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Sammanfattning  
Antalet ensamkommande barn har sedan 2006 ökat oavbrutet och alla dessa barn blir placerade på 
HVB-hem eller i familjehem. Forskning visar att detta är en utsatt grupp som kan ha svårt att ta sig 
in på arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Forskning visar att arbete, utbildning och 
socialt nätverk är viktigt för att kunna etableras i samhället. Personalen på HVB-hemmen är några 
av de personer som står de ensamkommande barnen närmast och därmed kan stötta barnen i vägen 
till etablering.  
 
I denna kvalitativa studie undersöks därför vilka perspektiv och erfarenheter personalen på HVB-
hem för ensamkommande barn har på barnens möjlighet till etablering. Empirin består av sex 
semistrukturerade intervjuer genomförda på HVB-hem i södra Sverige. Dessa har sedan 
analyserats med hjälp av analysmetoden fenomenografi. Med hjälp av denna analys hittades åtta 
kategorier. Dessa har sedan analyserats med hjälp av Bourdieus kapitalteori samt begreppet 
stereotypisering.  
 
Resultatet visade att informanterna beskriver de ensamkommande barnens sociala nätverk och 
kunskaper om samhället som begränsade, men att barnen har möjligheter att förstärka dessa. De 
kunskaper barnen har med sig från hemlandet menar informanterna inte alltid passar in och de 
behöver därmed läras om. En utmaning för de ensamkommande barnen är att de blir 
stereotypiserade av det svenska samhället, vilket kan försvåra deras väg till etablering.  
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1. INLEDNING 
Drygt 7000 ensamkommande barn1 sökte år 2014 asyl i Sverige. De flesta kom 
från Syrien och Eritrea. Majoriteten av barnen var pojkar i åldern 13-17 år 
(Migrationsverket 2015). De ensamkommande barnen kommer i stor utsträckning 
från områden med krig, väpnade konflikter eller etnisk förföljelse. Det finns också 
de som flyr på grund av övergrepp inom familjen och de som förts bort för att 
utnyttjas sexuellt eller som arbetskraft (Socialstyrelsen & Migrationsverket 
2002:24). 
 
Dessa barn flyr sällan på eget initiativ utan det är ofta föräldrar eller nära anhöriga 
som tar detta beslut då de tror att andra länder i större utsträckning kan erbjuda 
barnen trygghet och skydd. Det är vanligt att familj och vänner skuldsatt sig för 
att ha råd att betala en människosmugglare att ta barnet till ett annat land 
(Socialstyrelsen & Migrationsverket 2002:20). När barnen väl kommit till Sverige 
och lämnat in sin asylansökan blir majoriteten placerade på HVB-hem2 där de 
spenderar sin vardag och förbereds för ett självständigt vuxenliv (Hessle 
2009:107). Vi ser därför att HVB-hem spelar en viktig roll för barnens första tid i 
Sverige.  
 
Vi har båda två, genom tidigare utlandsarbete, fått intresse för andra kulturer och 
migration, vilket lagt grunden för idéer till denna studie. Vårt intresse för ämnet 
har också vuxit fram i gemensamma diskussioner kring just etablering efter att 
ämnet varit omnämnt i samhällsnyheter.  
 
1.1. Problemformulering 
Antalet ensamkommande barn har sedan år 2006 ökat oavbrutet (IBL 1) och alla 
barn blir placerade på HVB-hem eller i familjehem enligt socialtjänstlagen (SoL 
2001:453). Det är socialarbetare som tar dessa beslut och som också sedan utreder 
hur det går för dessa barn. Arbete, utbildning samt social och ekonomisk 
självständighet ses enligt forskningen som viktiga faktorer för att kunna etablera 
sig i ett samhälle (Hessle 2009:39) och därför är det dessa faktorer vi i denna 
studie kommer undersöka.  
 
Statistik visar att bland Sveriges ungdomar i åldrarna 15-24 år är arbetslösheten 
drygt fyra gånger så stor som bland gruppen äldre, 25-54 år (Arbetsförmedlingen 
2013). Utlandsfödda från mellanöstern och norra Afrika är enligt Socialstyrelsen 
dessutom de som har sämst chanser att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden 

                                                      
1 Definitionen av ett ensamkommande barn är: ”… ett barn under 18 år som kommer till 
Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen som har trätt i föräldrarnas ställe.” 
(IBL 2). I vår text kommer vi även benämna dessa som ”barnen” eller ”de ensamkommande”. 
2 HVB är en förkortning av ”hem för vård eller boende”. Detta definieras i SoF 3:1 som ”ett 
hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett 
boende”. I vår text kommer vi benämna dessa som ”HVB-hem” eller ”boenden”. 
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(Socialstyrelsen 2010:85). På Migrationsverkets hemsida ses att de fem största 
grupperna som sökt asyl i Sverige den senaste tiden tillhör just dessa två områden 
(IBL 3). Vi ser därför att det finns en risk att de ensamkommande barnen inte får 
möjlighet till exempelvis arbete här i Sverige och att de då kan bli socialt utsatta 
och välfärdsberoende. Vi utgår i denna studie från att de ensamkommande barnen 
kan få hjälp av tidiga insatser för etablering från de som arbetar närmast barnen – 
personal på HVB-hem. Detta är alltså HVB-hem som är till specifikt för de 
ensamkommande barnen och inte för svenskfödda ungdomar som är placerade 
utanför hemmet.  
 
Eftersom de ensamkommande barnen kommer till Sverige utan anhöriga eller 
vänner saknar de ett socialt nätverk. Tidigare forskning visar att det är viktigt att 
de ensamkommande barnen hittar andra människor som kan kompensera för den 
familj och släkt som är kvar i barnens hemland (Brendler – Lindqvist 2004:53). 
Socialt nätverk beskrivs även i en FoU (2005:1) som en skyddsfaktor som är 
viktig för att förebygga att barn och unga senare i livet får problembeteenden så 
som droganvändning och kriminalitet (Sundell & Forster 2005:10). Vi ser därför 
att sociala nätverk kan ha en avgörande roll för de ensamkommande barnen och 
deras framtid i Sverige.  
 
Ett centralt begrepp i denna uppsats är etablering. Vi har valt att använda detta 
begrepp och att därmed ta avstånd från det vanligt förekommande begreppet 
integration. Vi är medvetna om att debatten kring detta begrepp pågår och att 
människor har olika uppfattningar om vad begreppet innebär. Vi har dock valt att 
utgå från det Kamali framhåller i SoU 2006:73 där begreppet integration i sig 
förstärker ett ”vi och dem”-tänk och en segregering (2006:341). Synonymer till 
begreppet integration är ”sammansmältning” eller ”sammanförande till en enhet” 
(IBL 4) och vi anser inte att de utlandsfödda måste sammansmältas med 
”svenskarna” för att vara en del av det svenska samhället. Synonymer till ordet 
etablering är istället ”slå sig ner”, ”sätta bo” samt ”bli erkänd” (IBL 5) och detta 
stämmer bättre överens med vad vi anser att de ensamkommande behöver göra 
och bli. Vi tänker alltså att en individ kan vara etablerad i Sverige utan att vara 
integrerad. Detta då begreppet ”svensk” är problematiskt och det inte finns någon 
tydlig definition på vem som är ”svensk” eller vad som är ”svenskt”. Vi anser 
även att om en individ har ett arbete, en bostad samt ett socialt nätverk så är denne 
etablerad, även om de bor i ett segregerat bostadsområde och inte har några 
”svenska” vänner och därmed möjligen inte kan ses som integrerad. 
 
1.2. Relevans för socialt arbete  
Det första som gör att vi anser att denna studie är relevant för forskningsfältet 
socialt arbete är att vi har funnit att forskningen kring ensamkommande barn är 
bristfällig och att de studier som finns handlar om barnens tankar om deras första 
tid i det nya landet samt om deras psykiska hälsa (Wade 2011). Vi har inte funnit 
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några studier som undersöker de ensamkommande barnen ur professionellas 
perspektiv, vilket möjligen tyder på att bilden som ges av de ensamkommande 
barnen inom forskningen inte är särskilt nyanserad. Att undersöka vad de 
professionella som arbetar närmast barnen har för erfarenheter och perspektiv på 
gruppen ensamkommande anser vi vidgar forskningsfältet och ger en mer 
mångfacetterad bild.  
 
Något annat som bidrar till denna studies relevans är att det inte finns några 
riktlinjer för hur just HVB-hem för ensamkommande bör arbeta utan att de får 
förlita sig på de riktlinjer som finns för HVB-hem generellt (Socialstyrelsen 
2003:20). Detta kan tyda på att en bristande förståelse för arbetet med gruppen 
finns. Detta kan även leda till att olika HVB-hem ser olika ut och fokuserar på 
olika saker. Fler studier om området blir därför relevanta för att öka förståelsen 
för arbetet med de ensamkommande barnen. 
  
Denna studie kan även ses vara relevant för socialt arbete eftersom barnen är 
beroende av välfärdssystemet från första stund de kommer innanför Sveriges 
gränser. De människor barnen möter är oftast människor som på något sätt arbetar 
med socialt arbete. Bland annat har de en socialsekreterare vars uppgift är att 
utreda om barnens behov blir tillfredsställda samt om de så småningom kommer 
att klara sig utan hjälp från socialtjänsten. För att undvika att barnen blir 
välfärdsberoende även i vuxen ålder anser vi att det är viktigt med kunskap om 
hur detta kan förebyggas, något som vi hoppas att vår studie kan bidra med. Detta 
genom att ge perspektiv från fältet kring vad personal anser att det är viktigt att 
arbeta med gällande den berörda gruppen.   
  
Vi tänker att våra frågeställningar blir relevanta eftersom statistiken visar att det 
är svårt för alla ungdomar i Sverige att ta sig in på arbetsmarknaden samt att 
utlandsfödda dessutom, som ovan nämnt, enligt Socialstyrelsen är de som har 
sämst chanser. De ensamkommande barnen blir möjligen även extra utsatta utan 
ett arbete eftersom de kommer till Sverige ensamma och därmed inte kan förlita 
sig på sina föräldrar eller släktingar. Vi anser därför att det blir ännu viktigare att 
studera hur personalen på boendena bäst kan arbeta för att barnen ska bli 
självständiga och självförsörjande. Vår studie är den första som tar upp frågan 
kring etablering ur HVB-hemspersonalens perspektiv och det är möjligt att vi med 
hjälp av denna kan få andra svar på vad som är viktigt för etableringen än tidigare 
studier fått genom att intervjua barnen.  
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter och perspektiv 
personalen på HVB-hem för ensamkommande barn har på barnens möjlighet till 
etablering i det svenska samhället.  
 
