers 2007, s. 190).  

 

I och med att två intervjuer genomfördes via mejl blev det också lättare för oss att 

sammanställa och transkribera dessa intervjuer. De resterande åtta intervjuerna spelade vi in 

med godkännande av respondenterna. Dessa inspelningar spelade vi upp med avbrytningar för 

att lättare kunna transkribera ordagrant ord för ord i ett dokument på dator. Vidare valde vi att 

skriva ut varje enskild intervju för att lättare kunna se en helhetsbild av transkriberingen. 

Genom marginalmetoden valde vi att koda materialets delar genom olika färger för att lättare 

kunna avläsa mönster. De delar som fick samma färg delade ett och samma mönster och tema. 

När vi gjort det mer tydligt för oss själva vilka delar som passade bäst ihop blev det lättare att 

analysera materialet.  

 

4.6 Metodkritik 

Patel och Davidson (2003, s. 54) menar att en forskare måste hålla ett opartiskt synsätt under 

hela forskningsprocessen för att kunna beakta att kvalitén av studien ska bli godkänd. Att 

inneha ett opartiskt synsätt innebär att vi som författare till denna studie har ett neutralt 

synsätt och inte påverkar studien med egna åsikter. Patel och Davidson vill förtydliga att 

beroende på valet av metod i en studie påverkar studiens generaliserbarhet. Även Bryman 
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(2011, s. 354) talar om pålitlighet och menar att man som forskare måste hålla ett objektivt 

tankesätt och inte låta personliga åsikter påverka studien.  

 

Eftersom denna studie är baserad på en kvalitativ forskningsansats med djupintervjuer av ett 

få antal personer som arbetar på HVB-hem är det svårt att generalisera på all personal som 

arbetar på HVB-hem. Om studien hade utgått från en kvantitativ forskningsansats hade 

urvalet blivit större via exempelvis en enkätundersökning. Dock anser vi att syftet med vår 

studie inte går att undersöka genom en kvantitativ ansats. Resultatet vi fått ifrån 

djupintervjuerna med våra respondenter skulle kunna leda till ett annorlunda resultat om vi 

valt att undersöka HVB-personal som arbetar inom andra kommuner eller län. På grund av 

tidsaspekten valde vi dessutom att endast undersöka personal som arbetar på HVB-hem i 

Stockholm. Patel och Davidson anser att vikten i en god validitet i en undersökning ligger i att 

forskarna undersöker det de avser att undersöka samt att studien bör ha en reliabilitet (Patel & 

Davidson 2003, s. 98). Vi menar att det intervjuer vi gjort och analyserat ger en god första 

bild av hur personal på HVB-hem resonerar kring hur de arbetar för att både ta hänsyn till de 

ensamkommande barnens och ungdomarnas bakgrund och integrera dem i vad som uppfattas 

vara det svenska samhället. 

 

Om intervjuerna gjordes om är vi medvetna om att svaren skulle kunna bli delvis annorlunda. 

Detta eftersom det är svårt att få samma svar om nya respondenter svarar på intervjufrågorna 

eftersom svaren är personliga. Vi tror att dessa tio svar från respondenterna är goda genom att 

intervjuguiden är bred och öppen för respondenternas egna infall eftersom det speglar deras 

egna åsikter och tankar. Eftersom majoriteten av intervjuerna utfördes på ett café kan detta ha 

en påverkan på sättet de svarat på eftersom de då kanske inte kan känna sig speciellt öppna 

eller privata med de svar de ger. Även om vi förklarar för respondenterna om deras 

anonymitet så kanske respondenterna ändå känner en rädsla för att svaren ska kunna 

identifiera dem. Genom att hålla en öppen dialog med respondenterna och förklara tydligt vad 

studien avser att undersöka samt på vilket sätt respondenternas anonyma svar kommer att 

användas tror vi att detta inte ska ha en stor påverkan på sättet de svarar på.   

 
 
5. Resultat  
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Resultatavsnittet har delats upp utifrån vår första, andra och tredje frågeställning samt med 

en kort presentation utav våra respondenter.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Majoriteten av de respondenter som intervjuades för studien var kvinnor vilket var en slump 

då majoriteten av personerna vi hade möjlighet att ta kontakt med var kvinnor. Två utav 

respondenterna var män och resterande åtta representerades av kvinnor. HVB-personalen som 

deltog i undersökningen arbetar på olika HVB hem i Stockholm. Två utav respondenterna 

hänvisade oss till en kollega som jobbade på samma HVB hem vilket resulterade i att två par 

från samma HVB hem intervjuades.  Respondenterna är mellan åldrarna 24-32. 

 

5.2 Hur arbetar HVB-personalen för att ta hänsyn till vad de uppfattar som 

flyktingbarnens kultur och traditioner? 

 

Samtliga respondenter anser att det är väsentligt att ge stöd till barnen och ungdomarna i 

utvecklandet av en dubbelkulturtillhörighet, vilket i praktiken innebär att barnen och 

ungdomarna får hjälp av personalen att ta del av en ny kultur, samtidigt som deras kulturella 

erfarenheter med sig från hemlandet respekteras. När vi frågade intervjupersonalen vad de 

anser vara svenskt kultur så fick vi likartade beskrivningar. Den mest återkommande 

beskrivningen av den svenska kulturen beskrevs med begrepp som: frihet, demokrati, 

yttrandefrihet, jämställdhet, språket och firande av ”typiskt” svenska traditioner som jul och 

påsk. Två av respondenterna påpekade även att de ansåg att kristendomen var en del av den 

svenska kulturen men något som de inte ansåg att barnen och ungdomarna behövt ta del av 

om de redan haft en annan religiös tro. Vid frågan om vad personalen uppfattar som barnens 

kulturer och traditioner så var värderingar, religion, traditioner och språk några återkommande 

och utmärkande svar. 

 

I arbetet med att integrera barnen in i det som personalen uppfattar vara ett svenskt samhälle 

som vi kommer presentera resultatet för i frågeställning två, anser samtliga av personalen att 

det är ytterst viktigt att ta hänsyn till barnens olika kulturer och traditioner som de haft med 

sig från hemlandet. Att uppmuntra barnen att fira sina traditioner och låta dem besöka heliga 

religiösa byggnader, så som moské och kyrka är några återkommande svar. Ett par av 

respondenterna påpekade även att rent ekonomiskt prioritera sådant som kan vara av värde för 
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barnen och ungdomarna så som bönemattor, bibel, koraner, uppskattas enormt utav barnen 

och ungdomarna eftersom det underlättar för barnen och ungdomarna att upprätthålla sin tro. 

Personalen har även gjort det klart för barnen och ungdomarna att få utrycka önskan om att få 

fira högtider och traditioner som personalen sedan har hjälpt till att ordna och delta i. 

 

”Vi går efter vad barnen vill göra, och om de vill fira ramadan till exempel så gör vi det tillsammans 

med dem. Barnen har rätt att få utöva den religion och de traditioner som de valt och de är viktigt att 

vi ger dem de stödet. Vi är med andra ord väldigt flexibla när det kommer till att ta hänsyn till 

barnens kultur och tradition.” 

 

Flertalet av våra respondenter härstammar från samma land eller kan tala samma språk som 

vissa av barnen och ungdomarna på HVB-hemmen. Detta upplevs som något positivt av 

personalen då det upplevs skapa en tryggare tillvaro för barnen och ungdomarna eftersom det 

blir lättare att kommunicera.  

