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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av utforskade möjligheter och hinder i samverkansprocessen 

av att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar. Det som framkom som det viktigaste i 

samverkansprocessen var ökad kunskap om målgruppen. När det gäller processer, brist på vägledning 

och brist på kunskap sågs som hinder i samarbetet. Det som kan bidra till en positiv utveckling är 

tydligare ansvar och roller för socialarbetare, skolpersonal och personal vid HVB (hem för vård och 

boende). Återkommande problem var att två organisationer i samverkansorgan d.v.s. 

socialsekreterare och skolpersonal ansågs vara mer professionella medan personal på HVB anses vara 

semiprofessionella. Professionella i samverkan bör vara i solidaritet för att utföra bra arbete som 

gynnar ensamkommande flyktingbarn i längden. Genom att interagera på ett bra sätt, kan det skapa 

möjligheter att få de ensamkommande barnen att bli mer delaktiga i olika aktiviteter som de erbjuds. 

Med deltagande i olika fritidsaktiviteter kan ensamkommande flyktingbarn få möjlighet att påverka 

och forma sin integrationsprocess. 

 

Nyckelord 
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Inledning  

Till Sverige anländer årligen många ensamkommande flyktingbarn utan vårdnadshavare. De 

reser hit för att undgå förföljelse, krig och annat våld. På grund av detta lämnar de sina familjer, 

sin kultur, sitt samhälle och sitt land för att söka sig till en ny ”värld”. Under flykten blir 

ensamkommande barn speciellt utsatta för risker. Det kan handla om risker som att bli 

ekonomiskt utnyttjade och sexuellt exploaterade1. När de senare kommer till Sverige, träder 

myndigheter in i olika former. Dels rör det sig om migrationsverket och frågan om 

uppehållstillstånd, dels frågan om omsorg. Mitt fokus är på omsorgsperspektivet och de olika 

myndigheter och andra aktörer som deltar, vilket ställer frågor om hur samverkan går till. Dessa 

barn ska enligt lagstiftning tas om hand samt vägledas så bra som möjligt för att kunna blir 

inkluderade och delaktiga i det svenska samhället2.  

Mitt mål med denna undersökning är att förstå hur socialsekreterare, skolpersonal samt 

anställda inom HVB-hem samverkar i omhändertagandet av ensamkommande barn i det 

svenska samhället. Vilka är dessa aktörers erfarenheter av en samverkande integrationspraktik 

för denna målgrupp och hur arbetar man rent praktiskt med målgruppens integrationsprocess? 

Varför denna studie?  

Detta ämne var intressant för mig av olika anledningar, bl.a. för att jag gjorde min praktik som 

boendepedagog i ett HVB-hem. Förutom det har jag intresserat mig mer allmänt och varit 

engagerad i frågor som berör integration och flyktingskap. Utifrån dessa erfarenheter föddes ett 

intresse för att ta reda på hur olika samhällsinstitutioner samverkar med varandra kring 

ensamkommande flyktingbarn som målgrupp. Samtidigt är situationen för och 

omhändertagandet av ensamkommande barn av stor aktualitet, vilket varit tydligt i 

samhällsdebatten. Det finns dock fortfarande relativt få studier. 

                                                   

1 Brendler-Lindqvist, Monica & Larsson, Jenny-Ann, Att möta de ensamkommande barnen, Rädda barnen, 

Stockholm, 2004, s. 26-27 

2Hessle, Marie, Ensamkommande men inte ensamma: tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande 

flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige, Pedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2009,Stockholm, 2009, s. 22 
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Viktiga termer   

Flykting  

För att tala om ensamkommande flyktingbarn krävs först en förståelse av vad termen flykting 

innebär. I forskningsrapporten Ensamkommande flyktingbarns återvändande hänvisar 

författare Mehdi Ghazinour till svenska utlänningslagen, 4 kap. 1 § (SFS 2005:716). Där 

definieras en flykting som ”en människa som befinner sig utanför det land som han eller hon är 

medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad rädsla för förföljelse på grund av 

nationalitet, ras eller politiska uppfattningar”3.  

Ensamkommande flyktingbarn 

Termen ensamkommande flyktingbarn syftar på en person som är under 18 år och vid 

ankomst till Sverige är skild från båda sina föräldrar samt saknar någon vuxen person som kan 

träda in som vårdnadshavare. Övergripande syftar termen också på barnen som efter 

ankomsten står utan sådan ställföreträdare4.  

HVB-hem  

HVB-hem betyder hem för vård eller boende. I ett HVB-hem arbetar anställd personal med 

olika utbildningsbakgrunder, exempelvis socionomer och fritidsledare5. Personalen på HVB-

hem anställs bl.a. som mentorer, integrationshandledare och behandlingsassistenter. De som 

har en socionomexamen brukar oftast vara föreståndare eller gruppledare. Det är värt att nämna 

att ensamkommande flyktingbarn inte är HVB-barn, utan det är barn med andra sorts behov6 

Syftet 

                                                   

3Ghazinour, Mehdi, Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers 

roller och ansvar, Enheten för polisutbildning, Umeå universitet, Umeå, 2014, s. 2 

4Fälldin, Kerstin & Strand, Görel, Ensamkommande barn och ungdomar: en praktisk handbok om flyktingbarn, 

Natur & kultur, Stockholm, 2010, s. 13 

5Wimelius E, Malin (red.), Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar [Elektronisk resurs] : förutsättningar 

för mottagandet och kunskapsläget, Umeå Universitet, 2012, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva58762, s. 10 

6Backlund, Å., Eriksson, R., Greiff, K.V. &Åkerlund, E. (red.) (2014). Socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn och ungdomar: erfarenheter från Stockholms län. Stockholm: FoU., s. 32 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva58762
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Syftet med arbetet är att söka kunskap om hur socialtjänsten, skolan och HVB-hem, samt hur 

socialsekreterare, skolpersonal samt anställda på HVB-hem samverkar med varandra i arbetet 

med ensamkommande flyktingbarn i samhället. Genom att analysera intervjuer av dessa tre 

personalkategorier kring deras strategier syftar studien till att öka förståelsen för hur 

myndigheter och andra aktörer arbetar med detta ensamkommande flyktingbarns 

integrationsprocess.  

Frågeställning 

- Hur samverkar socialtjänsten, skolan och HVB-hem rent praktiskt för att integrera de 

ensamkommande barnen i samhälle? 

- Vad finns det för möjligheter och problem som uppstår genom samverkan mellan olika 

organisationer och personalkategorier?  

- Hur bedömer informanterna sitt arbete i relation till ensamkommandes framtid? 

 

Avgränsning 

I den här studien jag valt att avgränsa mig till personal från dessa tre aktörer som samverkar för 

ensamkommande flyktingbarn. Den första aktören är socialtjänsten, den andra är HVB-hemmet 

och den tredje är skolan som jobbar med undervisning i det svenska språket. Jag har valt två 

informanter vardera från de tre olika aktörerna. Studien är baserad på den samverkan som 

pågick under första halvåret 2016 och är lokaliserad till en relativt stor svensk kommun.  

 

Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs inledningsvis hur antalet ensamkommande flyktingbarn kraftigt ökat 

under de senaste åren. Därefter behandlas det ansvar, den roll och det uppdrag som de tre olika 

aktörerna har för flyktingbarnens integration i samhället. 

Termen ensamkommande flyktingbarn syftar på: ”personer som är under 18 år och som 

omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA) och som när de kommer 
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till Sverige är skilda från sina föräldrar, eller efter ankomsten står utan ställföreträdare”7. I 

Sverige har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat kraftigt. Under 2004 kom 388 barn utan 

föräldrar och sökte asyl i Sverige, jämfört med 2013 då antalet ensamkommande flyktingbarn 

hade ökat till 3857. Enligt statistik och rapporter från Migrationsverket så kom 32 % av de 

asylsökande ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan, 15 % från Somalia, 9 % från 

Syrien och 9 % från Eritrea8. 

Ensamkommande flyktingbarn är just nu en högaktuell och stor grupp för Sveriges kommuner 

och landsting. Många frågor berör initialt omhändertagande och hur Sveriges kommuner bör 

tillgodose barnens behov samt inkludera dessa barn till det svenska välfärdssamhället. Redan 

den 1 juli 2006 fick kommunerna uppdrag och ansvar gentemot ensamkommande flyktingbarn, 

ett ansvar Migrationsverket tidigare hade9. I och med detta har kommunerna fått ett utökat och 

förtydligat ansvar för dessa barn. Det är värt att nämna att det nuvarande forskningsintresset för 

de ensamkommande flyktingbarnen kan ses som ett exempel på problemorientering inom 

migrationsforskningen. Kommunerna har fått nya arbetsuppgifter i mottagandet av målgruppen 

ensamkommande flyktingbarn10, men det finns forskning som visar att barn utan föräldrar har 

sökt sig till Sverige under många år. Man vet inte mer om de ensamkommande barnens uppväxt 

och livsvillkor idag än under 1970-talet11. Forskare kan konstatera att det saknas en 

systematiserad kunskap om nuvarande levnadsvillkor för de ensamkommande flyktingbarn som 

har kommit Sverige sedan 1980 och är nu vuxna.  