Vi har även brutit ner syftet till tre frågeställningar:  
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• Vilka kunskaper ser personalen att barnen behöver inhämta om det 
svenska samhället?  

• Hur beskriver personalen barnens sociala nätverk? 
• Vilka utmaningar ser personalen i barnens väg till etablering? 

 
1.5. Avgränsningar 
I vår studie kommer vi att titta på personalens perspektiv på de ensamkommande 
barn som bor på HVB-hem och alltså inte de som bor i familjehem eller hos 
släktingar. Vi har även gjort en avgränsning till HVB-hem i södra Sverige.  
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel kommer vi presentera den fakta som ligger till grund för denna 
studie. Här ges en djupare förståelse för de ensamkommande barnen och HVB-
hemmens roll. Vi beskriver även vår förförståelse för ämnet och avslutar sedan 
kapitlet med att ge en beskrivning av relevant forskning inom området. 

2.1. De ensamkommande barnen 
Majoriteten av de ensamkommande barn som flyr till Sverige är pojkar. Ett av 
skälen till varför det är på detta sätt är enligt Ayotte att pojkar löper större risk än 
flickor att drabbas i en del konfliktsituationer. Ytterligare ett skäl är att pojkar i 
många kulturer värderas högre än flickor och att föräldrarna eller de anhöriga 
därför väljer att skydda dem i första hand. En sista förklaring är att det i regel är 
mindre farligt för pojkar att resa ensamma än för flickor (Ayotte 2000:16). 
 
I Hessles studie över 100 ensamkommande barn var det bara tre av de 100 barnen 
som själva tagit beslutet att fly. I studien framkommer även att ingen av de 100 
barnen visste om att de skulle tvingas lämna landet förrän allt redan var klart och 
det endast var ett par dagar kvar till avresan (Hessle 2009:79). 
 
När barnen sedan kommer innanför Sveriges gränser är de beroende av 
välfärdssystemet. Exempel på aktörer som direkt kommer i kontakt med dessa 
barn är Migrationsverket, landstinget och socialtjänsten (Hessle 2009:25). 
Migrationsverket tar emot och prövar ansökningen av asyl samt utreder behovet 
av ekonomiskt bistånd. Utöver detta anvisar de även vilken kommun som ska 
ansvara för barnets boende och omsorg (IBL 6). Kommunen utreder sedan 
barnens situation och fattar beslut om var barnet mest lämpligt ska bo. Vissa barn 
placeras i familjehem, oftast släktingar, och andra på kommunala eller privata 
HVB-hem (IBL 7). Barnen har rätt att bo på dessa HVB-hem tills de blir 18 år. 
Detta kan dock förlängas upp till 21 år förutsatt att barnet skrevs in före 18 års 
ålder (Socialförvaltningen 2011:18).   

2.2 HVB-hemmens roll 
Det finns inga riktlinjer som är till specifikt för HVB-hem för ensamkommande 
barn, det som istället gäller är de riktlinjer Socialstyrelsen har satt upp för alla 
HVB-hem i Sverige. I dessa nämns bland annat krav på personalens utbildning, 
boendets utformning samt budget. Det nämns dock ingenting om hur arbetet på 
boendet ska utföras eller vilka mål verksamheten ska ha (Socialstyrelsen 
2003:20). När vi har sökt HVB-hem på internet har vi dock funnit att i stort sett 
alla boenden för ensamkommande på sin hemsida har satt upp egna mål för 
verksamheten. Dessa gäller exempelvis barnens etablering i det svenska samhället 
och att barnen ska bli trygga och självständiga individer. Vi ser det som 
problematiskt att HVB-hemmen för de ensamkommande barnen inte har några 
specifika riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas eller vad målet för barnen ska vara 
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eftersom arbetet då kan skilja sig mellan olika boenden. Vi anser även att detta 
tyder på en oförståelse för arbetet med de ensamkommande barnen.   
 
2.3. Förförståelse 
Förförståelse är de perspektiv och den erfarenhet forskarna har om ämnet innan 
de påbörjat studien. Dessa är, enligt Larsson, viktiga att redovisa för läsarna för 
att göra utgångspunkten för vår tolkning tydlig. Förförståelsen blir således ett 
kvalitetskrav som gör studien tillgänglig för kritisk granskning (Larsson 2005:4). 
 
Sett till vår förförståelse har den ena av oss arbetat på ett HVB-hem för 
ensamkommande barn och innehar därmed en del förkunskaper gällande 
personalens arbete och barnens situation. Detta tror vi bidrar med en specifik 
förkunskap om målgruppen samt en förförståelse utifrån vad hon sett bidrar till 
etablering på hennes arbetsplats. Med hänsyn till detta har vi valt att inte söka 
informanter på just hennes boende med risk för att det skulle kunna påverka 
intervjuerna. 
 
Som vi nämnde inledningsvis har vi båda haft en tanke om vilka faktorer som 
skulle kunna påverka ensamkommande barns etablering och kanske kan denna 
förförståelse göra att vi under analysen försökt finna kategorier som kan kopplas 
till detta och som därmed konfirmerar vår tanke. Vi hoppas att vi reflekterat över 
vårt arbete längs vägen och därmed redovisat alla de val vi gjort för att läsaren 
själv ska kunna ta ställning till studien. Vi är dock medvetna om att en viss del av 
förförståelsen är omedveten och därmed kan vi enbart försöka sträva efter en så 
objektiv analys som möjligt, men inte uppnå det till fullo.  
 
2.4. Tidigare forskning 
Här presenterar vi forskning som är relaterad till ämnet ensamkommande barn. 
Wade (2011) konstaterar i sin forskningsöversikt att detta forskningsfält är relativt 
nytt och att den forskning som finns därför är begränsad. Enligt honom är den 
vanligast förekommande forskningen kvalitativa studier om ungdomarnas 
upplevelser av den första tiden i det nya landet samt kvantitativa studier om 
ungdomarnas mentala hälsa. Vi har valt att presentera forskning som på något sätt 
handlar om vad ensamkommande barn behöver för att kunna etablera sig i ett nytt 
land samt faktorer som kan försvåra detta.  
 

2.4.1 Att känna tillhörighet 
Söderqvist skrev 2013 om ensamkommande barns övergång från att ha varit 
placerade barn till att bli självständiga vuxna i Sverige. Hon genomförde 
intervjuer med elva pojkar och resultatet visar att det är svårare för ett utlandsfött 
barn än för ett svenskfött barn att bli en självständig vuxen då de ensamkommande 
barnen både behöver lära sig hur det nya samhället fungerar samt hur ”svenskhet” 
uppnås. Denna studie kommer vi att använda för att se om våra informanter delar 
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tanken att det är svårt för de ensamkommande att bli självständiga vuxna för att 
de har så mycket att lära. Vi har dock tagit avstånd från tanken att barnen behöver 
bli “svenska” och därmed sammansmälta med de etniskt svenska för att bli 
självständiga och etablerade vuxna. 
 
Wernesjö (2014) problematiserar kravet på att uppnå ”svenskhet” i sin studie och 
nämner att detta kan bli en utmaning för de ensamkommande. Även hon har 
intervjuat ensamkommande och menar att barnen söker efter en form av 
tillhörighet i det land de kommer till. Hon beskriver hur denna tillhörighet kan 
utvecklas och hur barnen hävdar sin rätt till den, men även huruvida den godkänns 
eller nekas av samhället. Exempel på hur olika former av tillhörighet kan skapas 
är på HVB-hemmet där barnen bor, genom relationer med vänner eller genom att 
få ett permanent uppehållstillstånd. Vi tänker att vi möjligen kan finna uttalanden 
i vår empiri som kan kopplas till huruvida de ensamkommande barnen enligt 
personalen är i behov av att känna en tillhörighet.  
 
Stretmo & Melander (2013) genomförde ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
genom kvalitativa intervjuer kring mottagandet av ensamkommande barn i 
Sverige. De kom fram till att svenska språket ofta är nyckeln till etablering och 
gemenskap i Sverige. Deras resultat visar att det är svårt för ensamkommande 
barn att få svenska vänner. De ensamkommande barnen beskrev att det är enklare 
att bli vän med barn som de delar erfarenheter och talar samma språk med. Detta 
är den enda studien vi lyfter fram som belyser vikten av språket, vi tänker att 
denna artikel därför kan hjälpa oss få en djupare förståelse för vad de 
ensamkommande barnen behöver.  

2.4.2. Sociala nätverk 
Hessle (2009) har i sin 10-årsuppföljning följt ensamkommande barn i Sverige 
och undersökt hur dessa hanterar utmaningar samt hur deras livsvillkor sett ut 
efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Tio år efter deras ankomst till 
Sverige berättar hennes informanter vad de sett som viktiga bidragande 
förutsättningar för att barnen ska kunna etablera sig i det svenska samhället. 
Hessle finner flera teman i deras berättelser såsom tillgång till socialt nätverk och 
arbete/utbildning samt transnationella kontakter med någon i exempelvis 
hemlandet. Hessles teman liknar de teoretiska begrepp vi valt att använda oss av 
i vår studie. Skillnaden mellan vår och Hessles studie är dock att hon intervjuat 
de ensamkommande barnen direkt medan vi inhämtar perspektiv från personal på 
HVB-hem. Vi tänker att vår studie därför kan ge ett nytt perspektiv på ämnet och 
därför vara relevant.  
 
Även Brendler-Lindqvist (2004) lyfter fram vikten av sociala nätverk för de 
ensamkommande barnens etablering. Hon genomförde en etnografisk studie med 
kompletterande djupintervjuer på ett av de första HVB-hemmen för 
ensamkommande i kommunal regi. I hennes studie visas hur bristen på nära 
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anhöriga kan kompenseras med andra sociala nätverk i form av exempelvis gode 
män, kompisar eller boendespersonal. Stödjande faktorer såsom ett fungerande 
socialt nätverk lyfts fram som något som kan vara användbart för traumatiserade 
barn samt en start för barnens integration i samhället. Även här belyses vikten av 
sociala relationer, men här i relation till barnens psykiska mående. I vår studie har 
vi inget psykologiskt perspektiv, men vi anser även att detta är en viktig studie att 
lyfta då den belyser ännu ett perspektiv då sociala relationer är av vikt. 