 

Det finns flera olika slags länder som barnen härstammar ifrån på de hem som våra 

respondenter arbetar på. De av personalen som inte härstammar från samma land eller talar 

samma språk som barnen och ungdomarna menar att det är en del av arbetet att kollegorna 

men även barnen delar med sig av sina erfarenheter samt kulturella värderingar och relevant 

kunskap som kan gynna arbetet och hänsynstagandet. Dock uttryckte några utav personalen 

ett behov av mer satsning på undervisning där de syftade på att det hade varit bra om det 

fanns undervisning som HVB hemmet ordnade så man fick lära sig mer av de 

ensamkommande barnens kulturer och traditioner. Ett utav våra tio respondenter berättade om 

hur föreståndaren till HVB-hemmet delat denna åsikt och planerat att vidta åtgärder för att ge 

personalen mer förkunskaper.  

 

”Vi har personalmöten varannan vecka där personal kan prata med varandra, vilket är bra för vissa 

har mer kunskap än andra. Men nu har ytterligare en möjlighet dykt upp, där föreståndaren funderar 

på att införa föreläsare som kommer och informerar oss mer om olika bakgrund, traditioner, kultur 

samt historia av de kulturer som finns på vårt HVB hem.” 

 

Personalen menar att genom att utbilda anställda så att de har mer kunskap om kulturer så 

underlättas arbetet genom att man minskar risken för situationer där missförstånd och 

kulturkrockar uppstår med både barnen men även kollegor emellan. Att personal haft skilda 
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uppfattningar om kulturer och blandade åsikter om hur mycket man ska ta hänsyn till kulturell 

bakgrund, på grund av brist på kunskap om en kultur är ett återkommande svar hos 

respondenterna. En av våra respondenter beskrev en situation där en konflikt uppstod mellan 

personalen och en ungdom och som hon upplevde var en situation där personalen borde haft 

mer kunskap för att kunna ta hänsyn till kulturens värderingar och normer som ungdomen 

härstammar från.  

 

”En ungdom hade bjudit över en kompis på middag utan att säga till personal. Det är viktigt då man 

ska förbereda extra mat. Men för den här ungdomen som hade bjudit över kompisen, var det en 

självklar grej. Jag känner igen mig i det tankesättet, då jag själv vuxit upp i ett hem där alla är 

välkomna och det alltid finns något att servera. Men i en svensk kultur brukar man ju säga till så att 

man kan förbereda att laga extra. Situationen slutade ganska illa och ungdomen blev extremt arg och 

skämdes när personalen konfronterade honom.”  

 

Nio av respondenterna anser att arbetet för HVB-personalen och speciellt det kulturella och 

traditionella hänsynstagandet underlättas ifall någon utav personalen talar samma språk som 

barnen eller kommer från samma land eftersom det minskar användningen av tolk och oftast 

innebär att någon ur personalen har lite mer kunskap om barnens bakgrund. Respondenterna 

tillägger dock att det bara är en egenskap som är att föredra men inget som påverkar sättet 

som personalen arbetar med barnens kulturer och traditioner. 

 

”Jag har arabiskt ursprung och kan utifrån detta mycket om kulturen från mellanöstern där de flesta 

av barnen kommer ifrån. Det har gett mig fördelar under arbetet då jag kan utrycka mig lättare än 

vad övriga personalen kan som inte talar arabiska. Jag behöver heller inte använda tolk vilket är 

skönt när man ska prata med ungdomarna om lite känsliga ämnen.” 

 

För att kunna kommunicera med barnen och ungdomarna på HVB-hemmen använder sig 

personalen ofta utav tolk och handgester för att göra sig förstådda i en bred variation av 

sammanhang. Det finns alltid tolk på samtliga HVB-hem som personalen kan ringa som sedan 

översätter och fungerar som förmedlare mellan personalen och barnen/ungdomarna när 

handgester och enkla meningar på svenska inte går att förstå. Situationer där HVB-personalen 

använder sig av tolk kan vara allt ifrån situationer där de behövde samtala med barnen på ett 

djupare och känslomässigt plan till att förklara rättigheter och skyldigheter. 
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”Vi arbetar i en miljö där vi måste kunna hantera språkbarriärer vilket inte alltid fungerar smidigt. Vi 

använder oss därför mycket av tolk och handgester för att kommunicera med barnen. Svenskan 

kommer självklart också in i vardagen då vi vill att de ska lära sig språket.” 

 

Våra respondenter uttrycker också en viss känsla av frustration att inte kunna uttrycka sig 

lättare trots att tolk finns till hands. Det finns dessutom en gemensam upplevelse bland våra 

intervjupersoner att även barnen och ungdomarna blir frustrerade vilket har som konsekvens 

att barnen och ungdomarna därför försöker utnyttja det svenska språket så mycket som det 

går. Personalen anser att det blir en positiv effekt då barnen och ungdomarna på så sätt genom 

att lära sig det svenska språket undviker begränsningar i senare konversationer, genom att lära 

sig svenska. Detta för oss vidare till vår andra frågeställning rörande barnens integration. 

 

5.3 Hur arbetar HVB-personalen för att integrera flyktingbarnen in i det som 

personalen uppfattar som ett svenskt samhälle?  

 

Vi finner en gemensam åsikt bland våra respondenter i det faktum att ett första steg i 

processen att hjälpa barnen att integrera sig in i det svenska samhället är att uppmuntra 

ensamkommande flyktingbarn att lära sig det svenska språket. Respondenterna beskriver detta 

som en nödvändighet för barnens integrering och en viktig prioritet i arbetet som HVB-

personal.  

 

”Vi försöker ju att uppmuntra dem till att försöka lära sig språket så snabbt som möjligt. Vi brukar till 

exempel avstå från att använda tolk vid situationer där vi vet att vi kan nå fram till barnen med enkla 

svenska meningar, vi tittar även på svensk tv tillsammans, lånar ut svenska böcker som är lättlästa. 

Det finns många sätt man kan stimulera den svenska språkanvändningen i vardagen.” 

 

Att integrera barnen in i det svenska samhället beskrivs av alla intervjupersoner som den 

huvudsakliga uppgiften under arbetet och ett mål som har stor prioritet. Att integrera barnen 

är en roll som personalen främst anser sig ansvara för och som de tar på stort allvar. Några av 

respondenterna utryckte integreringsarbetet som ett sätt att socialisera barnen och 

ungdomarna på nytt fast in i ett nytt samhälle än den dem är vana vid. En av respondenterna 

menade att en del av barnen och ungdomar vid ankomsten är reserverade och tysta när de är 

nyanlända på HVB-hemmen. Respondenten menade att ”allt det nya” men även traumatiska 
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händelser var en bidragande faktor till detta men barnen efter en period insett att de kan lita på 

personalen och öppna upp sig och ta del av det som är nytt.  

 

"I början när många barn kommer till hemmen är de oftast tysta och reserverade, då gäller det för oss 

att visa att vi är där som stöd och att de kan lita på oss, till exempel genom att vi i personalen pratar 

om jobbiga saker som hänt under vecko- eller månadssamtal med barnen. Det ger även barnen en 

känsla av trygghet och att dem kan lita på oss.". 

 

Respondenterna menar att arbetet som de utför för att integrera barnen in i samhället går att 

återfinna i alla delar av vardagen och att det finns mycket handlingsutrymme att komma med 

egna sätt som kan vara till hjälp för barnens integrering. Majoriteten av respondenterna 

utryckte att den stora friheten att tolka de riktlinjer och regler som finns för HVB-personal 

gjort att de kan arbeta på ett mer flexibelt sätt. Ett fåtal av våra intervjuade påpekade dock att 

handlingsutrymmet kunde leda till vissa missförstånd, något vi kommer återkomma till i vår 

redogörelse för i vår tredje frågeställning. 