En slutsats från tidigare forskning är därmed att det finns brist på kunskap gällande denna 

målgrupp och det är därför viktigt med studier som belyser hur samverkan mellan olika aktörer 

fungerar för att kunna omhänderta och tillgodose behoven för de ensamkommande 

flyktingbarnen under deras integrationsgång.  

Tidigare forskning  

                                                   

7 Fälldin, Kerstin & Strand, Görel, Ensamkommande barn och ungdomar: en praktisk handbok om flyktingbarn, 

Natur & kultur, Stockholm, 2010, s. 13 

8 Brendler-Lindqvist, Monica & Larsson, Jenny-Ann, Stockholm, 2004, s. 26-30 

9Backlund, Åsa, Ensam och flyktingbarn: barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige, FoU Södertörn, 

Tullinge, 2012, s. 8 

10 Ibid, s. 8-9 

11Hessle, Marie, Stockholm, 2009, s. 12-13 
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I det samtida samhället anses alltfler samhällsproblem vara så komplexa att deras lösningar 

kräver samverkan mellan olika relevanta aktörer över profession samt organisations- och 

myndighetsgränser12. Privata aktörer inom t.ex. näringsliv och civilsamhälle samverkar idag i 

högre grad än tidigare med offentliga aktörer och i många fall har detta lett till att både 

myndigheter och privata aktörer är beroende av varandra på ett annat sätt än de brukade vara13. 

Samverkan mellan myndigheter och privata aktörer förväntas att gynna dagens 

samhällsutveckling och både de privata samt offentliga aktörerna förväntas ta ett gemensamt 

ansvar för olika frågor och områden inom dagens samhälle14. För att kunna förstå hur 

samverkan mellan olika aktörer kring ensamkommande flyktingbarn fungerar så bör vi känna 

till vem som är den största aktören i samverkan mellan socialtjänsten, skolan och barnets 

boende. Frågor kring ensamkommande flyktingbarn är inte nya för socialtjänsten, redan år 2006 

genomfördes en ny reform från Migrationsverket som gällde ensamkommande flyktingbarnen, 

där kommunerna och därmed socialtjänsten fick ett utökat samt förtydligat ansvar målgruppen. 

Anledning till denna reform var för att gränsen mellan Migrationsverket och kommunens 

ansvarsområden uppfattade som otydligt, vilket gjorde att socialtjänsten kom in i bilden utifrån 

sin kompetens och erfarenhet av att arbeta med barn med olika livssituationer. Därmed 

bedömdes socialtjänsten som en mer lämplig aktör gällande det praktiska mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn än Migrationsverket. Den övergripande idén kallades 

normaliseringsprincipen och handlar om att ensamkommande flyktingbarn ska ha samma 

rättigheter och tillgång till stöd som övriga barn i kommunen15.  I forskningsrapporten 

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar argumenterar författarna Åsa 

Backlund till Gording Satang att de förändringar som gjorts i mottagningssystemet bör förstås 

som ett sätt att stärka ett synsätt som bygger på barnens behov av stöd och att knyta dem till 

närmare till den sociala välfärden16.    

                                                   

12 Basic, Goran, Samverkan, Lund, 2012, s. 28 

13 Basic, Goran, Lund 2012, s. 28-3 

14Ghazinour, Mehdi, Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet 

och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv, Umeå universitet, Umeå, 2014, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94574, s. 15 
15 Backlund, Åsa, Eriksson, Riitta, Greiff, Katarina von & Åkerlund, Eva-Marie (red.), Socialtjänstens arbete 

med ensamkommande barn och ungdomar: erfarenheter från Stockholms län, FoU, Stockholm, 2014, s. 8 

16 Ibid, s. 8-9 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94574


11 

 

Men hur har mottagande sett ut? Backlund skriver att när socialtjänsten får vetskap om att ett 

ensamkommande flyktingbarn befinner sig i kommunen så ska de erbjuda ett tillfälligt boende 

och omsorg. Socialtjänsten är alltså den aktör som har ansvar att utreda barnets behov och stöd. 

Socialtjänsten är också, enligt Backlund, den aktör som fattar beslut kring, samt är ansvarig för, 

placering i lämpligt boende. Som det har sett tidigare placeras dessa barn till HVB-hem som 

står för Hem för vård eller boende17. Förutom placering på ett boende så är socialtjänsten 

ansvariga för att se till att barnen börjar skolan. I delrapport Utvärdering av insatser för 

ensamkommande flyktingungdomar i Umeå skriver forskarna Malin Eriksson, Mehdi 

Ghazinour, Anders Hanberger, Joakim Isaksson och Malin Wimelius att när socialsekreterare 

har placerat ett ensamkommande flyktingbarn i ett HVB-hem så ska socialsekreteraren även 

skriva en vårdplan som beskriver vilka behov barnet har. En vårdplan innehåller områden såsom 

utbildning, hälsa, känslo- och beteendemässiga avvikelser samt identitet/utveckling. Efter att 

vårdplanen har utformas så skickas den vidare till HVB-hemmet och därefter skriver personalen 

på HVB-hemmet en genomförandeplan. Denna beskriver hur vårdplanen ska uppnås, alltså vad 

som ska genomföras och av vem18. Eriksson belyser vidare att ansvaret för att följa upp vård- 

och genomförandeplanen ligger på den socialsekreterare som utformade vårdplanen. 

Boendepersonalen ska i sin tur varje månad skicka in en månadsrapport till socialsekreterare. 

Månadsrapporten skall innehålla information om hur arbetet med genomförandeplanen 

fortskrider19.  I det här sammanhanget är det tydligt att samverkan mellan socialtjänsten och 

boendepersonalen är viktig. Enligt Eriksson har inte skolan och socialsekreterarna direkt 

kontakt, utan det är boendepersonalen som samarbetar mest med skolan. Det har dock visat sig 

att socialsekreterarna ibland känner att de borde ha mer kontakt med skolan och låta lärarna ta 

del av vårdplanen20. Hessle skriver vidare i sin Avhandling Ensamkommande men inte 

ensamma att det har skett en stor förändring i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 

sedan den 1 juli 2006. Både myndigheter och privata aktörer har varit mer aktiva och i större 

grad hållit samma riktlinjer i mottagningssystemet. Tanken var att få tydligare roller i 

                                                   

17 Ibid, s. ff 

18Eriksson, Malin (red.), Utvärdering av insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå. [Elektronisk 

resurs] : Delrapport /, 2013, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64374, s. 17. 

19 Ibid, s. 17-19 

20 Ibid, s. 18ff 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-64374


12 

 

mottagandet och att klarlägga att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för 

målgruppen, vilket har uppnåtts21.  

Socialarbetares arbete med ensamkommande flyktingbarn 

I avhandlingen Sköra livsmönster: om integrations- och normaliseringsprocesser bland 

bosniska flyktingar belyser författare Åsa Gustafson att det är viktigt för nyanlända flyktingar 

att ha vetskap om vilka rättigheter och skyldigheter den lokala miljön erbjuder, alltså bör alla 

flyktingar ha kännedom om vilken medborgarrätt och vilka lagar som existerar när de kommer 

till ett nytt land22. Det sociala arbetets praktik och effekter i arbetet med ensamkommande 

flyktingbarn handlar om att utveckla en god relation mellan socialarbetarna och barnet. I boken 

Socialt arbete och migration belyser författare Erica Righard omvandlingen av socialt arbete 

och att socialt arbete under lång tid har inkluderat arbete som berör migranter. Detta har 

inneburit att professionen har förändrats och att socialarbetarna har samlat på sig nya 

erfarenheter och kunskapar inom området. Righard hävdar vidare att socialt arbete inom 

migration har, både teoretiskt och praktiskt, haft fokus på att tillgodose klientens särskilda 

behov23.  Socialarbetare involveras i arbete med ensamkommande flyktingbarn på grund av att 

barnets primära omsorgsgivare inte befinner sig i Sverige. Detta betyder alltså att när 

ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige har de ingen vårdnadshavare och det är 

socialsekreterarnas jobb att utse eller hitta en god man som kan vara ställföreträdare för 

barnet24.  Det är viktigt att socialarbetarna skapar tydliga riktlinjer för arbetet så att det blir 

gynnsamt på ett långsiktigt sätt. Det är viktigt att socialarbetare som jobbar med denna 

målgrupp är ett stöd i barnets vardag och på så sätt skapar en god relation med klienten. I Marie 

Hessles avhandling framgår det också att ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige 

under 90-talet har klarat sig utmärkt. Med detta menas att många av dem har utbildat sig och 

sedan skaffat ett arbete utifrån den kompetens de har. Många av flyktingbarnen som kom till 

Sverige på 90-talet har nu en universitetsutbildning och trivs med livet i Sverige. Hessle uppger 

                                                   

21Hessle, Marie, Stockholm, 2009, s. 25 

22Gustafson, Åsa, Sköra livsmönster: om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar, 

Univ., Diss. Umeå: Univ., 2004,Umeå, 2004, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-267, s. 85-90 

23Montesino, Norma &Righard, Erica (red.), Socialt arbete och migration, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2015, s. 11 

24 Ibid, s. 149 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-267
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att hennes informanter, som tidigare varit ensamkommande flyktingbarn, ofta beskriver Sverige 

som möjligheternas land25.  