2.4.3. En motstridig bild av barnen 
Stretmo (2012) undersökte i sin diskursanalys hur media framställer de 
ensamkommande flyktingbarnen i Sverige och Norge. Hon fann att det är en 
motstridig bild som ges där barnen å ena sidan framställs som legitima mottagare 
av stöd, men å andra sidan som vuxna strategiska migranter som ljuger om sin 
ålder. Derluyn & Broekaert (2008) problematiserar detta i sin narrativa 
undersökning om hur ensamkommande barn framställs i Belgien. Även de fann 
att det finns motstridigheter som gör att barnen ofta behandlas som invandrare 
eller migranter istället för just barn. De menar att detta resulterar i att barnen inte 
får den hjälp och det stöd som ett barn har rätt till och behöver. Eftersom vi ställer 
frågor som undersöker hur HVB-hem arbetar med barnen kan vi höra hur 
personalen benämner och ser på dem och därmed även avgöra om de ser de 
ensamkommande som barn eller inte. 
 
Hopkins & Hill (2010) har undersökt de ensamkommande barnens första tid i 
Skottland och efter intervjuer med både barn och personal skriver de att dessa 
barn har flera grundläggande behov som behöver tillfredsställas. Deras slutsats är 
dock att barnen inte bör ses som hjälplösa mottagare av stöd utan som att de har 
en stark förmåga och vilja att anpassa sig till det nya landet. Detta är även något 
som Raghallaigh och Gilligan genom deltagande observationer och djupintervjuer 
i Irland (2010) och Maegusuku-Hewett m.fl. genom intervjuer enskilt och i grupp 
i England (2007)  kommit fram till i sina studier. Raghallaigh och Gillian lägger 
också till att det borde läggas mer fokus på att ta tillvara denna vilja och förmåga 
än det görs idag. I vår studie används inte ordet anpassning då vi kopplar det till 
integration. Däremot kan studien fortfarande vara relevant då det är intressant att 
se om våra informanter tar upp detta som en möjlighet till etablering.  

2.4.4. Diskriminering 
De ensamkommande barnens möjlighet till etablering i samhället kan försvåras 
av olika aspekter, till exempel diskriminering. Ålund (2002:293-295) pratar om 
att det finns en kulturalisering i Sverige där människor kategoriseras utifrån kultur 
och att de med annan kultur än den svenska diskrimineras och därmed får sämre 
möjligheter till utbildning, boende och arbete. Vi tänker att de ensamkommande 
barnen troligen till en början inte är en del av den svenska kulturen och att denna 
diskriminering därför kan påverka dem. År 2006 gjorde staten en utredning som 
konfirmerar att det finns en strukturell diskriminering mot människor med 
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migrationsbakgrund i Sverige. Denna visar sig bland annat genom att människor 
med invandrarbakgrund utesluts från myndigheter och institutioner som har 
inflytande över samhället (SOU 2006:73). Vi kan i vår studie se om 
diskriminering är något som våra informanter tar upp som en utmaning till 
etablering. 
 
Detta är en översikt av forskningsfältet inom ämnet ensamkommande barn. De 
studier som vi i denna forskningsöversikt belyser fokuserar endast på barnens 
perspektiv. Detta gör det intressant för oss att undersöka om HVB-hemmen lyfter 
fram samma faktorer som dessa nämner som viktiga för etablering. I vårt arbete 
tar vi avstamp från de studier som pratar om betydelsen av sociala nätverk (Hessle 
2009, Brendler- Lindqvist 2004 och Wernesjö 2014), för etablering samt de 
studier som nämner svårigheter som kan finnas i vägen till etablering (Ålund 
2002, SOU 2006:73, Stretmo & Melander 2013, Derluyn & Broekaert 2008 samt 
Söderqvist 2013).  
 
Vi avser att i vår studie belysa ett perspektiv som saknas i tidigare forskning, 
nämligen vilket perspektiv personal på HVB-hem har på ungdomarnas 
etableringsmöjligheter. Genom en kvalitativ studie baserad på intervjuer med 
personal på HVB-hem tror vi att vår studie bidrar med att belysa en grupp som 
spelar en avgörande roll i ungdomarnas initiala fas i Sverige.  
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3. TEORI 
I detta kapitel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att i vår 
studie utgå från Bourdieus kapitalteori samt det teoretiska begreppet 
stereotypisering för att försöka förstå och förklara empirin. Nedan kommer vi att 
beskriva dessa begrepp närmre samt därefter beskriva på vilket sätt de är 
användbara i vår studie och varför vi valt just dessa begrepp.  

3.1. Bourdieus kapitalteori 
Bourdieus kapitalteori valde vi då vi ville se om det forskningen tar upp som 
viktiga faktorer för etablering även styrks av teorin. Forskningen talar om det 
svenska språket, sociala nätverk och utbildning/arbete som viktigt för etablering. 
Dessa faktorer är även faktorer som Bourdieus kapitalteori beskriver är viktiga för 
att ta sig in på nya arenor. Därför anser vi att det är intressant att se om 
kapitalteorin har samma syn på etablering som forskningen och vår empiri.  

3.1.1. Fält 
På ett fält finns olika värden, regler och kapital som värdesätts mer än andra. Om 
en individ befinner sig på ett fält, men inte har de kapital som efterfrågas kan det 
bli problematiskt då denne inte ses som en del av gruppen och inte släpps in i 
gemenskapen (Bourdieu 1990:58). Vi tänker att ett fält i vår studie är Sverige och 
ett annat är landet barnen kommer från. Vi tänker även att två olika fält kan vara 
barndomen och vuxenlivet. I ett fält pågår ständiga konflikter och en konkurrens 
där människorna försöker bli bekräftade som den som har tolkningsföreträde över 
de kapital som är verksamma på fältet (Bourdieu & Wacquant 1993:34-35). I vår 
studie undersöker vi vad personalen anser att ett fält är samt vilka kapital de lyfter 
fram som rådande i Sverige.  

3.1.2. Kulturellt kapital 
Det kulturella kapitalet handlar om den utbildning eller titel individen besitter. 
Det kan även handla om kunskaper i språk, religion, filosofi eller vetenskap. Det 
är dock inte vilka kunskaper som helst som räknas in i Bourdieus kulturella 
kapital. Kulturen ska vara kopplad till samhällets makthierarkier, en “finkultur”, 
som räknas som den dominerande och erkända i exempelvis skolan eller på 
sociala fält där makt utövas (Bourdieu 1990:125). Broady skrev 1998 om hur 
Bourdieus begrepp kan tolkas och användas. Han menar att invandrarkultur är ett 
exempel på kulturellt kapital som är en dominerande, men icke erkänd kultur som 
talas väl om men som i slutändan inte räknas (Broady 1998:3-5). För att förstå 
vad som anses ingå i en kultur idag har vi använt oss av Wikström (2009:71). Han 
beskriver att kultur innefattar kunskaper, tro, lagar, moral, konst och seder. 
 
Om individen innehar en stor mängd kulturellt kapital kan denne få ett 
informationsförsprång, det vill säga en möjlighet till kunskap om vad som är 
eftertraktat på vissa fält. Detta är en fördel om individen vill kunna ta sig in på 
nya fält (Bourdieu 1989:45) Broady menar även att ett majoritetsspråk idag räknas 
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som ett kulturellt kapital eftersom det anses överlägset andra språk och att det är 
nödvändigt att inneha detta kapital för att bli erkänd på fältet (Broady 1998:4-5). 
Vi ser här att det enligt teorin därför kan vara avgörande för de ensamkommande 
barnen att de lär sig det svenska språket för att kunna bli bekräftade och erkända 
i den svenska kontexten. Vi kommer därför i vår studie att undersöka om även 
personalen lyfter fram detta som nödvändigt.  

3.1.3. Socialt kapital 
Socialt kapital handlar om de nätverk av människor individen innehar och vilken 
social grupp individen tillhör (Bourdieu 1997a:69-70). Detta sociala kapital kan 
bestå av familj eller andra nätverk som hålls samman av att det finns ett materiellt 
eller kulturellt utbyte. Hur mycket kapital en individ anses ha beror på hur stort 
dennes nätverk är, samt hur mycket kapital nätverket tillsammans förfogar över 
(Bourdieu 1986:248-249). Det är enligt Bourdieu viktigt för individen att inneha 
ett så högt kapital som möjligt, oavsett sort, för att hamna så högt som möjligt i 
rummet av sociala relationer och därmed även bli mer accepterad av omgivningen 
(Bourdieu 1994:289-291). Detta kapital tänker vi kan kopplas till det Brendler- 
Lindqvist (2004) nämner om att sociala relationer kan spela en viktig roll för de 
ensamkommande barnens etablering. Bourdieu menar att socialt kapital är en 
förutsättning för att andra kapital ska kunna användas. Exempelvis garanterar inte 
en examen att individen är framgångsrik i karriären utan för att uppnå detta krävs 
stöd från det sociala nätverket (Bourdieu 1989:399) Vi kommer att använda detta 
begrepp för att undersöka hur personalen menar att det påverkar etableringen att 
dessa barn har en begränsad tillgång till familj och släktingar i Sverige.  

3.1.4. Specifikt kapital 
Det specifika kapitalet är ett övergripande kapital som innebär att något av de två 
ovan nämnda kapitalen endast har ett värde i ett visst fält (Bourdieu 1997b:128). 
Kapitalen och fältet är nämligen avgörande för varandra. Värdet på en typ av 
kapital är beroende av att det finns ett fält där kapitalet kan användas (Bourdieu 
& Wacquant 1993:83-84). Detta förankrar det vi redan nämnt under socialt och 
kulturellt kapital, att även om de ensamkommande anses ha en stor mängd kapital 
i sitt hemland behöver de inte anses ha det i Sverige.  
 