 

”Det är min uppgift att introducera barnen in i det svenska samhället och förbereda dem för att 

senare kunna ta hand om sig själva. Jag och mina kollegor arbetar för att utveckla, stärka och skydda 

barnen genom att finnas till hands i vardagen och att hjälpa till med exempelvis myndighetskontakter, 

läxläsning och fritidsaktiviteter.” 

 

Skolan beskrivs av respondenterna som en annan betydelsefull aktör vilken fyller en 

grundläggande uppgift i mottagandet av ensamkommande flyktingbarns integration. 

Institutioner så som skola, godman och HVB-personal beskrivs som beroende av varandra för 

en bra integrering av barnen och ungdomarna. Våra respondenter beskriver hur angeläget det 

har varit att förmedla de möjligheter skolan och studier uppfyller. Genom att vägleda barnen 

till att ta del av samhällets viktiga institutioner så som skolan så hjälper HVB-personalen 

barnens integrering. Personalen upplever att deras arbetsuppgifter underlättar för 

ensamkommande barn att ta del av det som svenska samhället har att erbjuda, för att nämna 

några exempel som togs upp som uppmuntran och hjälp med studier, introducera barnen till 

svenska högtider samt traditioner, lära ut svenska normer och oskrivna regler och främst det 

svenska språket.  
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”Det är dem små sakerna som för oss är rutin och vardag som gör så mycket för barnen. Bara genom 

att finnas där som föredöme hjälper dem och förstå hur det svenska samhället fungerar. Till exempel 

att lära dem skillnaderna mellan rätt och fel. Man står på höger sida i rulltrappan, man ställer sig i kö 

osv.” 

 

De HVB-hem som våra respondenter arbetar på har en genomförandeplan vilken fungerar 

som riktlinjer för personalen. De har utformats utifrån den vårdplan som socialförvaltningen 

har gjort för de olika HVB-hemmen. Alla HVB-hem får en vårdplan av socialförvaltningen. 

Dessa vårdplaner samt genomförandeplaner är sekretessbelagda och finns till för att 

säkerhetsställa att de mål, rörande bland annat varje barns integreringsprocess som HVB-

personalen arbetar med, uppfylls. Våra respondenter redogjorde för några av de teman som 

dessa vårdplaner berör; hälsa hos barnen, deras utbildning, identitet, förmåga att klara sig 

själva, kultur, sociala relationer, känslo- samt beteendemässig utveckling. Det är ett krav från 

socialstyrelsen att varje HVB-hem kompletterar vårdplanen med en genomförandeplan som 

beskriver hur insatserna ska genomföras av de anställda. Samtliga respondenter menar att 

genomförandeplanen tydliggör de ansvar och roller som de har som HVB-personal och 

klargör de mål som de arbetar för. Några av respondenterna påpekade dock att 

genomförandeplanerna ibland kan vara diffusa och inte så konkreta.   

 

"Många gånger är de mål och riktlinjer som står i genomförandeplanen lite svårtolkade och då är det 

upp till var och en att tolka på sitt sätt. Detta skapar osäkerhet och missförstånd." 

  

I relation till genomförandeplanen sätts en uppfölningsplan upp för varje enskilt barn och 

ungdom på HVB-hemmet, med syfte att se hur långt de kommit i processen. Genom 

månadssamtal med barn och ungdom tillsammans med personal finns det även utrymme för 

ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna att kunna kommunicera med personalen 

enskilt om de behov de har och för att samtala så att personalen vet hur de ska arbeta på bästa 

sätt för barnen och ungdomarnas skull.  Nio av våra intervjupersoner förutom en, har fått 

rollen som ”kontaktperson” för två eller fler barn och ungdomar på HVB-hemmet. Att vara 

kontaktperson innebär att man utanför arbetstid även fungerar som en person barnen och 

ungdomarna kontaktar ifall de behöver få tag i någon vuxen akut eller behöver någon att prata 

med.  
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Vid frågan om vad integrering innebär för respondenterna framkom likartade svar. Ett 

återkommande svar var att integrering innebär att en individ tar del av ett nytt samhälle och 

blir en del av det. Nedan har vi presenterat några återkommande citat av tre av våra 

respondenter.  

 

”Det handlar inte om att anpassa sig, utan mer om att få rätt kunskap om ett samhälle och hur det 

fungerar för att man sedan ska kunna assimilera sig till det. Genom att välkomna dessa ungdomar att 

ta del av ett sammanhang som redan finns så ger vi även dem en möjlighet att välja att bli 

inkluderade.”  

 

”Det handlar om att man med ett annat etniskt ursprung tar del av ett nytt samhälle”  

 

”Det handlar inte om att man ska ge upp sin kulturella särart eller sitt ursprung utan att ta del av ett 

nytt samhälle”  

 

Att motivera, stödja och uppmuntra barnen till aktiviteter och självständighet är en stor del i 

integreringsarbetet för HVB-personalen. Genom att skjutsa barnen/ungdomarna till olika 

aktiviteter och komma med olika förslag på saker som barnen kan syssla med på fritiden 

menar personalen att det hjälper barnen att ta del av samhället. Att bli självständig anser 

samtliga respondenter är en förutsättning som tar stor del i personalens integreringsmål för 

barnen/ungdomarna. Det inkluderar att informera barnen/ungdomarna om sina rättigheter och 

skyldigheter i Sverige samt ge barnen/ungdomarna utrymme att själv ta kontakt med god man, 

tandläkare och läkare.  

”Att få hushålla med pengar själv vilket medför att de även får handla de saker och kläder som de vill 

ha men även att vakna själv på morgonen är bara några få exempel på saker man kan låta barnen få 

göra själva för att dem ska bli lite mer självständiga och medvetna.” 

 

Intervjupersonerna uttryckte sig varierande kring frågan om en beskrivning om vad ett 

svenskt samhälle är för dem. Några återkommande och viktiga grunder i det svenska 

samhället enligt respondenterna beskrevs som ett organiserat, byråkratiskt och demokratiskt 

land med frihet, rättssäkerhet, trosfrihet och med möjligheterna och rätten för människor att 

föra fram sina tankar samt åsikter i både tal och skrift. Punkter som personalen utryckte vara 

viktigt att förmedla till de ensamkommande barn och ungdomar som bor på HVB-hemmen.  
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”Det svenska samhället erbjuder en stor grad av trygghet och ett samhälle som är i ordning och har 

en bra struktur. Dem här barnen ska veta att dem är trygga och fria och vara självständiga individer i 

Sverige, borta från allt förtryck och krig. Och det är där vi kommer in som anställda, det är vår 

uppgift att ge dem denna kunskap och förståelse för vad det svenska samhället är och möjligheterna 

som finns.” 

En av våra respondenter beskrev Sveriges samhälle med betydande stolthet och att valet av 

yrke även genererar en känsla av heder i sammanhanget att introducera barnen och 

ungdomarna för det svenska samhället. Han uttryckte även att Sverige är ett bra land att få 

börja om på nytt i då det är ett samhälle som är väldigt välkomnande och som dessutom är 

väldigt mångkulturellt.  

”Det svenska samhället är något att vara stolt över och det är en ära för mig att få vara den som 

introducerar det här landet och vad det har att erbjuda för dem här ungdomarna som gått igenom så 

mycket.” 

 

5.4 Upplever personalen att det existerar spänningar eller obalans mellan att 

integrera barnen och samtidigt ta hänsyn till flyktingbarnens kulturer och 

traditioner? 