Teoretiska utgångspunkter  

Jag har valt ut fem teoretiska begrepp som jag anser vara relevanta för studiens analys. Dessa 

fem begrepp är samverkan, empowerment, profession, integration och solidaritet. Med dessa 

fem begrepp ämnar jag strukturera analysen av hur olika aktörer i samhället samverkar med 

varandra, hur de ensamkommande flyktingbarnen medverkar i olika insatser samt hur personer 

i samverkansorganen arbetar för att vägleda de ensamkommande flyktingbarnen i integreringen 

i det svenska samhället. 

Samverkan 

Berth Danermark skriver i boken Samverkan - himmel eller helvete? att begreppet samverkan 

syftar till ett sätt att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Enligt Danermark sker 

samverkan oftast mellan personer som har olika yrke, utbildning och/eller styrande 

regelsystem26. Samverkan är alltså medvetna och målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en avgränsad grupp, med tydligt definierade problem och ett 

gemensamt syfte. Danermark delar upp begreppet samverkan i tre centrala delar. Den första 

delen som han lyfter är att det inom samverkan finns olika yrkesverksamheter representerade, 

vilket kan underlätta samverkan genom att det rådande problemet synas utifrån olika perspektiv. 

Detta anses vara en fördel för att uppnå det gemensamma syftet. Den andra delen som 

Danermark förklarar är att det inom samverkan finns olika existerande regelverk, såsom avtal 

och gällande lagstiftningar och han belyser att dessa regelverk kan påverka samverkan. Den 

tredje delen Danemark nämner är organisationer. Han menar att inom en organisation finns det 

olika organisatoriska positioner och att personer inom denna organisation kan ha olika syn på 

mål och arbete beroende på vilken position de har. Detta kan vara ett problem när olika 

organisationer samverkar tillsammans.27 

                                                   

25Hessle, Marie, Stockholm, 2009, s. 108-109 

26Danermark, Berth, Samverkan - himmel eller helvete?: [en bok om den svåra konsten att samverka], Gothia, 

Stockholm, 2000, s. 15-16 

27 Ibid, s. 16ff 
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I boken Samverkan blir kamp skriver författare Goran Basic att samverkan handlar om något 

som äger rum mellan två organisationer där klienten inte är direkt involverad, trots att klientens 

behov är det som sätts i centrum28.  

Empowerment 

Begreppet empowerment kan definieras som egenmakt och möjlighet till självbestämmande. 

Begreppet syftar på att individen har kontroll över och möjlighet att påverka sin situation29. I 

boken Empowerment i teori och praktik skriver författarna Ole Petter Askheim och Bengt 

Starrin att ”ordet empowerment inbegriper power som betyder makt, styrka och kraft, alltså den 

makt och styrka vi har till att uppnå våra innersta önskningar”30. I och med att samverkan 

inkluderar enbart aktörerna och inte klienten, så är begreppet empowerment relevant eftersom 

det involverar och ger klienten möjlighet att medverka i olika insatser som genomförs av 

samverkansorganen.  

Professioner 

Begreppet profession handlar om olika grunddrag eller egenskaper. Definitioner av profession 

brukar betona kunskap, färdigheter och kompetens kopplat till ett yrke eller yrkesgrupp. 

Individer som har professionella kunskaper skiljer sig mot andra individer som inte anses ha 

samma kunskaper inom samma arbete och kan således styra över dem som saknar relevanta 

kunskaper inom olika områden.  För att betraktas som professionell bör man ha utbildning som 

är högre än andra personer inom samma arbete31.   

I antologin Profession och vetenskap - idéer och strategier för ett professionslärosäte hävdar 

Thomas Brante att människor som anses vara professionella innehar den viktigaste funktionen 

                                                   

28Basic, Goran, Samverkan blir kamp: en sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården, Lunds universitet, 

Diss. Lund: Lunds universitet, 2012,Lund, 2012 http://www.lu.se/lup/publication/3129769, s. 28-29 

29Renblad, Karin, Empowerment: hur resonerar personer med utvecklingsstörning om inflytande, bemötande, 

sociala relationer samt information-/ och kommunikation, Lärarhögskolan, Stockholm, 2001, 

http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/42/48/TKH_29.pdfm, s. 11 

30Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.), Empowerment i teori och praktik, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2007, 

s. 9 

31Kullberg, Karin, Socionomkarriärer [Elektronisk resurs]: om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens 

nya professioner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Diss. (sammanfattning) Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2011,Göteborg, 2011 http://hdl.handle.net/2077/25478, s.19 

http://www.lu.se/lup/publication/3129769
http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/42/48/TKH_29.pdfm
http://hdl.handle.net/2077/25478
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i det samtida samhället. Enligt Brante står dessa människor för de viktigaste innovationerna 

inom områden som ekonomi, teknik, organisation och vetenskap. Brante fortsätter med att 

belysa att i den samtida samhällsutvecklingen anses professionella människor ha 

nyckelpositioner i samhället. Dessa människor behärskar en samtalsform som är byggd på ett 

socio-tekniskt språk32.  Thomas Brante hävdar i samma bok att professionerna dominerar vår 

värld och att mäter våra profiler, läker våra kroppar och räddar våra själar. Han fortsätter att 

beskriva professioner på följande sätt: På mikronivån har vi psykoanalytiker, psykiatriker, 

läkare, socialarbetare, och familjepsykologer medan det på makronivå finns t.ex. ekonomer, 

jurister, tekniker och samhällsplanerare. Enligt Brante utför professioner på mikronivå 

personliga tjänster till klienter genom direktkontakter och oftast är det klienterna själva som 

söker upp dem eftersom att de anses ha expertis inom sitt område. Brante hävdar vidare att 

denna grupp anses bygga sin auktoritet på vetenskaplig kunskap, vilket gör att gruppen får höga 

belöningar i form av t.ex. höga inkomster och status i samhället. Han påpekar dock att inkomst 

och status varierar mellan olika professioner33.  

Semiprofessioner har mindre makt och status än professioner, vilket ofta är yrken som har kort 

utbildningstid, ägnar sig åt mycket administrativt arbete och inte anses vara tillräckligt 

självständiga för att bli kallade en egen profession. Inom semiprofessionella yrken ingår bl.a. 

undersköterskor, behandlingsassistenter m.m.34.  

Integration  

I rapporten Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och 

socialisation i arbetslivet skriven av Elsie C. Franzén och Lennart Johansson använder 

författarna José Alberto Diaz’ tolkning av begreppet integration. Enligt Diaz är integration 

mångdimensionellt. Han beskriver begreppet med följande sju dimensioner: ekonomisk, 

politisk, social, boende, kommunikativ, familj och personlig. På detta sätt tolkar han ordet 

integration som en långvarig process, som syftar till att invandrade individer uppnår en 

fullständig eller partiell jämlikhet med infödda individer. Med detta menas bl.a. deltagande i 

                                                   

32 Brante, Thomas, Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner, i Lindh, Maria (red.), Profession 

och vetenskap - idéer och strategier för ett professionslärosäte: artiklar sprungna ur en seminarieserie vid 

Högskolan i Borås våren 2009, Högskolan i Borås, Borås, 2009, http://hdl.handle.net/2320/1819, s. 15-16 

33Ibid, s. 16-17 

34Kullberg, Karin,Göteborg, 201, s.26 

http://hdl.handle.net/2320/1819
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olika typer av politik, boendeförhållande och framförallt i arbetslivet.35 I boken Integration i 

mångfald skriver författare Osman Aytar att integration är en process som leder till att skilda 

enheter förenas. I ett mångkulturellt land, som t.ex. USA, kan varje element integrera med 

varandra utan att förlora sin kulturella identitet i helheten36. 

Solidaritet  

Begreppet solidaritet syftar på sammanhållning mellan människor. Termen solidaritet brukar 

användas för att beskriva en känsla av samhörighet som skapar en förförståelse och ett 

ömsesidigt behov av varandra37. I boken Att se sig själv i andra: om solidaritet hävdar författare 

Sven-Eric Liedman att solidaritet handlar om att en känsla av sammanhållning mellan 

människor. Med det menar Liedman att människor i dagens samhälle är i behov av varandra. 

Med samhörighet kan samtida människor i ett land sträva efter välfärdssamhället och genom 

detta kan de uppnå institutionellt grundad solidaritet38.  