Människor som har ett högt kapital går enligt Bourdieu sällan väl ihop med 
människor som har en lägre summa kapital. De lär inte möta varandra personligen 
då chanserna är små att de befinner sig på samma fält. Chansen är även liten att 
de, om de väl träffas, skulle förstå sig på varandra eller trivas tillsammans. Detta 
menar Bourdieu är positivt, människor med liknande mängd kapital kommer 
varandra närmare och kan därmed lättare arbeta tillsammans (Bourdieu 1995:21-
22). Vi ser här att det specifika kapital en individ har kan avgöra vilka människor 
individen fungerar tillsammans med. I vår studie kommer vi undersöka 
personalens perspektiv på de ensamkommande barnens kapitalmängd samt hur 
detta kan påverka deras möjlighet till etablering.  
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3.2. Stereotypisering 
Stereotypisering handlar om att människor kategoriseras utifrån vad som 
kulturellt utmärker dem (Eriksen 1992:34). Eftersom de ensamkommande barnen 
kommer från andra länder där andra kulturer möjligen är rådande anser vi att det 
blir intressant att se huruvida barnen blir stereotypiserade och i så fall på vilket 
sätt. Begreppet stereotypisering valdes eftersom vi ställer frågor till våra 
informanter om hur de arbetar med barnen och därmed kan höra hur de benämner 
och ser på barnen. 
 
Stereotypisering är ett analytiskt begrepp med rötter från socialantropologin. Det 
handlar om att människor skapar och konsekvent tillämpar en standardiserad 
föreställning om vad som är kulturellt utmärkande för en grupp. Stereotyper finns 
i de flesta mångetniska samhällen och används till att definiera den egna gruppens 
gränser.  Stereotyper behöver inte alltid vara sanna utan ger människor en känsla 
av förståelse eftersom det delar in samhället i ”vi och dem” (Eriksen 1993:34-35). 
Mitchell säger att det ofta är den överlägsna gruppen som får företräde att 
stereotypisera andra människor och att detta avgör hur olika grupper bemöter 
varandra (Mitchell 1956:32). I relation till Bourdieus kapitalteori anser vi att 
begreppet stereotypisering tillför en maktaspekt. Medan kapitalteorin verkar 
hävda att människor kan få tillgång till vilka fält som helst så länge de har rätt 
kapital belyser begreppet stereotypisering att människor kan definieras av andra 
som annorlunda och därför exkluderas oberoende av vilka kapital de har.  

3.3. Sammanfattning av teoriavsnittet 
Vi har valt att i detta avsnitt presentera en teori och en mängd begrepp som vi 
anser vara relevanta för vår studie. Många av begreppen innefattar de faktorer som 
vi genom den tidigare presenterade forskningen beskriver som avgörande för de 
ensamkommande barnen. Detta har lett till att det är just dessa begrepp vi valt att 
fokusera på.  
 
Begreppet socialt kapital kopplar vi till de ensamkommande barnens sociala 
relationer. Med tanke på att de är just ensamkommande och har lämnat hela sitt 
sociala nätverk bakom sig anser vi att detta begrepp är centralt att undersöka. 
Även kulturellt kapital blir centralt då det innefattar språk och kunskaper om hur 
samhället fungerar, något den tidigare forskningen visar kan vara en utmaning för 
de ensamkommande. Begreppet fält belyser problematiken som kan uppstå till 
följd av att de ensamkommande har bytt från ett fält till ett annat och därmed 
behöver lära sig vilka kapital som är verksamma på det nya fältet för att bli 
accepterade. Begreppet stereotypiseringen bidrar sedan med en maktaspekt som 
Bourdieus kapitalteori saknar. Detta begrepp belyser hur människor kategoriserar 
varandra efter kultur och därmed skapar ett ”vi och dem”-tänk som vi anser kan 
vara svårt att komma ifrån oavsett mängd kapital. De begrepp vi valt ger oss ett 
sociologiskt perspektiv, vilket är det vi eftersträvar. Dessa begrepp saknar bland 
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annat ett psykologiskt perspektiv, vi kan alltså inte få svar på hur de 
ensamkommande barnens mående påverkar deras etablering. Detta har dock inte 
varit ett fokus i vår studie och för att ta reda på vilka erfarenheter och perspektiv 
personal på HVB-hem för ensamkommande barn ser på barnens möjlighet till 
etablering anser vi att det sociologiska perspektivet är det mest användbara. De 
begrepp vi valt kommer vi under kapitel 6 att använda för att analysera vår empiri 
och på så sätt ge en fördjupad förståelse för informanternas utsagor. 
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4. METOD 
Här nedan presenteras vårt tillvägagångsätt från vår planerade arbetsgång till vår 
faktiskt genomförda studie. Vi kommer att börja med att beskriva hur vi gjort vårt 
urval av informanter för att sedan presentera hur vi gick tillväga med intervjuerna. 
Detta följs av de etiska överväganden vi gjort under studiens gång och avslutas 
med en beskrivning av vår analys av empirin. 

4.1. Urval 
För att välja vilka HVB-hem vi använde oss av gjorde vi ett kriterieurval. Vi valde 
detta urval för att, som Patton beskriver det, bli säkra på att våra informanter 
faktiskt hade information som kunde besvara våra frågeställningar (Patton 
1990:176-177). Första kriteriet var att boendena skulle ligga i södra Sverige. Detta 
för att vi upplevde det rimligt att kunna förflytta oss inom detta område. Vi har en 
vän som arbetar på ett HVB-hem för ensamkommande barn i en kommun i södra 
Sverige och denne gav oss kontaktuppgifter till boendechefen där. Därefter hittade 
vi resterande kontaktuppgifter på http://www.hvbguiden.se. Vi planerade att 
intervjua totalt fem personer som arbetar på HVB-hem för ensamkommande barn. 
Detta antal samt geografiska avgränsning upplevde vi som realistiskt att under 
uppsatsveckorna hinna intervjua och transkribera. 
 
När vi hittat kontaktuppgifter kontaktade vi cheferna för varje boende och frågade 
om det fanns ett intresse att delta i vår studie. När de svarade ja mailade vi mer 
information angående studien som de kunde dela med sig av till arbetsgrupperna 
(Se bilaga 1). Vårt andra kriterium var att informanterna skulle vara personal som 
arbetar nära barnen i det vardagliga livet och alltså inte exempelvis boendechefen 
eller vaktmästaren. Vårt sista kriterium i kriterieurvalet var att informanterna 
skulle ha arbetat minst ett år på HVB-hemmet. Detta för att vi ville få informanter 
som arbetat tillräckligt länge och nära barnen för att få de erfarenheter vi 
efterfrågade.  
 
Våra kriterier var alltså följande: 

• HVB-hemspersonal som arbetar på boenden placerade i södra Sverige 
• HVB-hemspersonal som arbetar nära barnen i deras vardagliga liv på 

boendet 
• HVB-hemspersonal som har arbetat på boendet i minst ett år 

4.2. Genomförande 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom detta enligt Kvale & 
Brinkmann hjälper oss förstå vårt syfte utifrån informanternas perspektiv samt 
skapar mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014:17). Vi valde att 
inte använda exempelvis observationer då detta skulle ha gett svar på hur 
personalen arbetar med etablering men inte vilken syn de har på barnens 
möjligheter till detta. När vi hade gjort vårt urval skrev vi därför en 

http://www.hvbguiden.se/
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semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) eftersom de, enligt Dalen, är 
användbara när författarna i förväg valt ämnen de vill undersöka, men även vill 
kunna ställa följdfrågor vid behov (Dalen 2015:34-35). Intervjuerna genomfördes 
på informanternas arbetsplatser och spelades in med hjälp av en diktafon. Vi 
genomförde varje intervju tillsammans och hade delat upp frågorna mellan oss 
innan så att vi ställde en likvärdig del var. Vid intervjutillfället informerade vi om 
studiens upplägg och tydliggjorde att informanten inte behövde svara på alla 
frågor. Dessutom informerade vi informanterna om att de hade möjlighet att 
avsluta intervjun under tiden om denne så önskade. När de fått denna information 
fick de ta ställning till om de fortfarande ville ställa upp och om de ville det fick 
vi ett muntligt samtycke inspelat på diktafonen.  
 
Under vår andra intervju fick vi veta att denna informant inte uppfyllde vårt tredje 
kriterium om att ha arbetat minst ett år på arbetsplatsen. Dock hade hen arbetat på 
flertalet andra HVB-hem för ensamkommande barn tidigare och den 
sammanlagda erfarenheten översteg ett år. Vi valde därför att inkludera denna 
intervju i studien. När vi bestämde detta kriterium var det för att undvika att vi 
fick informanter som inte hade den erfarenhet som våra frågor krävde. Vi 
reflekterade aldrig över att de hade kunnat arbeta på andra HVB-hem för 
ensamkommande tidigare. När vi stötte på detta insåg vi att det var den samlade 
erfarenheten vi ville åt, men kriteriet fick oförändrat stå kvar eftersom det var ett 
tydligare kriterium än att efterfråga “samlad erfarenhet kring ämnet”.  
 
De tre första intervjuerna vi genomförde tog 30 minuter vardera vilket var kortare 
än vi planerat. På grund av detta bestämde vi oss för att söka fler informanter än 
vi först tänkt eftersom vi ville vara säkra på att få tillräckligt med empiri. Vi valde 
att göra detta istället för att utöka vår intervjuguide eftersom vi upplevde att vi fått 
svar på det vi efterfrågade kopplat till syftet. Vi hittade då ytterligare två 
informanter på samma boende genom  http://www.hvbguiden.se. Dessa två 
genomförde intervjun tillsammans, så totalt sett hade vi sju informanter fördelat 
på sex intervjuer. Vi planerade att intervjua informanterna var för sig men väl på 
boendet skedde intervjun i par eftersom personalen hade begränsad tid att avvara 
för oss. I början av denna intervju var vi tydliga med att det var viktigt att vi inte 
pratade i mun på varandra och att båda informanterna fick svara på alla frågor. 
Huruvida dessa båda informanter har påverkat varandra i vad de svarat under 
intervjun kan vi inte svara på och detta är möjligen en brist i vår studie. Vi 
upplever dock att vi fick relevanta svar och att dessa liknade de vi fått i tidigare 
intervjuer. Detta anser vi tyder på trovärdighet i svaren. Intervju fyra, fem och sex 
varade i 45-55 minuter vardera och informanterna gav liknande svar i alla 
intervjuer, vilket gjorde att vi upplevde att vi fått den empiri vi behövde för att 
svara på våra frågeställningar. Vi valde därför att inte söka efter fler informanter 
efter detta.  

http://www.hvbguiden.se/
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4.3. Etiska överväganden 
I forskningsstudier ställs forskaren inför en rad etiska överväganden.  För att 
underlätta dessa har Vetenskapsrådet satt upp fyra etiska krav för vetenskapliga 
studier (Hermerén m.fl 2011). Dessa har vi i vår studie tagit hänsyn till. Förutom 
det ovan nämnda kravet på samtycke som vi tog hänsyn till när vi både inför och 
under intervjun efterfrågade informantens godkännande att delta i studien tog vi 
även hänsyn till kraven på information, nyttjande samt konfidentialitet. 
Informationskravet innebär att informanterna får veta vad studien innebär och vad 
materialet kommer att användas till (Hermerén m.fl. 2011:43). Detta krav 
uppfyllde vi genom det mail vi skickade till informanterna när vi efterfrågade 
deltagande i vår studie. Där informerade vi om studiens olika delar samt hur 
intervjuerna skulle gå till. Detta upprepades även på nytt i början av 
intervjutillfället. Vi informerade även om att informanternas svar enbart skulle 
användas till vår studie.  
 