Mer än hälften av respondenterna anser att det finns enstaka situationer som leder till 

spänningar och obalans med att integrera barnen i samhället samtidigt som de försöker ta 

hänsyn till barnens/ungdomarnas kultur och traditioner. Dock avser denna spänning eller 

obalans betyda olika för respondenterna. Några av dem har upplevt ointresse från barnens sida 

att vilja ta del av de traditioner och högtider som vi har i Sverige.  

 

”Vi brukar jul baka och julpyssla och pynta för att barnen ska få ta del av den svenska julen och för 

att vi ska ha det lite mysigt. Men ibland så finns det barn som inte vill delta och då får man respektera 

det. Om barnen inte vill vara med och delta vilket händer då och då så är det viktigt att vi ändå finner 

andra sätt där barnen tar del av svenska traditioner och svensk kultur.” 

 

En annan situation som en av respondenterna beskrev påvisade tydliga kulturskillnader mellan 

de svenska traditionerna och vad en ungdom på HVB-hemmet var van vid vilket ledde till en 

oväntad handling från ungdomen.  
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”Vi hade en kille som fyllde 18 år och i Sverige så firar vi ju födelsedagar, så vi ordnade en 

födelsedagsfest åt honom. Låt mig tillägga att han var helt ointresserad av att fira. I alla fall vi men vi 

ordnade en fest i alla fall men han valde att inte dyka upp för att fira.” 

 

Vår respondent menade vidare på att denna situation senare kunde leda till situationer som 

ungdomen inte förstod sig på eller kände sig bekväm med eftersom att fira sin födelsedag är 

en typisk tradition i Sverige som är självklar för de flesta och något som kan vara bra att ta del 

av. 

 

Ett återkommande svar från respondenterna angående spänningar är att det har varit 

problematiskt att ta hänsyn till barnens och ungdomarnas kulturella matvanor vilket har 

skapat påfrestningar mellan personal och barnen och ungdomarna. Ur ett ekonomiskt men 

även tidsmässigt perspektiv så upplever respondenterna att det inte finns utrymme att anpassa 

maten efter det som barnen/ungdomarna får på HVB-hemmen är vana vid att äta. Några av 

respondenterna menar att detta har känts jobbigt att inte kunna erbjuda barnen/ungdomarna 

mat som de tyckt om och att ekonomin på HVB-hemmen begränsat möjligheterna att handla 

olika maträtter som barnen kunnat känna kulturell anknytning till. 

  

”Maten är största problemet. Många barn är inte vana vid svensk mat. Jag har då förklarat att alla 

har olika smaker och att istället för att endast klaga att dem får komma med förslag. Vi har ganska 

mycket handlingsutrymme när det kommer till att ordna mat men man måste tänka på det ur ett 

ekonomiskt perspektiv också vilket begränsar en aning.” 

 

Några av våra intervjuade påpekade att eftersom HVB-personalen får ett stort 

handlingsutrymme att själva tolka sina arbetsuppgifter händer det då och då att det uppstår 

missförstånd kollegor emellan när vissa arbetsuppgifter ska göras på olika sätt. Detta menade 

personalen kunde leda till att barnen och ungdomarna även uppmärksammade skilda åsikter 

bland personalen. En av våra respondenter delade men dig av en händelse där hon och en 

kollega hade en konflikt av hur de skulle hantera en situation med några utav ungdomarna på 

HVB-hemmet. 

 

”… en kollega var arg att några utav ungdomarna hade missat bussen och skulle komma hem ganska sent. 

Hon tyckte att det var ansvarslöst då de skulle upp tidigt till skolan dagen efter och var rädd att de skulle 

strunta i att gå till skolan på morgonen. Jag valde därför att åka och plocka upp barnen från hållplatsen 

vilket hon tyckte var respektlöst mot henne eftersom det fick henne att framstå som ´the bad guy´.” 



34 
 

6. Analys  
Analys avsnittet är uppdelat utefter rubrikerna till våra frågeställningar, där resultatet 

analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna, men kommer även att stärkas av material 

ur tidigare forskning.  

6.1 Hur arbetar HVB-personalen för att ta hänsyn till vad de uppfattar som 

flyktingbarnens kultur och traditioner? 

Kultur definieras enligt Goldberg (2005) som ett innehållsrikt begrepp som omfamnar en hel 

humanistisk förståelse, i denna fallstudie så är det HVB-personalens förståelse av den svenska 

kulturen som står i fokus. Goldberg menar att det är genom kulturen som vi uppfattar samt 

tolkar vår omvärld och denna får vi genom socialisering under vår uppväxt, det vill säga både 

HVB-personalens kultur samt de barn och ungdomar som bor på HVB-hemmen. Båda 

aktörerna, det vill säga både personalen och de ensamkommande barnen och ungdomarna har 

en kultur som de är vana vid och växt upp med. Goldberg menar att det är genom kulturen 

som vi lär oss idéer, normer och värderingar. Här kan vi dra en parallell till hur HVB-

personalen utrycker att de arbetar med att socialisera barnen på nytt fast in i den svenska 

kulturen genom låta dem möta de svenska normerna, värderingarna, de traditioner, språket, 

svenska matvanorna med mera som den svenska kulturen har att erbjuda. Att lära barnen vad 

som anses vara rätt och fel, bra och dåligt är en del av den svenska kulturens normer och som 

personalen i resultatavsnittet utryckte var viktig att förmedla till de ensamkommande barnen 

och ungdomarna. Goldberg menar att det lättaste sättet att bli medveten om den egna kulturen 

är ifall man möter på att en annan kultur skiljer sig från den egna. Giddens (1998) kallar detta 

möte för ett ”Kulturmöte”. Enligt Giddens analys av ”Kulturmöte” innebär det att människor 

som bär på olika kulturer och bakgrund möts. I resultatet framgick det likt Giddens 

beskrivning av kulturmötet att det existerar ett möte mellan olika kulturella erfarenheter när 

HVB-personalen arbetar med de ensamkommande barnen och ungdomarna. Giddens menar 

att hur människor med olika erfarenheter som exempelvis HVB-personalen och 

flyktingbarnen, uppfattar normer och värderingar inte alltid är detsamma som majoriteten 

uppfattar. Giddens menar att det är en dynamik som föreligger i ett kulturmöte. Samtliga av 

respondenterna i studien menade att de under detta kulturmöte visar stor hänsyn till barnen 

och ungdomarnas olika kulturer inte bara när dessa uppenbarar sig utan även i uppmuntrande 

syfte att kunna fortsätta leva med det kulturellt betingande praktiker de är vara vid, samtidigt 

som de bekantar sig med det som uppfattas som den svenska kulturen.  
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Detta arbete sker inom ramen för en kommunal förvaltning och byråkrati. Det är HVB-

personalen som ska genomföra uppdraget att integrera barnen i det svenska samhället. Det är 

delvis genom de kommunala riktlinjer som gjorts för verksamheten som personalen orienterar 

sig. Detta sker som beskrivits i intervjuerna till allra största delen i vardagen, vilket öppnar för 

personalens tolkningar av uppdraget.  