Metod 

Under uppsatsskrivandet har jag valt att använda den kvalitativa forskningsmetodiken. I boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun skriver författare Steinar Kvale att genom den kvalitativa 

metoden kan man fördjupa sig i både individens och gruppens verklighetsuppfattningar samt 

upplevelser39. Författare Jan Hartman skriver i boken Vetenskapligt tänkande: från 

kunskapsteori till metodteori att intervjuer är den mest användbara metoden för att samla in 

data i den kvalitativa metoden. Författaren skriver vidare att en halvstrukturerad intervju kräver 

en hög grad av standardisering och lägre grad av strukturering. Med det menar Hartman att 

                                                   

35Franzén, Elsie C. & Johansson, Lennart, Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och 

socialisation i arbetslivet, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2004, s.7-9 

36Aytar, Osman, Integration i mångfald: en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige, Jina 

Nu, Stockholm, 1999, s. 24-25 

37 Liedman, Sven-Eric, Att se sig själv i andra: om solidaritet, Bonnier, Stockholm, 1999, s. 15-20 

38Ibid, s. 21 

39Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 9 
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intervjuaren får möjlighet att ställa frågor i ordning och samtidigt får respondenten möjligheten 

att formulera sig fritt40. 

Genom en kvalitativ forskningsintervju kan det produceras kunskap socialt i ett samspel mellan 

intervjuare och informant41. Inom det kvalitativa forskning är det önskvärt att låta intervjun vara 

öppen för att på så sätt kunna röra samtalet i olika riktningar och ge en bättre kunskap om vad 

intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt42. Detta är en förutsättning för att 

intervjuaren erhållaren djupare förståelse för vad var och en av aktörerna kan ha för syn på 

samverkan gällande ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess. Jan Trots har påpekat 

i boken Kvalitativa intervjuer att en kvalitativ forskningsmetod anses vara en öppen metod, det 

vill säga att den som genomför en kvalitativ studie får utrymme att förstå hur olika människor 

tänker eller reagerar43. Detta blir då relevant eftersom att denna studie handlar om att försöka 

förstå hur olika aktörer upplever samverka inom denna målgrupp.  

Det är också värt att påpeka att de kunskaper som jag skaffade under praktikens gång har varit 

nödvändiga och har vart till en stor nytta för mitt fältarbete. Jag har också ställt mig själv 

frågan om hur denna studie hade varit om jag inte hade genomfört min praktik inom HVB-

hemmet? Praktiken gav mig självklart en del kunskaper men detta såg jag bara som något 

positivt eftersom att jag spenderade mycket tid på kontoret under praktikperioden, medan 

denna studie är riktad till socialsekreterarna och skolpersonal som jag inte alls hade kontakt 

med under min praktik.  

 

Analysmetod och tillvägagångssätt  

Det är alltid svårt att exakt beskriva sin analysmetod, då man inspireras av perspektiv, men det 

blir sällan en perfekt överenstämmelse. Ett vanligt sätt är att skilja på deduktiv, abduktiv och 

                                                   

40 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, 2., [utök. och kompletterade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004, sid. 280-281  

41Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2009, s. 97-98 

42Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 412-413 

43Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 32 
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induktiv.44 Medan kvantitativa och experimentella studier ofta använder en deduktiv metod 

med hypoteser är speciellt induktiv, men även abduktiv vanligt i kvalitativ forskning. Grundad 

teori är ett utmärkt exempel på induktiv metod där utgångspunkten är liten teoretisk 

förförståelse, och där teori växer fram som ett resultat av empirisk analys.45 Min utgångspunkt 

har inslag av både induktiv och abduktiv ansats. Skillnaden är här snarare att jag har en viss 

teoretisk förförståelse kopplat till mina begrepp (samverkan, empowerment, profession, 

integration, solidaritet) som jag använder tillsammans med empirin från mina intervjuer genom 

att gå fram och tillbaka. Hur påverkar mina begrepp min tolkning av mina informanters svar, 

och hur påverkar mina informanters svar min förståelse av mina teoretiska begrepp är den 

abduktiva ansats som jag använt mig av. 

Denna ansats har jag sedan använt i mer konkret form enligt beskrivningen nedan. Jag har 

transkriberat mitt intervjumaterial var för sig. Därefter har jag gått fram och tillbaka genom att 

med hjälp av begreppen koda och kategorisera innehållet med olika rubriker. Efter detta har jag 

gemensamt kategoriserat alla intervjuer med rubriker som relaterar till innehållet. Sedan har jag 

prövat dessa rubriker mot mina teoretiska begrepp och därigenom hoppats få fram det mest 

relevanta materialet i mina intervjuer. Resultatet av det här arbetet har sammanställts och sedan 

utgjort för att på ett tematiskt sätt framställa min analys.  

Efter transkribering valde jag citat som var relevanta till studiens övergripande tema, nämligen 

samverkan och integration. Jag har i praktiken läst om och om igen det empiriska materialet 

med fokus att upptäcka sekvenser som handlar om samverkan samt integration. Genom att läsa 

det empiriska materialet flera gånger fick jag känsla för helheten.  

Urval  

Denna studies urval är ett resultat av ett målinriktat urval. Enligt Bryman innebär ett målinriktat 

urval att forskaren väljer ut betydelsefulla intervjupersoner. Bryman skriver vidare att ett 

målinriktat urval är icke-sannolikhetsurval och med det menar han att alla inte har möjlighet till 

att få delta i studien46.  I och med att den föreliggande studiens syfte och frågeställningar 

                                                   

44 Bryman, Alan, Malmö, 2011, s. 26-28 

45 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005, s. 18-19, med hänvisningar 

till Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L., The discovery of grounded theory strategies for qualitative 

research, s. 2 

46 Alan, Bryman, 2011, s.434 



19 

 

fokuserar på samverkan mellan socialsekreterare, skolpersonal samt anställda personer på 

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn var det lämpligt att välja ut två intervjupersoner 

från varje enhet. Genom att intervjua två personer från dessa tre aktörer utifrån ett målinriktat 

urval kan studiens resultat inte generaliseras statistiskt47. I samrådet med chefer från respektive 

aktörer bestämdes tider för intervjuer. Deltagarna fick ta emot informationsbrev som jag 

skickade via mail till samtliga chefer som sedan vidarebefordrade breven till de 6 

intervjupersonerna. Alla intervjuer genomfördes på samtliga aktörernas kontor. 

Etiska riktlinjer  

Det är viktigt att som forskare ta hänsyn till de etiska aspekterna vid ett fältarbete. I och med 

att min empiriska fältstudie består av intervjuer med informanter så är det viktigt att skydda 

mina informanter så att ingen kan komma åt deras identiteter. Forskningsrådet vid humanistiska 

och samhällsvetenskapliga frågor har tydliggjort de forskningsetiska grundprinciperna som 

klargör hur forskare bör förhålla sig vid sitt fältarbete48.  I individskyddskravet inkluderas fyra 

allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet49.  

I detalj betyder de fyra huvudkraven följande:  

Samtyckeskravet betyder att jag som forskare ska hämta samtycke från informanterna. Det är 

oerhört viktigt att som forskare ha informanternas samtycke till studien. På detta sätt visar 

forskaren respekt och professionalitet till informanterna. Samtyckeskrav ger informanterna 

rättigheter att kunna bestämma om sitt deltagande. Inom samtyckeskrav ges informanterna 

kunskap om hur intervjun kommer att genomföras50.    

Konfidentialitetskravet innebär att privat data som kan avslöja deltagarnas identitet i 

undersökningen inte får inkluderas. Jag kommer i detta arbete hantera mina informanters 

                                                   

47 Ibid, s. 434-436 

48 Alan, Bryman, 2011, s.127-128 

49Ibid, s. 131-132 

50Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s.87 
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uppgifter med sekretess samt fingera deras namn. På så sätt minskar jag risken för identifikation 

av mina informanter51.   

Nyttjandekravet betyder att all information som samlas in under intervjuerna enbart kommer 

att användas till att svara på studiens syfte52. I det här sammanhanget kommer jag endast 

använda allt insamlat material till uppsatsen. Det är också värt att påpeka att jag under 

intervjuerna uppträdde professionellt och såg till att inte ta för mycket utrymme, eftersom målet 

med intervjuerna var att låta informanterna uttrycka sig hur de ville. Genom att visa trovärdighet 

gentemot informanten så ville jag att informanten skulle känna sig bekväm. 

Informationskravet betyder att jag som forskare bör informera informanterna om den aktuella 

undersökningens syfte. Detta gjorde jag genom att skicka brevet till mina informanter och i 

brevet skrev jag tydligt vad som var syftet med mitt arbete. I informationskravet ingår det att 

informanter bör veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av när de vill53.  

 

Presentation av informanter  

 

Socialsekreterarna   

Jag genomförde intervjuer på socialkontoret med två av de socialsekreterare, Gracia och 

Beneedict, som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Gracia är socialsekreterare för 

ensamkommande flyktingbarn sedan länge och har ett övergripande ansvar kring barnets 

utveckling på HVB-hemmet. Hon utreder och ser till att barnets behov blir tillgodosedda enligt 

vårdplanen som skrivits och hon träffar barnen en gång i månaden för uppföljningsmöte. 