Nästa krav är konfidentialitetskravet. Detta innebär att informanternas svar bör 
anonymiseras samt att deras personuppgifter bör skyddas (Hermerén m.fl. 
2011:46). Vi informerade våra informanter både i vårt utskickade mail och vid 
intervjutillfället om att deras personuppgifter och uttalanden skulle skyddas 
genom fingerade namn. Efter att informanterna fått all information upprepad för 
sig vid intervjutillfället frågade vi igen om de ville ställa upp på intervjun. Vi 
berättade även att informanten fick avbryta intervjun när som helst och att denne 
inte behövde svara på alla frågor. Detta för att uppfylla kravet på samtycke som 
innebär att informanten får intyga att denne vill vara med i studien samt att den 
vet att den när som helst kan ta tillbaka detta medgivande (Hermerén m.fl. 
2011:44). 
 
Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att materialet som samlats in för 
vetenskapliga ändamål endast får användas till detta och inte till något som 
informanten inte godkänt (Hermerén m.fl. 2011:23). Detta krav tog vi hänsyn till 
då vi informerade våra informanter om vad deras svar skulle användas till.  Utöver 
kraven på samtycke, information, nyttjande och konfidentialitet tog vi även 
hänsyn till att barn och utsatta grupper ska skyddas. Vi valde med tanke på detta 
att intervjua personalen på HVB-hemmen som inte själva är en del av den utsatta 
gruppen istället för att exempelvis intervjua de ensamkommande barnen själva.  
 
Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket innebär att vi var två som 
intervjuade medan den som blev intervjuad var ensam. Detta kan möjligen ha 
påverkat intervjusituationen eftersom det fanns en maktobalans i antalet individer 
som intervjuades respektive intervjuade. Vi valde att ändå genomföra intervjuerna 
på detta vis eftersom vi därmed båda två fick ta del av vad som sas och därmed 
lärde känna materialet, vilket sedan underlättade analysarbetet. 
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En annan etisk aspekt är att våra informanter möjligen kan ha upplevt 
intervjumiljön som besvärande då kollegor och/eller chefer kunde vara i närheten. 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:45) menar att arbetsplatsen kan påverka 
informantens sätt att svara. Vi hävdar dock att denna miljö blev den mest lämpliga 
då en intervju i hemmiljö hade kunnat bli för personlig och folkmassan på 
exempelvis ett café skulle upplevas som störande. I slutändan tänker vi ändå att 
det kan vara positivt att informanterna var i sin professionella roll på arbetsplatsen 
eftersom det var deras professionella åsikt vi efterfrågade. 
 
När vi analyserade vår empiri insåg vi att det fanns uttalanden om barnen som 
gick att koppla till begreppet stereotypisering och dessa valde vi att skriva fram 
som en viktig del av vår uppsats. Något som vi sett som problematiskt i och med 
detta är att våra informanter kan reagera på hur vi framställt dem. Kanske är det 
så att våra informanter anser att vi förstorat vissa uttalanden eller att vi lyft fram 
detaljer ur ett större sammanhang. Vår mening har dock inte varit att peka ut våra 
informanter utan vi ser dem som en del av en större kontext. Hastrup beskriver 
forskarens uppdrag som att vi ska iaktta innebörden av det sociala livets detaljer 
och sedan upphöja dessa till större mönster med hjälp av teorin (Hastrup 1995:22). 
Vi ser alltså detta som en del av forskarens uppdrag, men är även medvetna om 
problematiken det kan medföra.  
 

4.4. Bearbetning av material 
Efter varje avslutad intervju påbörjades arbetet med transkribering. Vi 
transkriberade hela intervjuerna och gjorde en likvärdig del var. Därefter 
kontrollerade vi varandras utskrift mot ljudfilerna för att säkerställa att vi fått med 
allt. Vi transkriberade inte enbart vad informanterna sa utan även skratt, pauser 
samt övriga känslouttryck såsom suckar. Detta då vi tror att känslouttryck kan ge 
en djupare förståelse för informanternas utsagor. Vi erbjöd våra informanter att 
läsa det transkriberade materialet så att de kunde se över att de fortfarande stod 
för det de sagt och inte ville tillägga något. Detta var det en informant som ville 
göra men denne återkom inte med något korrigeringsförslag. 
 
Vi har i vår studie använt oss av fenomenografi. Det är en analysmetod som 
används för att beskriva och analysera individers tankar om olika fenomen 
(Dahlgren & Johansson 2015:162), i vårt fall etableringen för ensamkommande 
barn ur personalens perspektiv. Vi valde denna analysmetod eftersom den 
fungerar väl med vårt valda sätt att använda semistrukturerade intervjuer. 
Metoden passade även de frågeställningar vi formulerat samtidigt som den 
beskrev ett sätt att analysera som vi upplevde kunde fungera för oss.  
 
När vi transkriberat vårt material skrev vi ut det och påbörjade den 
fenomenografiska analysen. Denna analys består av sju steg (Dahlgren & 
Johansson 2015:167-170). Första steget handlar om att bekanta sig med det 
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transkriberade materialet och detta gjorde vi genom att läsa materialet flera 
gånger. Nästa steg kallas kondensation där de mest betydelsefulla uttalandena 
plockas ut ur texten. Detta gjorde vi genom att markera de meningar i 
transkriberingarna som vi ansåg vara viktiga. Dessa var på något sätt kopplade till 
våra frågeställningar. I steg tre jämförde vi de olika uttalandena för att urskilja 
likheter och skillnader mellan intervjuerna. I steg fyra grupperades dessa likheter 
och skillnader var för sig i kategorier. Nästa steg handlar om att försöka finna 
kärnan av likheterna i varje kategori och därmed också bestämma vilka gränser 
varje kategori ska ha. Det vill säga hur stor variationen kan vara utan att det 
behövs en ny kategori. I det sjätte steget namngav vi kategorierna. Steg nummer 
sju är den kontrastiva fasen då kategorierna granskades ännu en gång för att se att 
de inte gick in i varandra. Detta för att varje kategori skulle vara exklusiv. I detta 
steg fann vi att våra kategorier behövde omarbetas och att vissa citat passade 
bättre i andra kategorier. Vi fick därför göra om steg sex till sju tills vi hade åtta 
kategorier som var relativt exklusiva. Det var dock svårt att skapa kategorier som 
inte gick in i varandra eftersom all empiri handlar om etablering och många 
faktorer är beroende av varandra.  
 
För att visa vilka informanter som pratat om respektive kategori skapade vi en 
matris över svarsfrekvensen, detta ökar enligt Silverman trovärdigheten i en studie 
(Silverman 2013:296-297). De kategorier vi fann i analysen skrev vi sedan fram i 
resultatet.  Gällande varje kategori funderade vi över vad vi ville säga och varför. 
Vi försökte sedan göra vår tanke tydlig genom att välja de citat från 
transkriberingarna som var mest talande, men försökte även få så många olika 
informanter som möjligt representerade. 
 
För att vara tydliga och visa hur vi svarat på våra frågeställningar valde vi i 
analysen att rubricera med hjälp av dessa. Vi analyserade sedan empirin och 
försökte förstå denna med stöd av de teoretiska begrepp vi valt samt tidigare 
forskning. I denna del av processen insåg vi att vissa delar i resultat och teori inte 
gick att koppla till vårt syfte. Dessa rensades då bort för att analysen enbart skulle 
svara på frågeställningarna.  
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5. RESULTAT 
Här nedan presenteras resultatet från vårt empiriska material. Alla namn är, som 
tidigare nämnt, fingerade för att skydda informanternas identitet. Vi kommer att 
presentera åtta kategorier som varit framträdande i materialet.  
 
I citaten som finns presenterade i detta kapitel finns vissa symboler. För att läsaren 
ska förstå vad dessa innebär följer nedan en beskrivning. Efter denna beskrivning 
finns sedan en matris över svarsfrekvensen för varje kategori. Detta för att läsaren 
ska kunna se hur många som talat om varje kategori: 
 
(…) = Här har det funnits text som klipps ut för att den inte varit relevant i 
sammanhanget 
Klammerparentes [ ] = Författarens egna ord som ämnar förtydliga 
, = Kort paus 
… = Lång paus  
** = Beskriver ljud som inte är ord, exempelvis *knäpper med fingrarna* 
 

Matris 1. Svarsfrekvens: 
 

5.1. Presentation av HVB-hemmen 
Vi har i vår studie besökt fyra HVB-hem för ensamkommande barn i fyra olika 
kommuner i södra Sverige. Dessa har både varit i privat och kommunal regi. I 
resultaten beskriver informanterna endast hur de arbetar med ensamkommande 
pojkar då det enbart varit dessa som bor på deras boenden. Flera av dem har 
tillstånd för flickor också, men som vi beskrivit under rubriken ”2. Bakgrund” är 
det flest pojkar som kommer hit ensamma och det är troligen därför det ser ut som 
det gör. Boendena vi besökt har även varierat i storlek. 
 