 

Roine Johansson (2007) belyser vikten i en gräsrotbyråkrats breda handlingsutrymme. För att 

en gräsrotsbyråkrat ska kunna utföra ett gott arbete krävs det ett flexibelt arbetssätt som inte 

stoppas av generella regler och riktlinjer som begränsar arbetet. En gemensam nämnare alla 

respondenter i studien berättade är att de har stor frihet att tolka de regler och riktlinjer som 

finns. Handlingsutrymmet är inte en begränsning utan upplevs snarare som en möjlighet till 

att arbeta mer flexibelt som gräsrotsbyråkrat. Denna möjlighet benämns även i Söderqvist, 

Sjöbloms och Bülows (2014) studie där de kommit fram till att HVB-personal måste betrakta 

varje ensamkommande barn och ungdom som en specifik individ med olika behov. För att 

kunna tillgodose varje individs behov krävs det att personalen har ett brett handlingsutrymme 

där de har möjlighet att arbeta utifrån varje barn och ungdoms utveckling. På ett liknande sätt 

betonade respondenterna i vår studie vikten av att både försöka ta tillvara på barnen och 

ungdomarnas olika kulturer och traditioner men samtidigt försöka integrera de i det som 

personalen själva uppfattar som ett svenskt samhälle. Genom personalens mångsidighet och 

breda handlingsutrymme får de möjlighet att köpa in bönemattor, koraner eller bibel för att 

underlätta för barnen och ungdomarna att behålla sina traditioner och religion. Denna 

flexibilitet tack vare handlingsutrymmet tror de ska gynna barnen och ungdomarnas 

utveckling och inte hindra dem i deras integrationsprocess i det nya landet.  

 

Brendler- Lindqvist (2004) fäster stor vikt vid att barnen och ungdomarna får ett gott 

mottagande i det nya landet genom att HVB personalen erbjuder stöd och skapar en trygg 

tillvaro för barnens och ungdomarnas vidare utveckling. Flertalet av den här studiens 

respondenter kommer ifrån samma land eller talar samma språk som de ensamkommande 

barnen och ungdomarna som de arbetar med. Detta tror de skapar en tryggare tillvaro för 

barnen den första perioden i Sverige. Men eftersom alla respondenter i studien inte 

härstammar ifrån samma land eller talar samma språk som majoriteten av de 

ensamkommande barnen och ungdomarna används tolk för att kunna kommunicera på det 

språk som barnen talar. Detta påtalar Brendler- Lindqvist skapar en trygg tillvaro för barnen. I 

sin studie skriver Brendler- Lindqvist även om vikten av att HVB personal har en kännedom 
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om de kulturella aspekternas betydelse och vikten av att ta emot barnen i det nya landet på ett 

sätt som kan hjälpa dem att komma över sina traumatiska upplevelser, förluster och sorg. Här 

kan vi dra en parallell till hur personalen i studien har en likartad uppfattning med Brendler- 

Lindqvist då dem menar att det finns ett behov av att få lära sig mer av de ensamkommande 

barnens och ungdomarnas kulturer så att hänsynstagandet av dessa olika kulturer och 

traditioner kan bli bättre. 

 

6.2 Hur arbetar HVB-personalen för att integrera flyktingbarnen in i det som 

personalen uppfattar som ett svenskt samhälle? 

Begreppet integration kan tolkas olika från person till person och ingen fastställd definition 

finns för begreppet. Forskarna Ressler, Boothby och Steinbocks (1988) har även de kommit 

fram i sina studier att kunskapen kring integration är begränsad och att det är svårt att 

fastställa en riktig definition för begreppet. När vi ställde frågan vad integrering innebär för 

respondenterna uppenbarade sig liknande svar. Ett svar som återkom och som får 

sammanfatta detta begrepp blir att integrering innebär att en individ tar del av ett nytt 

samhälle och blir en del av det. Flertalet av våra respondenter påpekade tydligt att det inte 

handlar om att anpassa sig, utan mer om att få rätt kunskap om ett samhälle och hur det 

fungerar för att man sedan ska kunna assimilera sig till det. Några av respondenterna 

påpekade även att det handlar om att man med ett annat etniskt ursprung tar del av ett nytt 

samhälle och att det inte handlar om att man ska ge upp sin kulturella särart eller sitt ursprung 

utan att ta del av ett nytt samhälle.  

 

En forskare som fördjupar sig mer i begreppet är Mikael Stigendal (1999) som redogör i sina 

studier för systemintegration och social integration som två viktiga begrepp som går ihop och 

inte går att skiljas. Systemintegration studerar frågor som berör hur system uppkommer och 

fungerar, det vill säga hur olika individer antar olika roller för olika system. Begreppet social 

integration problematiserar frågor om ordning i relationer mellan individer och kan ses som 

en dynamisk process där individer deltar för att uppnå en god social relation. Sociala 

relationer skapas genom sociala strukturer där individer möts och förhåller sig till olika 

normer och värderingar. Stigendals (1999) syn på begreppen systemintegration och social 

integration anser vi har en passande koppling till denna studie eftersom det ger en större 

förståelse över de sociala regler som finns mellan HVB-personal och ensamkommande barn. 

På HVB-hem finns ett socialt system mellan personal samt barnen och ungdomarna som 

kräver att personalen vet hur de ska agera och utföra sitt arbete. HVB-personalen finns på 
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boendena för att skapa en ordning och balans i barnens process till att introduceras till Sverige 

och det svenska samhället och det är upp till HVB-personalen att på eget sätt lära barnen så 

mycket som möjligt. Genom att applicera Stigendals (1999) begreppsapparat kan vi säga att 

HVB-hemmen bedrivs utifrån sociala lagar och riktlinjer som styr de normer och värderingar 

som finns mellan relationen mellan personal och barn. Detta sociala system kan störas om det 

är svårt att få kommunikationen mellan personal samt barn och ungdom att fungera vilket 

många respondenter upplever när behovet av tolk behövs. Som resultat av detta försöker 

personalen därför att undvika tolk när de vet att de kan nå fram till barnen och ungdomarna 

med enkla svenska meningar eller handgester. Respondenterna anser att barnens och 

ungdomarnas integrationsprocess blir effektivare om de uppmuntras till att lära sig svenska 

språket då de anser det vara ett första steg i att integrerad in i det svenska samhället. Detta kan 

även återkopplas till Mels et al. (2008) studie som påvisar att vikten av det stöd HVB-

personal ger till barnen och ungdomarna kan öka deras välbefinnande och utveckling. Mels et 

al. anser att situationen för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar kännetecknas av 

störningar i det egna sociala nätverket i en förlust i ett stabilt stöd. Detta gör det ytterst viktigt 

att HVB-personalen arbetar med att tydliggöra och upprätthåller de normer och regler som 

finns mellan dem och barnen.  

 

På ett liknande sätt beskriver forskaren Kohli, R. (2006) om hur ensamkommande 

flyktingbarn och ungdomar oftast noteras vara tysta om sitt ursprung vilket kan vara ett hinder 

för deras utveckling. Kohli fann att deras tystnad fungerade som ett sätt för dem att hantera 

djupa störningar som kan uppstå ifrån traumatiska upplevelser. Lösningen till detta är att 

HVB-personalen anstränger sig till att skapa en god relation till barnen och ungdomarna så att 

deras förtroende och tillit ökar. En av respondenterna i vår studie menade personalen likt 

Kohlis studie att vissa barn och ungdomar på HVB-hemmen oftast är reserverade och tysta 

när dem är nyanlända på HVB-hemmet men att de efter en period inser att de kan lita på 

personalen öppnar de upp sig. För att tystnaden inte ska vara ett hinder för barnens utveckling 

visade personalen tidigt att barnen kunde lita på dem, bland annat genom att ha månads eller 

veckor samtal med barnen. Där gavs möjlighet för dem att bland annat prata om traumatiska 

händelser som de varit med om.  