Beneedict har samma arbetsuppgifter som Gracia, nämligen att följa barnets utveckling under 

deras vistelsetid på HVB-hemmet. Benedict kom själv till Sverige som ensamkommande 

flyktingbarn, vilket gör att hon har kännedom om hur det är att komma till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

                                                   

51 Ibid, s. 88 

52Alan, Bryman, 2011, s.132 

53 Ibid, s. 131ff  
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Boendepersonal på HVB-hem  

Informanterna Fidel och Azita utgjorde en viktig del av denna studie. De gav mig möjlighet att 

undersöka hur de anser att samverkan mellan olika aktörer arbetar för att integrera 

ensamkommande flyktingbarn i det svenska samhället. Fidel var den första informanten jag 

hade intervju med. Han har jobbat i cirka 2 år som behandlingspedagog inom ett privat HVB-

hem för ensamkommande flyktingbarn. Nästa informant är Azita, som har jobbat med 

ensamkommande flyktingbarn sedan 6 år tillbaka och för närvarande är arbetskamrat med Fidel 

Jag valde medvetet att intervjua en informant som har jobbat under längre tid och en annan 

under kortare tid eftersom jag ville se hur erfarenheter skiljer sig mellan informanterna.  

 

Skolan 

Matondo har varit lärare på introduktionskolan för ensamkommande flyktingbarn sedan 2005. 

I och med detta har han erfarenheter och vet hur det är att arbeta som lärare för ensamkommande 

flyktingbarn. Den sista informanten är lärare Fiston som har jobbat som lärare i cirka 2 år.  

Analys  

Samverkan  

På min fråga om vilken aktör socialsekreterarna anser vara viktigt för samverkan så svarade 

Gracia såhär: 

Samverkan mellan oss socialsekreterarna och boendepersonal är centralt. Vi gör 

ju en utredning och skriver sedan vårdplan som skickas till boendena och utifrån 

vårdplanen skall boendepersonal skriva en genomförandeplan som vi sedan ska 

ta del av. På så sätt sker samverkan löpande med de regelbundna 

uppföljningsträffarna. 

Som framgår av citatet framstår socialsekreteraren som medvetna om att boendet är den 

närmaste aktören och för att barnens behovs skall tillgodoses så bör socialsekreterarna 

samverka effektivt med boendepersonalen, som alltså är deras uppdragstagare. Citatet ger även 

en tydlig bild av att för att vårdplan ska förverkligas så bör boendepersonalen vara involverad 

och ta del av planen. Utifrån vårdplanen från socialsekreteraren skall boendepersonal forma det 

som skallas genomförandeplan. Genomförandeplan kan alltså inte förverkligas om det inte 
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finns en vårdplan skriven. På detta sätt behöver dessa två aktörer varandra och partnerskapet 

måste fungera om barnens inkludering i det svenska samhället ska förverkligas. I citatet finner 

vi också att det ensamkommande flyktingbarnet inte är involverad. Gracias uttalande handlar 

mer om det övergripande samarbete som sker mellan socialsekreterarna och boendepersonal. 

Samverkan mellan de två aktörerna handlar om två organisationer som arbetar för att sysselsätta 

klienten.  

Om vi går tillbaka till tidigare studier så förtydligas det att det är socialsekreteraren som är den 

största aktören i samverkansgruppen. Socialsekreteraren är samordnare, d.v.s. organisatören 

som placerar barnet i HVB-hemmet. Efter utredningen skriver socialsekreteraren en vårdplan 

som sedan skickas till HVB-hemmet. Utifrån vårdplanen skriver boendepersonalen en 

genomförandeplan som berättar hur vårdplanen skall uppfyllas54. Citatet förmedlar också att 

båda aktörerna håller kontinuerlig kontakt och är beroende av varandra, något som kan anses 

vara nyckeln för deras samverkan. Precis som tidigare forskning har visat hävdar författaren 

Goran Basic att samverkan uppstår när en verksamhet inte kan uppnå målet själv och då 

involverar andra för att tillsammans sträva åt samma mål55. Här ser vi att socialtjänsten 

involverar HVB-hem med motivering att kunna främja ungdomens integration i det svenska 

samhället56.  

När jag frågade boendepersonalen Azita om hennes resonemang kring samverkan mellan de tre 

aktörerna så sade hon följande: 

Vi arbetar tillsammans med socialtjänsten och det är socialtjänsten som fördelar 

dessa ensamkommande flyktingbarn till oss. Socialtjänsten har kontinuerlig 

kontakt med oss, vi skriver oftast till varandra och har kontakt via telefonen. Det 

kan vara akuta samtal och uppföljningsmöten med socialtjänsten eftersom de är 

våra uppdragsgivare. Den andra aktören som vi står nära är skolan och där handlar 

det mycket om att vara aktivt delaktig i ungdomens skolgång, att följa hur det går 

och se hur vi kan bidra till ungdomens utveckling i skolan. Vi deltar även i 

                                                   

54Backlund, Åsa, Eriksson, Riitta, Greiff, Katarina von & Åkerlund, Eva-Marie (red.), ensamkommande barn 

och ungdomar – ett longitudinellt perspektiv: erfarenheter från Stockholms län, FoU, Stockholm, 2014, s. 10 

55Basic, Goran, Samverkan blir kamp: en sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården, Lunds universitet, 

Diss. Lund: Lunds universitet, 2012,Lund, 2012 http://www.lu.se/lup/publication/3129769, s. 29 

56Montesino, Norma & Righard, Erica (red.), (Malmö, 2015), s.150-151 

http://www.lu.se/lup/publication/3129769
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ungdomens utvecklingssamtal och lärarna hör av sig till oss och tipsar oss om hur 

vi kan jobba med ungdomen på ett pedagogiskt sätt, när denne är hemma. 

Azitas berättelse visar tydligt på en förståelse av att HVB-hemmet är den aktör som står i mitten 

av de tre aktörerna. HVB-hemmet är ju den plats där ensamkommande barn får bo och växa 

upp fram tills denne fyller 18 år. Både socialsekreterarna och skolan bör hålla kontinuerlig 

kontakt med boendet, eftersom boendet fungerar som uppdragstagare åt dessa två aktörer. 

Boendepersonalen är de som har helhetsbilden om ungdomens allmänna livssituation. Här 

handlar mycket om ungdomens hälsa, familjesituation och psykiska mående. Författare Malin 

Eriksson belyser vidare i boken Utvärdering av insatser för ensamkommande flyktingungdomar 

i Umeå att samverkan mellan socialsekreterarna och boendet är centralt i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn eftersom det är i det dagliga arbetet som genomförandeplanen 

är aktuell. Eriksson hävdar även att socialsekreterarna uppmuntrar boendepersonal att höra av 

sig kontinuerligt om vad som händer kring ungdomen57. Detta tyder på att socialsekreterare och 

boendepersonal samverkar löpande för att följa genomförandeplan utifrån vårdplanen.  

 

Lärare Matondo som arbetar med språkintroduktion upplever att samverkan mellan skolan och 

boendepersonal flyter på bra. Enligt honom är kontakten mellan skolan och boendepersonalen 

bra, vilket har gjort att det finns tillit och trovärdighet mellan skolan och boendet. Såhär berättar 

han om samverkan mellan honom och boendepersonalen på HVB-hemmet: 

Samarbete mellan mig som lärare och personal på boendet fungerar jättebra. Vi 

har kontakt via mejl och telefon. Ibland bjuder de in mig på personalmötet 

Matondos berättelse om samverkan förmedlar en uppfattning om att samverkan mellan skolan 

och boendepersonal sker flitigt och kontakten mellan honom som lärare och personal på 

boendet finns nära tillhands. Erikson hävdar vidare att skolans uppdrag är väldigt viktigt för 

denna målgrupp och att även skolan har ansvar för att vägleda ensamkommande flyktingbarn 

och ungdomar till integration och etablering i det lokala samhället.  Skolan kan dock inte 

klara av detta arbete och ansvar på egen hand, utan är beroende av samverkan med 

boendepersonal för att uppnå målet med integreringsprocess för ungdomarna58. Tanken 

                                                   

57Eriksson, Malin (red.), (Umeå, 2013), s.16-17 
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Ibid, s. 27  
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gällande skolan handlar om att de ensamkommande flyktingbarnen skall ha samma 

lärandeform som de ”svenska” barnen och på så sätt kunna fostras och bli framtida 

medborgare precis som alla andra barn i det svenska samhället. Vidare belyser Eriksson att 

skolan inte har direkt samarbete med socialtjänsten utan det är boendet som har kontakt med 

skolan. Hon nämner att enligt hennes undersökningar så önskar skolpersonal ha mer kontakt 

med socialsekreterarna och även att få ta del av utredningar som görs av socialsekreterarna59. 