 5.2. De är 
överlevare 

5.3. 
Kvinnor 

ska inte… 

5.4. 
Rinnande 
vatten… 

5.5. 
Mycket 
de ska 
lära… 

5.6. 
Språk

… 

5.7. Det 
största 

nätverket… 

5.8. 
Dom 
här 

har… 

5.9. 
Ibland 
känns 

det 
som… 

Adam X X X X X X   
Björn  X X  X X   
Christian X  X  X X X X 
Disa X  X  X X X X 
Elsa   X X X X X X 
Frida  X X X X X X X 
Gustav  X X X X X X X 
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5.2. ”De är överlevare” 
Här presenteras det som HVB-hemspersonalen beskriver som barnens 
personlighetsdrag. Detta är något som informanterna beskriver som en möjlighet 
för etablering: 
 

Citat 1. 
“Jag, jag tror att det här är en grupp [de ensamkommande] som kommer klara 
sig väldigt… bra, om man jämför med, med kanske andra grupper i samhället 
faktiskt. Det är överlevare (...). Jag skulle säga att de är oerhört driftiga och 
ah, starka individer” (Adam) 
 

I detta citat menar Adam att de ensamkommande barnen är en grupp som kommer 
att klara sig väldigt bra i samhället då de är driftiga och starka individer. Disa 
pratar om vad hon ser att barnen prioriterar: 

 
Citat 2. 
“Sen vill dom ju va som alla andra o det e ju också viktigt, att dom får vara 
som alla andra… dom vill gå till skolan, dom vill lära sig språk, dom vill göra 
rätt för sig. Det är det som är prio för dem” (Disa) 

 
Disa belyser hur viktigt det är för barnen att de får vara som alla andra samt att 
skola och att lära sig det nya språket därför är en prioritet för dem. Christian 
beskriver nedan hur barnens personlighetsdrag påverkar hans arbete med barnen: 
 

Citat 3. 
“Dom vill gå i skolan, dom vill lära sig svenska, dom vill integrera… Alltså 
då, det är ju rätt så tacksamt o jobba med liksom rätt så positiva, ja generellt. 
Att liksom, o vill massa saker, det är ju jättetacksamt o det är tacksamt är väl 
fel ord med det blir ju liksom enkl… här är liksom folk som e glada, o hamnat 
i Sverige o jag vill gå i skolan, jag vill lära mig svenska, jag vill skaffa mig 
ett jobb, jag vill spela fotboll…” (Christian) 

 
Christian beskriver att de ensamkommande barnen är en tacksam grupp att arbeta 
med eftersom de har en vilja att göra saker.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se i denna kategori att personalen lyfter upp barnens 
personliga drag som en viktig faktor i hur det kommer gå för dem. Det blir tydligt 
hur barnens drag verkar spela en stor roll i huruvida det kan gå bra för barnen. Det 
mest centrala draget verkar vara att ha med sig ett driv och en vilja.  
 
5.3. ”Kvinnor ska inte göra si, män ska göra så” 
Under intervjuerna kunde vi se att trots att vi inte ställde frågor om barnens 
värderingar tog majoriteten av våra informanter upp detta. De såg barnens syn på 
kvinnor och olika gruppers värde som något som personalen måste arbeta med 
eftersom dessa inte alltid stämmer överens med hur det ser ut i Sverige. Adam 
beskriver nedan hur det kan se ut: 
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Citat 4 
“I och med den här rigida... verklighetssynen som man [de ensamkommande] 
kommer med ofta. Asså, kvinnor ska inte göra si, män ska göra så. Man ska 
inte, eller på, under Ramadan ska man fasta, är man, bor man ihop ska man 
vara gifta, asså, da da da da da. Så, det medför också en form av intolerans…” 
(Adam) 

 
Vi ser här att Adam räknar upp saker som han anser skilja de ensamkommande 
barnen från de svenskfödda, exempelvis vad kvinnor får göra och att människor 
inte bor ihop om de inte är gifta. Gustav hävdar att det är viktigt att personalen på 
HVB-hemmen är medvetna om denna skillnad: 
 

Citat 5 
“Ja asså jag tänker ju just att alla människors lika värde är väldigt, väldigt, 
kan va väldigt nytt för dom faktiskt, man får inte glömma bort det att för oss 
är det liksom en självklarhet” (Gustav) 

 
I detta citat blir det tydligt att Gustav gör en skillnad på de ensamkommande 
barnen och de svenskfödda. Han säger att människors lika värde är en självklarhet 
i Sverige, men att det nödvändigtvis inte är det för de ensamkommande. Jämlikhet 
och kvinnosyn var något som nämndes i våra informanters uttalanden som en av 
de största utmaningarna för etablering i det svenska samhället. På just HVB-
hemmen märks detta tydligt, enligt våra informanter, då kvinnliga anställda får 
det svårare att utföra arbetet än de manliga anställda. Frida berättar hur 
arbetssituationen kan se ut för henne: 

 
Citat 6 
“Dom [de ensamkommande] accepterar ju en man på ett annat sätt. Dom 
accepterar att en man ger en order om vi nu ska kallar det en order. Säger att 
så ska du inte göra eller gör så. O kommer man hit som kvinna o säger, det 
här behöver inte va överlag men, vi har känt av det i, med framförallt med, 
med vissa nationaliteter. Så då liksom märker man, dom lyssnar inte. Att jag 
som kvinna har inte rätt att säga till för det har man inte i deras land” (Frida) 

 
Vi ser att Frida anser att det är svårt för henne som kvinna att arbeta med de 
ensamkommande barnen eftersom de inte anser att hon har rätt att säga åt dem 
vad de ska göra. Något som kan bli problematiskt med barnens skilda 
uppfattningar om bemötande av kvinnor, berättar Frida, är när barnen ska ut på 
arbetsmarknaden: 

 
Citat 7 
“Jo, så att, då går det ju aldrig att få jobb eller liknande om du. I Sverige. Ser 
du ner på kvinnan bredvid o liksom o vägrar o tilltala o sådär då. Då ligger 
man inte… Ja, det blir ganska svårt” (Frida) 
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Frida nämner vikten av att barnen lär sig hur kvinnor ska bemötas för att barnen 
ska ha en chans att få ett arbete. Som citaten visar ser informanterna de 
ensamkommande barnens värderingar från hemlandet som ett problem som måste 
åtgärdas. Björn beskriver detta nedan: 
 

Citat 8 
“Det är en instans som nästan skulle behöva från statlig nivå… alltså såhär... 
jämställdhets…undervisning. Sen vet jag inte hur politiskt korrekt det är att 
anta att… alla som kommer hit.., e kvinnohatare… men… det skulle behövas 
tas upp på nån, nån instans, för det är nog det som saknas mest här [på 
boendet]” (Björn) 

 
Björn verkar känna att barnens tankar om jämlikhet och kvinnosyn är något som 
boendena inte själva kan arbeta med utan att det är något som någon annan instans 
borde ansvara för.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att personalen på boendena belyser att de 
ensamkommande barnens värderingar kan skilja sig gällande jämlikhet och 
kvinnosyn i jämförelse med rådande värderingar i Sverige. Personalen menar att 
barnen behöver lära sig vilka värderingar som existerar i Sverige. Värderingar 
kring könsroller är dock inte det enda som personalen lyfter fram som viktiga 
aspekter för barnen att lära sig. Detta för oss vidare till nästa del.  
 
5.4. ”Rinnande vatten var helt nytt” 
När barnen kommer till Sverige är det enligt våra informanter mycket som är nytt. 
I denna del ges exempel på sådant som svenskfödda enligt informanterna ser som 
en självklarhet men som barnen kanske aldrig upplevt tidigare. Disa berättar 
nedan om hur skolan ger barnen grundläggande kunskaper om samhället: 

 
Citat 9 
“Dom [de ensamkommande] har nånting som heter samhällsinformation i 
skolan o det e jättebra o då går dom verkligen igenom alltså från det vi lär oss 
när vi är små, hur vi går över övergångsställen, hur vi tittar i korsningar o vad 
röd o grön o gul o ni vet hela liksom, alla sånna här basic-grejer som vi, som 
vi vet när vi är små, det får ju dom höra nu liksom när dom är sexton och 
uppåt” (Disa) 

 
Disa nämner att skolan bland annat fokuserar på kunskaper som svenskfödda lär 
sig som barn, det kan till exempel handla om att korsa gator med trafikljus. Något 
annat som enligt våra informanter är självklart för svenskfödda barn är rinnande 
vatten. Gustav ger här ett exempel på hur det är för de ensamkommande barnen: 
 

Citat 10 
“Vi har ju några som till o med rinnande vatten var helt nytt liksom, får 
verkligen jobba från grunden o visste inte ens hur man går på toa, hur man 
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äter alltså då är det ju som o få in en treåring, o då blir det ju som sagt, väldigt 
mycket” (Gustav) 

 
I detta citat berättar Gustav att några av barnen på hans boende aldrig upplevt 
rinnande vatten innan de kom till Sverige. Han nämner också att saker som att gå 
på toaletten och hur man äter är nytt. Han jämför detta, i likhet med Disa, med att 
lära ett småbarn. Ett av HVB-hemmens mål är att de ensamkommande barnen till 
slut ska lyckas hitta och behålla en egen lägenhet samt att de ska vara så 
självständiga att de kan ta sig fram i samhället. För att lyckas med detta måste de 
kunna vissa grundläggande saker. Christian berättar nedan vad barnen behöver 
lära sig och varför: 
 

Citat 11 
“... målet e ju o få tag i en eget boende, alltså en egen lägenhet, att klara sig 
själv, vad du behöver kunna för o bo i en egen lägenhet o du e liksom arton 
år, behöver ju kunna kontakta myndigheter o så vidare behöver kunna liksom 
göra dig förstådd i telefon, du behöver förstå en telefonkö, du behöver liksom 
kunna ta instruktioner, vad e skattemyndigheterna, va e arbetsförmedlingen, 
vad e försäkringskassan o så vidare va (...). Man måste få dom här 
färdigheterna för o klara sig för, undvika fällor i samhället som vad händer 
om jag spelar musik liksom så jag till slut kan inte bo kvar i min lägenhet, om 
jag inte betalar min räkning i tid o så vidare, det blir liksom, var ska dom bo 
då, dom får ju bara en chans va” (Christian) 

 
Christian beskriver att det är viktigt att barnen kan hantera myndighetskontakter 
och betala räkningarna i tid för att undvika fällor i samhället såsom att bli vräkt 
från lägenheten. Barnen behöver inte bara lära sig helt nya saker när de kommer 
till Sverige, en del saker behöver de även lära om. Disa exemplifierar detta: 
 

Citat 12 
“… eller att polisen är livsfarlig till exempel, det är ju nått som vi får jobba 
med jättemycket, ne men polisen är en hjälp för oss å så, det är inget farligt 
med polisen, liksom dom är livrädda för polisen, livrädda för sjukhus, ah 
dom är rädda för mycket saker som vi anser är en hjälp för oss, så så där… 
För dom är ju vana vid att polisen, dom får man stryk av oftast, bara man 
visar sig kanske” (Disa)  