 

Höijer & Magnusson (2008) har i sin undersökning kommit fram till att det är flera aktörer 

som är delaktiga i barnens integrationsprocess. De menar att mångfalden av olika aktörer så 

som skola, godman, HVB-personal, sätter krav på varandra för att tillgodose barnens 



38 
 

möjlighet till ökad integration. Våra respondenter i studien utryckte likt denna artikel att 

skolan, godman och andra aktörer som kommer i kontakt med de ensamkommande barnen 

och ungdomarna tillsammans med HVB-personalen även spelar en stor roll i arbetet med att 

integrera barnen och ungdomarna. Just denna uppgift beskrivs också av alla respondenter som 

den mest betydelsefulla uppgiften i deras arbete. Detta påminner om Gustavsson och Osmans 

(1996) resonemang om att personalens arbete med att integrera de ensamkommande 

flyktingbarnen och ungdomarna är den viktigaste faktorn personalen kan bidra med. 

Respondenterna i vår studie beskriver att de lägger stor vikt vid integration i det vardagliga 

arbetet med barnen och ungdomarna genom att vägleda dem till att ta del av samhällets 

viktiga organ så som att gå i skolan eller att lära dem skillnaden mellan rätt och fel. Deras 

huvudsakliga ansvar menar respondenterna ligger i att motivera, stödja och uppmuntra barnen 

och ungdomarna till olika aktiviteter och att bli självständiga.  

Det sociala systemet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera 

tillsammans. Detta kan kopplas till hur personalen beskriver att olika institutioner kopplas 

ihop som Godman, skola och HVB-hem och att dessa är beroende av varandra i 

integreringsprocessen av flyktingbarnen och ungdomarna. Den sociala integrationen hänvisar 

till de principer som individer eller aktörer är relaterade till varandra i ett samhälle och är 

kopplat till det sociala systemet. Precis som personalen försöker lära flyktingbarnen om de 

principer och värderingar som de själva uppfattar vara typiskt svenskt, för att ge barnen och 

ungdomarna en möjlighet att kunna relatera till andra individer eller aktörer i det svenska 

samhället.  

 

 

Samtliga HVB-hem som studiens respondenter arbetar på använder sig av en 

genomförandeplan som fungerar som riktlinjer för personalen och har utformats av den 

vårdplan som socialstyrelsen skrivit. Denna vårdplan innehåller ett antal mål om barnens och 

ungdomarnas integreringsprocess som personalen måste följa. Utöver detta genomför 

personalen månadssamtal med barnen och ungdomarna där de kan berätta om enskilda behov 

eller privata angelägenheter. Detta arbetssätt tyder på en gräsrotsbyråkrats stora 

handlingsutrymme som Lipsky gör gällande för i sin studie. Lipsky (2010) nämner två 

komplexa situationer som igår i en gräsrotsbyråkrats dagliga arbete. En gräsrotsbyråkrat 

måste själv avgöra och handla utifrån vad som är bäst för varje individ samtidigt som hen 

måste arbeta med de i det här fallet ibland diffusa, mål och riktlinjer som myndigheter och 

kommuner fastställt. Respondenterna i vår studie pekade på att genomförandeplanerna ibland 
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varit tolkade på ett sätt där varje personal haft sin egen uppfattning om hur arbetet ska gå 

tillväga. Det vill säga att det funnits ett stort handlingsutrymme för personalen att se till att 

målen i genomförandeplanen och vårdplanen uppfyllts på egna sätt att arbeta på. Här kan vi se 

kopplingar till Johanssons (2007) tolkning om gräsrotsbyråkrater som får göra individuella 

tillämpningar av generella riktlinjer och regler för att uppnå bästa resultat. Johansson (2007) 

menar att varje brukare, vilket i denna studie räknas som de ensamkommande barnen och 

ungdomarna ska få rätten att behandlas individuellt och att gräsrotsbyråkraten ska skapa en 

tillgänglighet åt varje barn och ungdom. Eftersom alla tolkar detta påstående olika kan det 

uppstå att HVB-personalen arbetar olika i sitt sätt för att vara tillgängliga för barnen.  

 

I artikeln av Norström och Gustafssons (2010) studie där mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn i Sverige undersöktes beskrevs hur personalen i studien använde sig av 

tolkar för att kunna kommunicera med barnen. Tolkarna använd främst av personal för att ge 

information om de rättigheter barnen har så som skola, hälsovård, fritid samt boende. På 

samma sätt beskrev samtliga respondenter i vår studie hur bra det var att tolk finns till hands 

under integreringsarbetet eftersom det underlättade kommunikationen med de barn som inte 

ännu lärt sig tala det svenska språket.  

 

Samtidigt visade Norström och Gustavssons studie att få av de tolksamtal som gjordes med de 

ensamkommande barnen inte var samtal som tog upp existentiella frågor som barnens 

identitet, deras erfarenheter från det förflutna eller ens om dagliga vardagliga frågor. Ett 

resultat som skiljer sig ganska markant från våra studie resultat där personalen beskrev att 

användning av tolk även använts i situationer där HVB-personalen behövt samtala med 

barnen på ett djupare och känslomässigt plan. 

 

Norström, Fioretos och Gustafsson (2012)  artikel handlar om en undersökning om hur 

ensamkommande flyktingbarn upplever det som förvirrande under integrationsprocessen att 

komma till ett nytt land inte enbart på grund av kulturskillnader men även eftersom samhället 

är såpass olik den dem är vana vid. De intervjuade flyktingbarnen i deras studie talade om hur 

de kom till Sverige utan materiella tillhörigheter och hur HVB-personalen sedan inte hade 

någon större förståelse för betydelsen av att köpa nya kläder och saker åt ungdomarna för att 

de skulle känna att dem passade in i det svenska samhället och sättet andra barn och 

ungdomar klädde sig i det nya landet. Här kan vi dra en jämförelse för hur respondenterna i 
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vår studie berättade om att de gett utrymme samt möjlighet för flyktingbarnen och 

ungdomarna på HVB-hemmen att självständigt få handla de kläder och saker som de vill ha.  

 

6.3 Upplever personalen att det existerar spänningar eller obalans mellan att 

integrera barnen och samtidigt ta hänsyn till flyktingbarnens kulturer och 

traditioner? 

Giddens (1998) menar i sin diskussion av kulturmöten att olika kulturer kan variera i stor 

utsträckning vid frågan om till exempel barnuppfostran, matvanor, språk, gester religion, 

värderingar, normer och beteenden. Heymans (1988) påtalar att kulturkrockar är just sådana 

sammanhang som kan leda till att något känns främmande och hotande vilket i sin tur kan 

leda till konflikter och spänningar. Det faktum att våra respondenter redogjorde för en del 

spänningar som uppstått mellan barnen och personalen under arbetet på grund av 

kulturskillnader, kan förstås i ljust av Heymans analys av kulturkrockar. Våra respondenter 

beskrev återkommande att de matvanor som barnen och ungdomarna var vana vid från 

hemlandet skapat påfrestningar mellan personal och barnen och ungdomarna eftersom 

personalen inte kunnat tillgodose detta behov och istället serverat mat som de inte varit vana 

vid eller tyckt om. Viktigt att påpeka är att det ur ett ekonomiskt men även tidsmässigt 

perspektiv varit en bidragande faktor till varför personalen inte kunnat tillgodose dessa behov 

och inte för att de inte brytt sig om barnens och ungdomarnas tidigare kulturella erfarenheter. 

Personalen beskrev denna kulturkrock som jobbig då de känt att det varit jobbigt att inte 

kunna erbjuda barnen och ungdomarna mat som de tyckt om. Några av respondenterna 

beskrev även att de upplevt ointresse från vissa av barnens att vilja ta del av de traditioner och 

högtider som vi har i Sverige men att de var en kulturkrock som de ansåg vara acceptabel så 

länge personalen finner andra sätt för barnen att ta del av den svenska kulturen och andra 

traditioner.  