 

Likheter och skillnader mellan aktörer  

I det här avsnittet kommer jag att diskutera likheter och skillnader mellan de olika aktörerna. 

Här kommer jag lägga mer fokus på vad som lockade informanterna att arbeta med denna 

målgrupp och vad som ger dem motivation att fortsätta arbeta inom deras respektive områden. 

Med tanke på att det finns informanter inom dessa organisationer som har olika bakgrund och 

livserfarenheter så är det intressant att finna likheter och skillnader i de tre samverkansorganen.  

 

Likheter  

Under intervjuernas gång ställde jag en fråga till samtliga informanter. Frågan handlade om 

varför de valde just detta yrke och vad det var som lockade dem till att jobba med 

ensamkommande flyktingbarn. Alla informanter svarade ungefär lika, att de tycker om att jobba 

med människor och det handlar om att vara solidariskt i flyktingfrågor samt visa entusiasm och 

medmänsklighet för flyktingar i dagens samhälle. Två informanter har själva varit flyktingar 

och har erfarenhet av att leva som flyktingar, varav en av dem kom till Sverige som 

ensamkommande flyktingbarn. Beneedict, som kom till Sverige år 2004 och nu jobbar som 

socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn, uttrycker sig såhär: 

Jag kom till Sverige 2004 och var själv ensamkommande flyktingbarn och 

bodde då i ett boende i Småland. Jag läste senare på universitet, fred och 

konflikthantering. Innan jag började jobba som socialsekreterare jobbade jag 

som boendepedagog på ett boende i Valdemarsvik. Jag sökte senare som 

socialsekreterare. I och med att jag har erfarenheter av att jobba som 

                                                   

59 Ibid, s. 18ff 
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boendepersonal och hade relevant utbildning så fick jag jobbet. Det som 

motiverar mig att jobba med det här är att jag tycker att det är så utvecklande, vi 

människor är så komplexa varelser och genom möte med andra utvecklas man. 

Med min bakgrund och mina erfarenheter så kan man dela med sig med andra 

och inspirera andra individer. 

Socialsekreterarnas yrkesroll handlar mer om att integrera barnen. Integrationsmodellens 

innebörd syftar till att den ensamkommande individen ska anpassa sig till samhället, enligt 

författaren Åsa Backlund. Hon fortsätter att skriva att det är gynnsamt att både 

ensamkommande flyktingbarn och personer de möter är delaktiga i integrationsprocessen60. Det 

kan alltså vara gynnsamt med socialsekreterare som själva har erfarenheter och kännedom om 

integration.  

I citatet ovan resonerar Beneedict kring att först leva som ensamkommande flyktingbarn och 

sedan utbilda sig till en relevant utbildning och fortsätta i samma fotspår och själv arbeta med 

samma målgrupp. Genom hennes bakgrund menar hon att hon kan dela med sig av tidigare 

erfarenheter och kan alltså vara en symbol samt förebild för de ensamkommande flyktingbarnen 

hon möter. Med sin bakgrund upplever Beneedict att hon känner vilka behov och insatser som 

målgruppen behöver. Citatet visar också att Beneedict vill vara en inspirationskälla, men 

samtidigt utbyta erfarenheter med sina klienter. Detta säger också att hon inte vill vara 

överlägsen sina klienter, utan hon kan även lära sig av klienternas erfarenheter. Detta tyder på 

att Beneedict är lyhörd och genom att lyssna kan hon finna nödvändiga erfarenheter från sin 

klient.  

I Beneedicts fall handlar det om att känna igen sig. Trots att personer inom samverkaorganen 

varken har samma yrke eller utbildningsområde så kan de upptäcka att vissa av dem har 

liknande bakgrund eller livserfarenheter. Azita som arbetar på boendet berättar såhär: 

Mitt namn är Azita och jag kommer från Turkiet och hör till en minoritetsgrupp. 

I och med det finns konflikter mellan Turkiet och kurder så har min familj varit 

väldigt engagerad vad gäller mänskliga rättigheter och politiken. Just inte för att 

kurder ska en delaktighet enbart utan förändra hela samhället och systemet i 

grunden och botten. Jo men det är så klart jag har växt upp i den miljön. Från 

                                                   

60Backlund, Åsa, Eriksson, Riitta, Greiff, Katarina von & Åkerlund, Eva-Marie (red.),Stockholm, 2014, s. 88-89 
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barnsben så vet jag lite om problematiken runt omkring världen, hur det ser ut 

osv. Jag vet att min familj brukade prata ofta om afrikaner och hur de har hade 

det i sina hemländer och bland annat om Palestina och Israels konflikter. Ja, jag 

harkunskap om det så klart. Så har man själv levt i förtryck, i och med att kurder 

inte har så bra ställning i Turkiet och inte har medborgarrättigheter. Det har varit 

en kamp och det är fortfarande en kamp. Så jag har såklart haft engagemang vad 

gäller mänskliga rättigheter. Så anledningen till jag hamnade i mitt jobb är min 

bakgrund och jag vet ju själv hur det är att flytta till ett nytt land. Jag tänkte att 

det passar mig bra att jobba med ensamkommande flyktingbarnen eftersom jag 

kan dela med mig mina egna erfarenheter med dem. När det kommer till 

utbildning så har jag läst tre år till socialpsykologi vid Umeås Universitet 

Det här citatet handlar mycket om solidaritet och medmänsklighet och att hjälpa andra kan 

betraktas som en solidarisk handling. Författaren Charlotte Melander uppger i antologin Socialt 

arbete och migration att hennes informant som arbetar på boendet anser att arbete med 

ensamkommande flyktingbarn utgår ifrån kärlek och känslomässigt stöd. Enligt Charlotte 

hävdar hennes informant att kärlek och känslomässigt stöd inte kan tillgodoses av samhället 

och därför är det viktigt att boendepersonal har med sig kännedom om att arbeta med 

målgruppen61. Ensamkommande flyktingbarn som befinner sig i Sverige, menar mina 

informanter, bör bemötas solidarisk, vilket innebär att se sig själv i andra. Precis som Liedman 

upplyser om att solidaritet handlar om samhörighet så känner både Azita och Beneedict igen 

sig i de ensamkommande flyktingbarns situation62.  

Det sista citatet är från läraren Matondo som har arbetat med denna målgrupp sedan 2005 och 

trivs jättebra med att jobba med unga människor. På frågan om vad som lockade henne till detta 

arbete så svarar hon så här:  

Jag har arbetat med denna målgrupp sedan 2005 och jag trivs bra att jobba med 

unga människor.  Det som motiverar mig att jobba med människor är att jag 

trivs att träffa människor, jag trivs med sociala interaktioner, och jag trivs även 

med att se människor under längre tid och hjälpa dem långsiktigt. 

                                                   

61 Melander, Charlotte, i Montesino, Norma &Righard, Erica (red.), Socialt arbete och migration, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2015, s. 151 

62Liedman, Sven-Eric (Stockholm, 1999), s. 15-20 
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I citatet ovan har vi en informant som har lätt för sig att jobba med människor och budskapet i 

citatet handlar om att hjälpa sina medmänniskor både kort- och långsiktigt. Förutom det 

pedagogiska uppdraget så har skolan ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnens 

integration och etablering i det svenska samhället63.  Därför är det viktigt att ha en kunnig lärare 

som har kunskaper och erfarenheter som är relaterade till arbete med ensamkommande 

flyktingbarn, menar informanten Matondo. I boken Med ansiktet vänt mot Europa: perspektiv 

på skolutveckling skriver författaren Robert Thornberg att lärare som engagerar sig i elevers 

känslomässiga och sociala behov skapar bättre relation och mer tillit med eleverna. Vidare 

beskriver Thornberg om att ett positivt samband föreligger mellan elevers skolprestationer och 

lärare som uppfattas som förstående, hjälpsamma och vänliga. Genom att visa förståelse och 

vänlighet uppvisar lärare också ett tydligt ledarskap64. Matondos uttalande tydliggör att han 

trivs med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn och han känner att det finns en bra 

atmosfär i hans arbete med målgruppen.  

Olika sätt att arbeta inom samverkagruppen.  

I frågan om vad som skiljer socialsekreterarnas arbetssätt gentemot de andra aktörerna så 

berättar socialsekreterare Beneedict följande:  

Vi som socialsekreterare har tydliga roller eftersom att vi har tydligare riktlinjer 

och mål att följa kring ungdomen. När det kommer till skolan så tycker jag att 

de kanske saknar dels resurser, och man kanske inte borde inte ha överfulla 

klasser som dem flesta skolan har här i Norrköping. Som det ser ut idag så borde 

skolinspektion gå in och ändra lite.  Det här med överfulla klasser kan ställa till 

problem, i och med att lärarna inte hinner att hå koll på alla ungdomar. 

Boendepersonal har mer praktiska rutiner och deras regler kan variera beroende 

på behov av ungdomen.  