 
Disa beskriver här hur de ensamkommande barnen i sitt hemland lärt sig att 
exempelvis polis och sjukhus är farliga eftersom de där blivit slagna. Hon nämner 
också att HVB-hemmen får arbeta mycket med att barnen ska lära sig att dessa 
saker är en hjälp i Sverige. Disa ger även ett annat exempel: 
 

Citat 13 
“Jag vet till exempel i början här så när vi skulle gå upp till nått som vi kallar 
för X [stuga] häruppe, så det är ett motionsspår o så är det en grillplats o ni 
vet lite såhär. Alltså dom vågade ju inte ens gå in i skogen för det kunde ju 
va minor där så jag menar det e ju mycket sånna här grejer som vi tänker är 
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ah självklart som dom inte alls förstår eller som dom tycker är nej det här är 
livsfarligt” (Disa)  
 

Här ger Disa ett exempel från när de för första gången skulle ta med barnen till 
skogen och grilla. Hon berättar att barnen då inte vågade gå in i skogen för att de 
trodde att det fanns minor där. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det är flera saker som är nya för barnen och som 
de enligt personalen behöver lära sig för att kunna etablera sig i det svenska 
samhället. Personalen lyfter fram sina erfarenheter av att lära barnen allt ifrån hur 
toaletten fungerar till hur telefonsamtal till Försäkringskassan görs. Vi ser även 
att personalen lyfter fram att det finns saker som barnen behöver lära om, till 
exempel att det är ofarligt att gå i de svenska skogarna. Det vi kan se här är att 
personalen lyfter fram exempel på saker som kan tänkas vara kopplade till barnens 
tidigare traumatiska upplevelser som personalen då verkar hantera på olika sätt. 
Vissa av kunskaperna som personalen beskriver verkar vara kopplat till sådant 
små barn behöver lära sig medan andra kunskaper som beskrivs förknippas med 
att bli en självständig vuxen.  
 
5.5. ”Mycket de ska lära sig på kort tid” 
I denna kategori utvecklar personalen anledningarna till att det är viktigt att 
barnen lär sig de saker som nämndes i föregående kategori. Tanken är att barnen 
ska klara sig själva så fort de fyllt 18 år eftersom de då inte längre ska bo på ett 
HVB-hem. De barn som kommit till Sverige i 16-17-års åldern har inte så mycket 
tid på sig att lära sig inför det självständiga liv som väntar. Frida beskriver här 
vilka konsekvenser den begränsade tiden kan få: 

 
Citat 14 
“... det är ju så mycket dem ska lära sig på kort tid om man tänker sig såhär 
på ett boende om dom kommer in på ett boende som sjuttonåring så ska 
egentligen ut i livet som en artonåring, dom kan inte svenska, dom har inte 
hunnit komma så långt att dom kan söka in på nå program, dom flesta av dom 
som kommer så sent har aldrig en chans att komma in på ett program på 
gymnasiet, blir ju Komvux så småningom. Få ett jobb… alltså jättemånga 
hamnar ju i… ekonomiska svårigheter helt enkelt, dom får leva på 
försörjningsstöd för att dom inte hinner komma så långt att dom har en chans” 
(Frida) 

 
Frida berättar att många av de ensamkommande barnen får leva på 
försörjningsstöd för att de inte hunnit lära sig de grundläggande kunskaper de 
behöver innan de flyttar från HVB-hemmet.  Detta för att de kommit till Sverige 
som sjuttonåringar och behövt flytta från boendet som artonåringar och därmed 
inte har samma möjlighet till exempelvis skolgång.  
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Informanterna vänder även på det och pratar om hur positivt det kan vara om 
barnen kommer i yngre åldrar. De får då flera år på sig att ta tillvara det som 
samhället erbjuder. Elsa berättar mer om detta: 
 

Citat 15 
“och säg att man har möjlighet att man kommer hit och säger att man är 
verkligen sexton och upp till arton och sen slussas ut då blir det ju väldigt bra 
för då har dom ju fått en lång tid att jobba med saker och ting, att kunna ta 
upp mycket saker till diskussion och lära sig så mycket som möjligt” (Elsa) 

 
Elsa beskriver här att det är bra om de ensamkommande kommer när de är yngre 
eftersom de då har lång tid på sig att lära sig så mycket som möjligt.   
 
Sammanfattningsvis ses att HVB-hemspersonalen berättar att barnens ålder spelar 
en viktig roll i inhämtandet av nya kunskaper. Ju yngre barnen är när de kommer 
till Sverige, desto mer tid har de till skola, språkutveckling och stöd från HVB-
hemspersonalen.  
 
5.6. ”Språket – påverkar allt i en etablering” 
Som nämndes i föregående kategori anser personalen att barnen behöver lära sig 
svenska innan de flyttar från HVB-hemmet.  I denna kategori berättar flera 
informanter varför de anser språket är viktigt för barnens etablering. Disa inleder: 
 

Citat 16 
“Jag tänker att det [språket] påverkar allt i en etablering alltså, egentligen så 
för att, har man inte språket så halkar man ju lätt efter o man blir utanför och 
man tar sig inte in lika lätt alltså så är det ju faktiskt. Kan man språket så jag 
tänker att man själv får en hel del pondus i att man faktiskt kan prata med 
folk, att man vågar liksom så o det ger många ringar på vattnet så att språket 
är ju jätteviktigt” (Disa) 

 
Citatet visar att språket är ett nödvändigt verktyg som öppnar många dörrar. Disa 
menar att det till exempel blir lättare att söka jobb och hitta nya bekantskaper om 
barnen har språket. Det ger, som hon säger, många ringar på vattnet. Björn berättar 
här hur begränsade språkkunskaper även kan påverka andra områden i barnens 
liv: 
 

Citat 17 
”o sen så fritidsgårdarna som finns eh då har vi ungdomar som i princip är… 
dom är inte särskilt långt avancerade i språkkunskaperna... sen har vi 
ungdomar som ändå liksom har bott i Sverige nästan hela livet o språket… 
flyter väldigt bra... man skulle kunna tro att dom bara skulle kunna hitta 
varandra genom o spela biljard eller nånting... men det blir det inte alls, dom 
är där en gång o så sitter dom som liksom kan svenska o kan samhället o sådär 
dom spelar biljard o umgås med varandra.. o så kommer dom här 
ensamkommande en två gånger o sitter i ett hörn o tittar o sen så… dyker dom 
inte upp nästa gång” (Björn) 
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Björn berättar här om hans erfarenheter från sitt boende. Han berättar att det finns 
aktiviteter som är till för att de ensamkommande barnen ska träffa svensktalande 
ungdomar, exempelvis fritidsgårdar, men att det inte fungerar så bra. Han säger 
att de ensamkommande håller sig för sig själva eftersom de inte kan svenska och 
att de därför tappar lusten att gå dit igen. Disa berättar om något annat som kan 
försvåra språkutvecklingen: 
 

Citat 18 
“Man har ingenting att hänga upp ordet på om man inte vet vad det är… alltså 
det är ju väldigt enkelt för oss o säga ja men det där är ett ljus, a men jag har 
aldrig sett ett ljus i hela mitt liv liksom, hur fasen ska jag kunna veta vad ett 
ljus är. Så du behöver ju visuellt kunna liksom lägga upp nånting här för o 
kunna förstå vad det är för nånting o det märker vi väldigt tydligt här, att 
många killar får jobba väldigt mycket med… vad saker o ting är, rent visuellt, 
innan dom kan förstå ordet, det är ju jättesvårt alltså” (Disa) 
 

Att barnen inte vet vad vissa saker är menar Disa kan komplicera för barnen när 
de ska lära sig svenska. Saker och ord som kan ses som självklara i Sverige kanske 
inte finns i alla länder vilket kan försvåra inlärningen eftersom barnen inte har 
något känt ord att hänga det nya ordet på. Björn berättar om sina erfarenheter från 
boendet där han arbetar: 
 

Citat 19 
“Dom få ungdomarna som placerades lite av en slump i skolor där det inte 
fanns så många andra flyktingar eller invandrare… dom… dom gick om sina 
andra kamrater till och med som hade bott där längre jättesnabbt i både språk 
o i aktiviteter o liksom bara komma in i samhället” (Björn) 

 
Björn berättar här att han ser en skillnad i utvecklingen hos de barn som av någon 
anledning placerats i klasser där majoriteten har svenska som förstaspråk. Han 
säger att de barnen då går om de barn som går i klasser med andra invandrare 
snabbt, både i språk och i att komma in i samhället. Vad barnen har med sig från 
hemlandet kan också påverka hur snabbt de lär sig det nya språket. Disa och Adam 
berättar mer: 
 

Citat 20 
“Vi ser ju skillnad på dom som kommer som har betyg med sig eller om man 
säger, dom snappar snabbare upp, eller om dom har en annan, vad ska jag 
säga, en annan teknik för hur man läser, kan det ju va också, för man ska ju 
inte glömma att en del är ju analfabeter så är det ju, dom har ju aldrig liksom, 
kan ju inte skriva sitt namn ens en gång, så jag menar så kan det ju med vara, 
att det kommer en som är sexton o kan ingenting o det e klart det är jättesvårt 
för den personen då” (Disa) 

 
Citat 21 
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“Säg att det kommer en femtonåring… kille som har pluggat, eller gått i skola 
hela livet och har välutbildade föräldrar å sådär. Så, snappar de upp såhär 
alltså *knäpper med fingrarna* och kan duglig svenska på ett år” (Adam) 

 
Dessa citat beskriver två ytterligheter. Disa berättar att vissa barn som kommer 
till Sverige varken kan skriva eller läsa på sitt eget språk och att det blir svårt för 
de barnen att lära sig svenska. Adam berättar att det också finns de barn som både 
gått i skolan själva samt har välutbildade föräldrar och att de då kan lära sig duglig 
svenska på ett år. 
 
Sammanfattningsvis lyfter ett flertal informanter vikten av att barnen lär sig 
svenska. Detta menar personalen är en förutsättning för att barnen ska kunna klara 
sig i samhället. Vidare lyfter personalen även upp potentiella svårigheter som de 
sett gällande barnens möjligheter till att lära sig svenska såsom tidigare utbildning 
och vilka barnen umgås med.  
 