 

Giddens (1998) hävdar att människan kan undvika spänningar på grund av kulturkrockar 

genom att uppmärksammar och ser till att man får mer kunskap om skillnader i olika kulturer. 

Han menar att detta leder till att interaktionen mellan människor från olika kulturer då fungera 

bättre. Här kan vi dra en parallell till hur personalen utryckt ett behov av mer utbildning 

förutom den utbildning de redan har, om respektive barns kulturer och traditioner men att 

detta inte varit en så stor prioritet bland de olika HVB-hemmen förutom ett av HVB-hemmen.  
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Vi nämnde tidigare i koppling till gräsrotsbyråkratin om hur handlingsutrymmet som HVB-

personal har beskrevs som att den ledde till mer flexibilitet för personalen att komma på med 

egna idéer och sätt att arbeta på. Dock beskrev en av våra respondenter om hur det stora 

handlingsutrymmet i arbetet även skapat problem då personalen i vissa situationer tolkat sina 

arbetsuppgifter olika vilket sedan lett till spänningar kollegor emellan men även påverkat att 

barnen uppmärksammat meningsskiljaktigheter hos personalen. Det sociala systemet innebär 

att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans och när kollegorna 

inte kommer överens om sina arbetsuppgifter så riskerar detta system att inte fungera. 

Systemintegration innebär att olika delar av ett socialt system som till exempel institutioner, 

samverkar. Här kan vi dra en parallell till hur personalen menar att skola, godman, HVB-

personal samarbetar för att integrera barnen på bästa sätt.  

 

I artikeln som författarna Bates, Baird, Johnson, Lee, Luster och Rehagen (2005) gjort där de 

undersöker hur en grupp sudanesiska ensamkommande flyktingungdomar hanterat och 

upplevt fosterhemsplaceringar i USA med fokus på kulturella olikheter, visade resultaten att 

kulturella skillnader och språkliga barriärer kan ge upphov till missförstånd och skilda 

uppfattningar. Exempelvis så påvisades skilda uppfattningar samt vissa förväntningar kring 

genus, disciplin i skolan och syn samt betydelse för ögonkontakt med äldre. Våra resultat 

påvisade inga liknande exempel men våra respondenter yttrade sig om att kulturella olikheter 

lett till vissa spänningar som vi redan nämnt ovan.  
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7. Slutsats och diskussion 
Syfte och frågeställningarna återkopplas till analys i detta avsnitt, för att sedan sammanfattas 

och diskuteras i vår slutsats.  

I relation till den första frågeställningen, visar det sig att HVB-personalen i hög grad värderar 

att ta hänsyn till de ensamkommande flyktingbarnens och ungdomarnas olika kulturer och 

traditioner. Att ta hänsyn och inkludera barnens och ungdomarnas kulturer och traditioner 

under integreringen beskrivs med varierade förklaringar men de främst återkommande 

punkterna som personalen menar är viktigast beskrivs som barnens värderingar, religion, 

traditioner och språket. Dessa kan tillgodoses genom att personalen till exempel uppmuntrar 

barnen och ungdomarna att fira sina traditioner, ge utrymme för barnen och ungdomarna att 

besöka heliga religiösa byggnader men även inhandla sådant som barnen och ungdomarna 

värderar så som bibel och koran och att vissa av personalen talar samma språk, utnyttja tolk 

men även ha kunskap om kulturer och traditioner. Personalen menar att en följd av detta är att 

personalen i sin tur skapar en tillvaro där barnen och ungdomarna känner att deras kulturer 

och traditioner uppmärksammas av personalen. Ur detta, ser vi att det föreligger ett 

gemensamt tillvägagångssätt för personalen att arbeta för att ta hänsyn till olika kulturer och 

traditioner, trots att samtliga beskrev sina arbetsuppgifter som breda och varierande på grund 

av det stora handlingsutrymmet som HVB-personalen har.  

 

I relation till den andra frågeställningen så kan vi dra slutsatsen att HVB-personalens 

huvudsakliga mål som HVB-personal är att arbeta med mål utifrån en vårdplan som 

socialstyrelsen utformar och en genomförandeplan av HVB-hemmen för att integrera barnen 

och ungdomarna till det svenska samhället. Tillvägagångsätten för att integrera barnen är 

många och respondenterna beskriver begreppet integrering med att det handlar om att en 

individ tar del av ett nytt samhälle och blir en del av det. Att ta del av skolan, det svenska 

språket, svenska traditioner, svenska normer och värderingar, att bli självständig och ta del av 

skyldigheter och rättigheter är en del av processen. 

Det svenska samhället beskrivs slutligen av respondenterna som ett samhälle som är 

organiserat, byråkratiskt och demokratiskt med frihet, rättssäkerhet, trosfrihet och med 

möjligheterna och rätten för människor att föra fram sina tankar samt åsikter i både tal och 

skrift. Egenskaper av det svenska samhället som majoriteten av personalen utrycker är viktigt 

att förmedla till de ensamkommande barnen och ungdomarna som bor på HVB-hemmen.  
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Personalen arbetar med integrering dagligen och lägger stor vikt vid integreringsprocessen i 

deras vardagliga arbete med barnen och ungdomarna. Personalen arbetar bland annat i 

integreringsprocessen med att vägleda och informera barnen och ungdomarna om samhällets 

viktiga institutioner så som att gå i skolan eller att lära dem skillnaderna mellan rätt och fel 

enligt Sveriges normer och värderingar. Personalens huvudansvar i integreringsprocessen 

ligger i att motivera, stödja och uppmuntra barnen och ungdomarna till olika aktiviteter och 

bli självständiga. Med detta kan man dra en parallell till tidigare forskning som påvisar enligt 

Roine Johansson att varje brukare har, vilket i denna studie räknas som de ensamkommande 

barnen och ungdomarna, rätten att behandlas individuellt och att gräsrotsbyråkraten ska skapa 

en tillgänglighet åt varje barn och ungdom. Personal som arbetar på HVB kan dock tolka det 

Johannson förespråkar med olika uppfattningar vilket kan leda till HVB-personal arbetar på 

olika i sitt sätt för att vara tillgängliga för barnen. Det som kan störa det sociala systemet som 

finns på HVB-hemmen är när personal på HVB-hemmen tolkar arbetsuppgifterna olika vilket 

skapar spänningar kollegorna emellan men även leder till att barnen och ungdomarna på 

hemmen vitnar meningsskiljaktigheter hos personalen.  

 

Kombinationen och valet av dessa två forskningsfrågor ledde till vår tredje frågeställning där 

vi kan dra en slutsats att den övervägande delen av respondenterna anser att det finns enstaka 

situationer som leder till spänningar och obalans med att integrera barnen i samhället 

samtidigt som de försöker ta hänsyn till barnens/ungdomarnas kultur och traditioner. Dessa 

spänningar eller obalans beror på kulturskillnader och kulturkrockar men även på grund av 

skilda tolkningar av arbetsuppgifter för personal. HVB-personalen har ett stort 

handlingsutrymme att själva tolka sina arbetsuppgifter vilket leder till att det uppstår 

missförstånd och konflikter kollegor emellan på grund av att vissa arbetsuppgifter uppfattas 

med skilda åsikter. Respondenterna beskrev att kulturkrockarna mellan personalen och 

barnen/ungdomarna tydligast berodde på kulturella matvanor som barnen och ungdomarna 

var vana vid från hemlandet. Som konsekvens av detta har påfrestningar mellan personal och 

barnen/ ungdomarna uppstått eftersom personalen inte kunnat tillgodose detta behov och 

istället serverat mat svensk mat som de inte varit vana vid eller tyckt om. Vidare spänningar 

beskrevs som ett enstaka situationer där personalen upplevt ointresse från vissa barn att ta del 

av svenska traditioner och högtider som skiljt sig från barnens och ungdomarnas. Personalen 

menar dock att så länge de finner andra sätt för barnen att ta del av den svenska kulturen och 

andra traditioner så är det acceptabelt. Slutligen anser personalen att ett sätt för att undvika 

dessa spänningar på grund av kulturkrockar ligger i att uppmärksamma skillnaderna i 
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kulturerna och se till att både personal och barn och ungdom får kunskap i skillnaderna mellan 

kulturerna. Personalen i denna studie utryckte ett behov av att få mer kunskap erbjuden av 