                                                   

63Eriksson, Malin (red), (Umeå, 2013), s. 27 

64Thornberg, Robert & Thelin, Katina (red.), Med ansiktet vänt mot Europa: perspektiv på skolutveckling, 

Lärarförbundet, Stockholm, 2011, 

https://m.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/E4ADCF56C0C87A18C12578

340048ACC5/$file/Med_ansiktet_vant_mot_Europa.pdf, s. 46-47 
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Det Beneedict berättar här handlar om det yttersta ansvar som socialtjänsten har kring de 

ensamkommande flyktingbarnen. Precis som det har framgått i tidigare studier så arbetar 

socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn med uppdraget att utreda barnets behov och 

arbeta för ungdomens utveckling. Det innebär bland annat att fatta beslut i olika insatser, samt 

främja ungdomens utveckling på boendet. Man har också ansvaret att utse god man och se till 

att barnen får skolundervisning enligt socialtjänstlagen (SES 2001: 453) och propositionen 

(2002/03:53) stärkt skydd för barn i utsatta situationer. Socialtjänsten har alltså ett övergripande 

ansvar för att samverka med olika aktörer som inkluderas i de olika insatser som finns till för 

barnets bästa65.  

När jag ställde samma fråga till boendepersonal Fidel så sade han följande:  

Vi som arbetar inom boendet är ju uppdragstagare, och våra uppdragsgivare är 

socialtjänsten. Samarbete mellan oss och socialtjänsten funkar ganska bra, 

ibland ställer de högre krav på oss med att göra klart genomförandeplan så fort 

som möjligt. Vi behöver ju underlaget, som är vårdplanen, för att göra klart 

genomförandeplan så fort som möjligt. Ibland är de också sena med att skicka 

vårdplanen till oss. Vi som boendepersonal borde också ställa höga krav på 

socialtjänsten. 

Fidels berättelse handlar om kommunikation mellan den övergripande aktören och dennes 

uppdragstagare samt vem som är överordnad och vem som är underordnad. Socialtjänsten, som 

har den ledande rollen inom samverkagruppen, upplevs i det här läget som den ”överordnade” 

ledaren av boendepersonal med tanke på att det är socialtjänsten som är uppdragsgivare till 

boendepersonalen. Basic uppger att strävan efter samverkan kan ackumulera konflikter. 

Häpnadsväckande kamper förekommer ideligen i mellanorganisatoriska relationer där 

medlemmar vill kontrollera, påverka och till och med stå emot varandras aktiviteter66. Vidare 

belyser Basic att det är vanligt att det uppstår missförstånd mellan samverkande aktörer i olika 

organisationer. Han menar att anledningen till konflikter i samverkandegrupper handlar om 

                                                   

65Ghazinour, Mehdi, Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet 

och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv, Umeå universitet, Umeå, 2014     
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brist på tillit mellan dessa aktörer67. Detta kan vi finna i Fidels uttalande om att 

socialsekreterarna ställer höga krav på boendepersonalen när det gäller att skriva klart 

genomförandeplanen och att boendepersonalen i sin tur borde ställa krav på socialsekreterarna 

att skriva vårdplan i tid, eftersom de brukar vara långsamma på att skriva klart vårdplanen.  

Skillnaden mellan de två aktörerna är också att socialsekreterarnas relation i förhållande till 

barnen visar sig vara distanserad68, till skillnad från boendepersonalen där kontakt mellan 

personal och ensamkommande flyktingbarn är djupare i och med de brukar ses dagligen69och 

personalen alltid finns på boendet och gör olika aktiveter tillsammans med ungdomarna70.  

Den tredje aktören, som är skolan, upplever att lärarna och socialtjänsten har högre utbildning 

än en del av personalen som jobbar på boendet. Enligt läraren Fiston märks det att viss personal 

saknar kunskap att jobba med den här målgruppen. Detta kan bero på att de inte har lika hög 

akademiskt utbildning som lärarna och socialtjänsten har. Han uttrycker sig såhär:  

Det kan märkas ibland att vissa i boendepersonalen saknar rätt utbildning och 

kunskaper. I och med att de är rätt så många och vissa av dem har inte 

kunskaper inom denna målgrupp märks det när de skriver rapport eller skickar 

olika utredningar till oss. Under mina år som lärare på språkintroduktion har jag 

bemött viss personal som har lägre kvalitet än andra när det gäller att vara 

mentor till klienten. Det kanske kan bero på att det inte finns så tillräckligt med 

kunskaper eller tydligare riktlinjer om hur boendepersonal borde jobba  

I Fistons uttalande finns en diskussion om vilka som anses vara mer högutbildade än andra 

inom samverkande grupper. Uttalandet är ett uttryck för intressant diskussion om vilka som 

anses ha mer kunskap än andra i de olike grupperna. I och med att lärarna och socialsekreterarna 

anses ha akademiskt utbildning betraktades de som mer professionella, medan 

boendepersonalen ansågs vara mer semiprofessionella vilket gör att deras status inte är lika hög. 

Man kan säga att lärare och socialsekreterare är de som producerar vetenskapliga kunskaper 

                                                   

67 Ibid, s. 31 

68
Socialstyrelsen (2013). Vägledning ska förbättra mottagandet av ensamkommande barn. Hämtad 2016-05-15 

från: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/vagledningskaforbattramottagandetavensamkommandebarn 

69Backlund, Åsa, Eriksson, Riitta, Greiff, Katarina von & Åkerlund, Eva-Marie (red.), Socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn och ungdomar: erfarenheter från Stockholms län, FoU, Stockholm, 2014, s. 89 

70Eriksson, Malin (red.), Umeå, 2013, s. 18-21 
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medan boendepersonal kan betraktas som välfärdsstatens profession. Brante belyser vidare att 

professioner är folk som är bärare av kunskapssystem med starka abstraherad kapacitet71. I och 

med det är socialsekreterare som skriver vårdplanen som boendepersonalen som skall arbeta 

utifrån den och det är lärare som formar olika verktyg på hur barnen lär sig svenska språket, så 

betraktas detta som att lärare och socialsekreterarna är de som är bärare av kunskapssystem 

medan boendepersonal är de som tar delar av kunskaper som produceras av läraren samt 

socialsekreterarna och jobbar utifrån detta.  

Rättigheter  

Av informantens utsagor framkommer det att i HVB-hemmet finns det regler och rutiner för 

både rättigheter samt skyldigheter. Personalen menar att dessa regler och rutiner är bra eftersom 

det hjälper ungdomarna att bli självständiga och ansvarstagande: 

Hos oss finns det regler och riktlinjer som varje ensamkommande barn bör följa 

tills det flyttar ut och får egen lägenhet. Det handlar om rättigheter och 

skyldigheter. Exempelvis de har rätt till veckopeng, frukt, olika aktiviteter 

såsom, bowling eller simma. Förutom rättigheter så är de också skyldiga att 

delta i matlagning, städning, och olika hushållsarbete. Redan kl. 22.00  ska alla 

vara hemma. 

 Här berättar Azita om att det finns regler och rutiner i varje familj och vart man än är finns det 

regler och rutiner som man bör följa. Malin Wimelius hävdar vidare i forskningsrapporten 

Ensamkommande flyktingbarn - förutsättningar för mottagandet och kunskapsläget att efter en 

lång period på HVB-hem flyttas ungdomen till en egen lägenhet. Hon fortsätter vidare att belysa 

om att under perioden som ungdomen bor på HVB-hemmet är det personalens arbetsuppgift att 

handleda ungdomen och lära ut grundläggande färdigheter för att de sedan ska kunna sköta ett 

självständigt boende. Till exempel lär ungdomarna sig att städa, laga mat, kunna hitta viktiga 

adresser till olika ställen och hur det svenska regelsystemet fungerar. När ungdomen visar att 

denne har uppnått dessa kriterier så bör hen flytta till egen lägenhet72. Eftersom planen för de 

ensamkommande flyktingbarnen är att de ska bli självständiga och klara sig när de blir myndiga 

                                                   

71Brante, Thomas, (2009, Borås), s. 26 

72Wimelius E, Malin (red.), Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar [Elektronisk resurs] : förutsättningar 
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så bör de känna till regler och rutiner som ska följas. Att de deltar i matlagning och städning är 

bra sätt för dem att lära sig ta hand om sig själva. De ensamkommande flyktingbarnen bör inte 

endast ta emot hjälpen som de får från olika insatsgivare, utan de också bör vara delaktiga och 

aktiva i de olika insatserna som ges till dem. Boendepersonal menar att de strävar efter att 

involvera ungdomar till att blir självständiga och att i framtiden ha möjligheter till att kunna 

styra över sina egna liv.  

Detta är vad begreppet Empowerment handlar om, d.v.s. hjälpa någon som anses vara maktlös 

men samtidigt låta denne delta i dem olika insatser som genomförs för hens bäste. I boken 

Empowerment - olika infallsvinklar: Empowerment teori och praktik skriver författare Ole 

Petter Askheim att syftet med empowerment är att genom olika aktiviteter och processer stärka 

individer eller grupper så att de får möjlighet att ta sig ur svaga eller maktlösa ställningar i 

samhället73. Vidare skriver författare Malcolm Payne i boken Modern teoribildning i socialt 

arbete att empowerment handlar om att vägleda klienten till att få makt över olika beslut och 

handlingar som rör hens liv och på sätt ges klienten möjlighet att utöva existerande makt74. 