HVB-hemmen. Genom att erbjuda HVB-personal mer utbildning om olika etniciteter men 

kanske även mötesdagar där HVB-personal skulle kunna dela med sig av erfarenheter rörande 

integrationsarbete, anser vi skulle kunna underlätta arbetet för HVB-personal då det 

möjligtvis skulle kunna bidra med bättre förståelse för att kunna lösa några av de spänningar 

som nämnts i denna studie när HVB-personal arbetar med ensamkommande flyktingbarn och 

ungdomar. 
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8. Förslag till fortsatt forskning  
I detta avsnitt redogör vi, med hänsyn till vad vi har studerat och kommit fram till, för hur en 

vidare forskning skulle kunna vara lämpligt.  

 

Under studiens gång har vi tänkt mycket på förslag på fortsatt forskning för vår studie. Trots 

studiens fokus på HVB-personal går det inte att undgå att tala om flyktingbarnen eftersom det 

är det som personalens fokus ligger på. Genom att även studera de ensamkommande 

flyktingbarnens perspektiv hade studien kunnat bidra med en bredare helhets förståelse. 

Intressant hade också varit att studera hur ensamkommande barn och ungdomar upplever att 

deras kultur och traditioner hanteras på HVB-hemmen samt hur de upplever 

integrationsprocessen.   

 

Studien skulle även kunna få en annan vinkel om fokus låg på att göra en jämförande studie 

mellan flera HVB-hem för att se likheter och skillnader i hur personalen arbetar. Denna typ av 

studie skulle kunna få en mer avgörande roll då studiens slutsats skulle kunna skickas ut till 

de HVB-hem som finns i Sverige som en handbok till personalen för att ge de mer kunskaper 

kring hur andra arbetar. Avslutningsvis vill vi förtydliga att denna studie och vårt resultat får 

användas vidare i forskningssyfte för att främja människor som driver HVB-hem samt dess 

anställda.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Intervjufrågor till HVB-personal 

 

Inledande frågor: 

1) Hur gammal är du? 

2) Hur länge har du arbetat med flyktingbarn/ ungdomar? 

3) Hur länge har du arbetat på det HVB hem som du arbetar på nu? 

4) Hur många anställda arbetar på det HVB hem där du jobbar nu? 

5) Hur många barn/ ungdomar bor där? 

6) Anser du att det är tillräckligt många anställda jämfört med det antal barn/ 

ungdomar som ditt HVB hem har, berätta hur du resonerar? 

7) Hur många är ni som jobbar tillsammans per arbetspass, berätta lite om hur det 

fungerar?  

 

Dessa frågor är kopplade till Frågeställning 1: 

8) Hur många olika etniciteter finns bland barnen/ ungdomarna på ditt HVB hem? 

9) Hur många olika etniciteter har personalen som arbetar på boendet inklusive dig 

själv? 

10) Hur bra kunskap anser du att du har om respektive barns etnicitet, dess kultur 

samt traditioner, berätta? 

11) Vad uppfattar du som barnens kultur och tradition, om du exemplifierar med 

hjälp av de barn som du har på ditt HVB-hem? Och vad är de främsta 

skillnaderna mot Sverige? 

12) Hur bra kunskap bör man ha om respektive barns kultur/tradition ifall man 

arbetar med ensamkommande barn, berätta lite hur du resonerar samt ifall ditt 

HVB hem ställer några krav på detta? 

13) Får du någon undervisning eller stöd av din arbetsplats att lära dig mer om 

respektive barn/ungdoms kultur samt tradition, berätta lite hur det fungerar?  

14) Finns det några hinder som du kan tänka dig skulle uppstå ifall man inte har 

tillräckligt bra kunskap om respektive barn kultur och tradition? 
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15) Hur viktigt är det att kunna tala samma språk som vissa av barnen talar, berätta 

lite hur du resonerar och hur det fungerar rörande språkbarriärer på din 

arbetsplats? 

16) Hur viktigt är det för dig att ta hänsyn och inkludera barnens kultur och 

traditioner i det dagliga arbetet, berätta hur du resonerar? Och i så fall hur 

arbetar du för att åstadkomma detta? 

17) Har du fria tyglar att komma med egna idéer eller har du speciella riktlinjer som 

du måste arbeta utifrån när det kommer till barnens olika kulturer och 

traditioner? Vad har du som anställd möjlighet att göra? 

18) Har du stött på några problem under arbetet med flyktingbarn/ ungdomar 

rörande kulturkrockar mellan personal och barn/ ungdomar, berätta och gärna 

med exempel när hände det senast? 

19) (Om ja) Hur hanterade du den kulturkrocken? 

20) (Om ja) Fanns det delade åsikter bland er kollegor hur ni skulle hantera denna 

kulturkrock och hur kom ni då överens om att ni skulle lösa det? 

21) Hur skulle du beskriva den allmänna inställningen på arbetsplatsen? 

22) Har du fått användning av din egen kultur eller någon tradition i arbetet, ge 

gärna exempel? 

 

Dessa frågor är kopplade till Frågeställning 2: 

 

23) Hur definierar du begreppet integration? 

24) Har ni integrationsmål på det HVB-hem som du arbetar på? Vilka är dessa? 

25) Hur prioriteras integreringen i arbetet, är det av stor eller liten vikt anser du, 

berätta? 

26) Arbetar du på samma sätt när det kommer till integreringen av barnen eller 

skiljer sig tillvägagångsättet från barn till barn? 

27) Får du några direktiv från exempelvis myndighet eller chef kring hur du ska 

arbeta med integration av barnen? 

28) Finns det några speciella egenskaper hos personalen som du tror skulle kunna 

underlätta integrationsprocessen för dessa barn/ ungdomar? 
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29) Hur kan du som HVB personal arbeta för att förmedla den svenska kulturen och 

de traditioner vi har i Sverige för dessa ensamkommande barn, kan du ge några 

egna exempel utifrån erfarenhet? 

30) Vad är det du skulle vilja lära barnen om Sverige som dem har med sig vidare i 

livet? 

31) Hur arbetar du för att förbereda barnen/ ungdomarna på att de kanske inte får 

stanna kvar/ eller kanske får, stanna kvar i Sverige? 

32) Hur stor roll tror du att du har när det kommer till att avgöra dessa barn/ 

ungdomars framsteg i integrationsprocessen? 

 

Frågor kopplade till frågeställning 3: 

 

33) Är det svårt att hitta en balans kring att du måste hänsyn till barnens olika 

kulturer och traditioner, men sen samtidigt integrera dessa barn till den svenska 

kulturen, berätta? Skapar det spänningar, med barn respektive övrig personal? 

Och i så fall när hände det senast? 

 

34) Har det uppstått några problem med att förmedla den svenska kulturen till 

ungdomarna och få dem att anamma och anpassa sig till den, ge exempel från 

någon situation du varit med om? 

 

 

 

 

 

 

 

 