Azitas uttalande här utgår från socialtjänstens vårdplan. I och med att boendepersonal följer 

manusbaserade verktyg, i det här fallet genomförandeplanen, som beskriver hur barnets behov 

bör tillgodoses så är det tydligt att i det här sammanhanget utgår man från socialtjänsten mall. 

Enligt Wimelius är BBIC (Barnets behov i centrum) det verktyg som socialsekreterare oftast 

jobbar efter. Wimelius skriver vidare att målet i socialtjänstens genomförandeplan syftar till att 

förbereda ensamkommande flyktingbarn till ett självständigt liv i samhället75. I och med att 

genomförandeplan följs av socialsekreterare och boendepersonal så menar Azita i det här 

sammanhanget att när den ensamkommande ungdomen deltar i hushållsarbete och matlagning 

uppmuntras denne att vara delaktiga och får ett större handlingsutrymme i sin vardag.   

I frågan om vad ensamkommande flyktingbarn har för skyldigheter under tiden de bor på HVB-

hemmet, då uttalade sig Fidel såhär:  

                                                   

73Askheim, Ole Petter, 'Empowerment - olika infallsvinklar', Empowerment i teori och praktik., S. 18-32, 2007 

74 Payne, Malcolm, Modern teoribildning i socialt arbete, 2., svenska utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2008, s. 
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75Wimelius E, Malin (red.), (Umeå, 2012), s. 10-15 
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Alla bör samsas och acceptera andras kultur och religionstillhörighet.  Man ska 

behandla alla som man själv vill bli behandlad. Vi har husmöte en gång per 

månad och det är ett måste att alla deltar. 

Utgångspunkten i Fidels uttalande handlar om att oavsett vilka insatser som ges för att hjälpa 

de ensamkommande flyktingbarnen i samhället så bör barnet själv ta ansvar och acceptera sina 

medmänniskor runt omkring sig. Det handlar om att känna samhörighet med de andra barnen i 

hemmet och acceptera varandras kultur och bakgrund. Fidels uttalande uppfattar jag vara de 

rutiner och riktlinjer boendet har. Med husmötet en gång per månad anser jag att det är ett sätt 

att involvera ungdomen och låta alla komma till tals och få sina röster hörda och att involvera 

ungdomarna till husmötet är ett sätt att få dem att känna delaktighet. Det här är också ett sätt att 

få egenmakt om man tittar på det ur ett empowerment-perspektiv. Precis som Askheim och 

Starrin hävdar så handlar empowerment om att människor får större självförtroende, bättre 

självbild, och större kunskaper och färdigheter76.  

Vidare kan jag koppla det här till rättigheter och skyldigheter i samhället. I antologin 

Migrationens och etnicitetens epok skriver författarna Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist 

och Viktor Vesterberg att i ett samhälle har alla medborgare både rättigheter och skyldigheter. 

Medborgare som samhället erbjuder vissa rättigheter förväntas också ta och vara på dessa 

rättigheter samt engagera sig i samhällets bästa och vara ”goda medborgare”77.  Detta kan även 

uppfattas i Fidels uttalande om att alla bör känna samma tillhörighet och acceptera andras 

kultur. Detta tolkar jag som att ensamkommande flyktingbarn erbjuds olika insatser av 

socialtjänsten samt boendet. Och på boendet förväntas att ungdomarna skall vara goda samt 

sköta sig. Det handlar också om att som ung ensamkommande bör man ta eget ansvar. Martin 

Qvist skriver i sin avhandling Styrning av lokala integrationsprogram att genom att låta 

flyktingar att ta eget ansvar ges de möjlighet att känna egenmakt och sträva mer att kunna få 

                                                   

76Askheim, Ole Petter & Starrin, Bengt (red.), (Malmö, 2007), s. 20 
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jobb och egen försörjning78. I det här fallet tycker jag att genom att låta ensamkommande 

flyktingbarn ta ansvar i hushållet kan det förbereda dem bra för när de blir självständiga och 

har egen försörjning.  

Slutdiskussion  

Syftet med studien var att söka kunskap om hur samverkan sker mellan socialsekreterare, 

skolpersonal samt anställda på HVB-hem. Genom att intervjua två personer som arbetade i 

varje aktörsgrupp fick jag relevant empiri som kunde användas för analys och därmed att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  Studiens frågeställningar var baserade på hur 

samverkar fungerar mellan de tre aktörerna. Utifrån svaret jag fick kunde jag få mer förståelse 

för att det är socialsekreterare som uppfattas ha den samordnande rollen i samverkagruppen, 

vilket även är tänkt så i lagstiftningen. Jag fick också förståelse att socialsekreterare bör 

samarbeta regelbundet med de anställda på HVB-hemmet samt skolpersonal. Trots att de 

anställda personal på boendet är behandlingsassistenter så samverkar de med både 

socialsekreterare och skolpersonal som båda har akademiska titlar. Detta är också meningen 

med samverkan, att personer med olika utbildningar och yrkesroller samarbetar åt ett 

gemensamt mål. I det här sammanhanget arbetar dessa aktörer ständigt för att integrera 

ensamkommande flyktingbarn i det svenska samhället. Skolpersonal med sina pedagogiska 

erfarenheter arbetar flitigt med att lära ensamkommande flyktingbarn svenska språket, vilket 

är viktigt för att barnen ska kunna integrera sig i det svenska samhället. Det som kan upplevas 

vara ett problem inom samverkansorganen är att både socialsekreterare samt skolpersonal 

anses vara överlägsna boendepersonaler eftersom att de innehar akademiska titlar. Detta kan 

skapa motstämningar eftersom att en del boendepersonal saknar akademiska titlar. Författare 

Goran Basic nämner bland annat ett problem med samverkan, denne menar att det kan uppstå 

osäkerhet om den ena institutionen anses vara överordnad över den andra i samverkagruppen. 

I det här fallet kan det till exempel vara, att istället för både socialsekreterare och skolpersonal 

ska fokusera på ensamkommande flyktingbarns bästa så börjar de att gå på bland annat, 
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boendepersonalens skolbakgrund eller vad de har för kompetenser, vilket i sin tur kan leda till 

konflikter och osäkerhet i samverkaorganen79.  

Det framkom också att ensamkommande flyktingbarn är delaktiga i hushållsarbete genom 

matlagning, städning osv. Detta är enligt personal ett sätt för dem att kunna förbereda sig för 

att kunna bli självständiga. I och med att ungdomarna deltar aktivt i olika aktiviteter som 

boendet erbjuder visar de att de inte enbart är insatstagare utan de även är med och påverkar 

insatserna genom att delta aktiv i de olika praktikarbetena i hemmet. Detta anser jag är ett sätt 

att inkludera flyktingbarnen i empowerment. Eftersom tidigare forskning och teorier visar att 

de flesta ensamkommande flyktingbarnen brukar flytta från HVB-hem när de fyller 18, i vissa 

fall upp till 21 år, då är det bra att ge dem en möjlighet till att kunna påverka deras 

förberedelse till självständighet under tiden de bor i HVB-hemmet.  

Resultat som jag har fått fram är att personalen i huvudsak upplever att det en solidaritet och 

vilja hos aktörerna som är baserad på utveckling och framgång för målgruppen. Detta kan 

uppnås genom tydligare rutiner och riktlinjer som beskriver noggrant hur man bör samverka 

och vilka roller de olika aktörerna har. I dagsläget saknar skolpersonal kontakt med 

socialsekreterare och de önskar kunna komma i kontakt med socialsekreterare samt ta del av 

både vårdplan och genomförandeplan. Detta tycker jag är viktigt i och med att skolan är stor 

del av ensamkommande flyktingbarns integrationsgång, eftersom det är där de lär sig det 

svenska språket. Genom att involvera skolpersonal i vårdplan samt genomförandeplan kan det 

öka både intresse och engagemang hos skolpersonal att arbeta flitigt med flyktingbarnen. Det 

visade sig att samverkan leder till empowerment, och empowerment leder till integrering.  

Det som bör studeras vidare är hur man går tillväga med att skriva ut barnen från HVB-hem när 

de blir myndiga och vad som händer när barnen skrivs ut, samt vilka relevanta erfarenheter de 

har med sig från HVB-hemmet. Man bör också studera vidare hur barnets relation med 

aktörerna är efter att de har flyttat ut till ett eget boende. Det finns brist på forskning i detta 

stora område och att det saknas uppföljningsstudier från den lilla forskning som är gjord80. Då 

målgruppen ensamkommande flyktingbarn är mycket viktig för Sveriges integrationspolitik så 

bör man satsa resurser på forskning så att man kan studera målgruppen i bredare perspektiv.  
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