5.7. ”Det största nätverket är varandra” 
Förutom att våra informanter lyfter fram vikten av barnens personliga drivkraft 
samt en mängd olika saker som de anser att barnen behöver för en lyckad 
etablering finns det ännu en aspekt som flertalet informanter tar upp i intervjuerna, 
nämligen vikten av det sociala nätverket. Nätverket består, enligt informanterna, 
delvis av myndighetskontakter samt andra ensamkommande barn. Disa berättar 
om detta: 
 

Citat 22 
“Ja man kan väl säga att det e ju lika, det är ju noll alltså från början är det ju 
noll, verkligen så (...). Dom har oss och så har dom sin socialsekreterare och 
sin god man, god man har man fram till man är arton år sen har man inte det 
heller då. Så att innan man har börjat o komma in här i ah skola, föreningar, 
vad det nu kan va så har man inget socialt nätverk alls, så är det. Så dom här 
killarna som vi har skrivit ut dom kommer ju liksom alltid hit för det e ju vi 
som e deras fasta punkt här om man säger, vi e alla deras… föräldrar på nått 
sätt” (Disa) 

 
Disa beskriver i detta citat att barnen inte har något socialt nätverk alls när de 
kommer till Sverige och inte ännu börjat skolan eller gått med i någon förening. 
Hon nämner även att boendepersonalen får ta en föräldraroll för barnen. Adam 
berättar vilka barnen umgås med och vad det kan leda till: 

 
Citat 23 
“Det är mest andra ensamkommande och gärna, asså ofta av samma 
nationalitet. Det, det finns vissa bekymmer så med att man såklart söker sig 
till den grupp man själv tillhör och så blir det en ganska, ett ganska slutet 
sällskap och man söker sig inte ut därifrån riktigt” (Adam) 

 
Adam beskriver i citatet ovan att barnen umgås med andra ensamkommande barn 
och att det kan vara problematiskt då de blir ett slutet sällskap barnen sällan söker 
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sig bort från. Frida beskriver en orsak till varför de ensamkommande umgås 
mycket med varandra: 
 

Citat 24 
“Dom [de ensamkommande] umgås ju sinsemellan mycket då för dom det är 
klart, dom har mycket gemensamt då med ensamkommande, dom förstår 
varandra o dom förstår sorgen o dom förstår rotlösheten men dom skulle 
behöva liksom verkligen komma in i svenska samhället o va en del av 
svenskarna o det är inte så lätt för dom” (Frida) 

 
Frida berättar att hon tror att de ensamkommande umgås mycket med varandra 
eftersom de gemensamma erfarenheterna och sorgerna som många av barnen bär 
på förenar dem. Förutom att träffa andra barn med liknande erfarenheter omges 
barnen i sin vardag av många andra personer. Adam beskriver detta på följande 
sätt: 
 

Citat 25 
“...Å sen dom andra som dom [de ensamkommande] träffar är ju 
myndighetspersoner, alltså folk som har betalt för att träffa dom mer eller 
mindre, som jag då som är personal och, deras gode män kanske, eller ah, är 
väl oftast väletablerade personer. Å lärare och kanske någon psykolog eller 
läkare eller kurator eller så. Det är deras liksom kontaktnät i Sverige oftast” 
(Adam) 

 
Adam berättar här att barnens sociala nätverk till stor del består av människor som 
får betalt för att träffa dem. Christian fortsätter:  
 

Citat 26 
“Så det största nätverket är ju varandra, man har ju varandra. Asså det blir ju 
familjen då och sen nästa familj blir ju god man i dom flesta fall beror på 
vilken kontakt man får med god man dom jobbar ju efter uppdrag så, asså det 
är ju ett visst antal timmar tillsatta. (...).Vi [personalen] går ju hit och jobbar 
våra timmar men vi kan ju inte, vi kan ju liksom inte vara standby. Alltså när 
man jobbar med människor så, det finns ju behov efter arbetstid men det 
funkar ju inte att man, man går hit och försöker ge allt när man jo… när man 
är anställd då” (Christian) 

 
Christian utvecklar det Adam nämner men fortsätter även berätta att 
boendepersonalen inte kan finnas där för barnen efter arbetstid och att behov som 
finns hos barnen därför inte blir uppfyllt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi i denna del se hur personalen lyfter fram en del viktiga 
kontakter som barnen har under sin initiala tid i Sverige såsom 
myndighetspersoner, boendepersonal och andra ensamkommande. Vi ser även 
hur personalen lyfter fram vikten av ett större nätverk där umgänget med enbart 
myndighetspersoner, boendepersonal och andra ensamkommande barn ses som 
begränsat.  
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5.8. ”Dom här har… inga alls” 
Som en fortsättning på den tidigare kategorin beskriver personalen på HVB-
hemmen i den här kategorin den ensamhet barnen bär på till följd av att de flytt 
till Sverige utan sina föräldrar, släktingar eller vänner. Christian jämför de 
ensamkommande barnens sociala nätverk med de svenskföddas: 
 

Citat 27 
“... dom här [de ensamkommande] har inga som hjälper dom, dom andra 
ungdomarna, om vi går tillbaka till dom klassiska ungdomarna som finns i 
Sverige i den här gruppen dom har… två föräldrar, åtminstone en, o övriga 
släktingar, morfar och mormor, farmor och farfar o va det nu kan va. Dom 
här har… inga alls… eller varandra o alla e ungefär i samma situation” 
(Christian) 

 
Christian berättar här att de ensamkommande barnen inte har några människor 
alls som kan hjälpa dem till skillnad från de ”svenska” ungdomarna som ofta har 
flera släktingar. Disa berättar mer om ensamheten:  
 

Citat 28 
“... Dom [de ensamkommande] riskerar ju o bli ganska ensamma, alltså den 
här ensamheten dom kommer hit med, den kan vi [personalen] ju aldrig fylla, 
så det e ju en ensamhet som dom har med sig liksom” (Disa) 

 
Disa säger i detta citat att barnen kommer med en ensamhet som inte kan ersättas 
av personalen på boendet. Frida fortsätter: 
 

Citat 29 
“...Tar studenten, tar körkort till o med och skaffar ett eget jobb, på egen hand. 
Som vi har… ah bevis för, sånna som vi känner här som har gjort det. O det 
är ju fantastiskt, samtidigt känner man ju ändå att trots att dom har kommit så 
långt o då har dom kommit så långt så man känner att oh vad bra, dom har en 
chans i Sverige, men dom är fortfarande väldigt ensamma många” (Frida) 

 
Frida berättar att den här ensamheten finns kvar även om barnen lyckas ta sig in i 
samhället genom avslutad gymnasieutbildning, körkort och arbete.  
 
Sammanfattningsvis kan vi i denna kategori se att personalen beskriver att barnen 
har med sig en ensamhet som sedan bibehålls på grund av deras begränsade 
sociala nätverk. Till skillnad från de svenskfödda barnen har de ensamkommande 
ofta inga nära anhöriga vilket gör att HVB-hemspersonalen blir deras enda 
trygghet.   
 
5.9. ”Ibland känns det som att vi är ensamma” 
Ensamhet är inte bara något som lyfts fram i relation till barnens sociala nätverk 
utan även något som personalen själva ibland kan uppleva i arbetet med barnen. 
Christian beskriver hur han upplever att det ser ut idag: 
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Citat 30 
“Man är ju inte mer än människa, men man, ibland så önskar man lite mer att, 
både gemene man och samhället var lite mer positiv till det här och så är det 
inte alltid. Av olika anledningar, tyvärr. Ibland känns det lite som, det är lätt 
liksom å, vi tar emot rätt så många och välkomna hit, men alltså steg två, hur 
vi tar hand om dom och integration, där brister det någonstans alltså. För det 
tar resurser. Så känner man, det tror jag att de flesta av mina kollegor känner 
också. Ibland känns det som att vi är ensamma liksom i den här kampen med 
socialsekreterare och lärare och… men övriga samhället är inte så 
intresserade av det här, det är mest ett besvär” (Christian) 
 

I detta citat ser vi att Christian känner att boendet tillsammans med 
socialsekreterare och lärare är ensamma i kampen för de ensamkommande 
barnens integration. Han beskriver alltså arbetet med barnen som en kamp, vilket 
även lyfter fram hur svårt arbetet verkar upplevas av personalen. Christian 
efterfrågar att övriga samhället skulle vara mer intresserade och positiva till dessa 
barn eftersom vi låter så många komma hit. Disa ger en förklaring på varför 
samverkan kan vara svårt: 
 

Citat 31 
“För på nått sätt så är det ju att vi har ju väldigt mycket fördomar, man tror 
saker o man ah, drar alla över en kam, ni vet ju själva hur prat... snacket går 
liksom (...). Så det finns många sätt att bygga broar men framförallt 
information tänker jag, att liksom folk fattar att det här är inget farligt…” 
(Disa) 
 

Disa menar att samverkan kan bli problematiskt eftersom människor har mycket 
fördomar mot gruppen ensamkommande. Hon säger dock också att information 
kan vara ett sätt att motverka detta. Disa fortsätter att berätta om sina erfarenheter: 
 

Citat 32 
“Men allting bygger ju på att man får en bra start, att man får en bra 
samverkan o alltså det är klart att vi har ju fått kämpat med till exempel när 
vi skulle börja få hyra lägenheter i kommunen, ettor då i första hand. För det 
första så är X [kommunen] litet, det finns knappt inga ettor. O sen då hyra ut 
dom till dom här flyktingbarnen, det va ju liksom, via kontakter, alltså att nån 
vågade släppa på nån lägenhet o sen har det liksom ah så nu har vi nio stycken 
o inga problem alls, men det va lite så, ah vet inte riktigt, kanske att det går 
men...” (Disa) 
 

Här berättar Disa om hur det var för deras boende när de började leta efter 
utslussningslägenheter åt barnen. Hon säger att det inte var en självklarhet att 
hyresvärdarna vågade hyra ut till gruppen ensamkommande, men att det blev 
bättre när de genom kontakter lyckades hitta en lägenhet och det fungerade bra. 
Christian berättar om samarbetet med idrottsföreningar: 
 

Citat 33 
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“Alltså idrottsklubbarna är ju öppna för alla men det är klart, kommer det 
liksom tio grabbar från Afghanistan så tar det lite resurser för idrottsklubben 
med ideella ledare. Och då kan det ju va lite att man liksom, man har ju 
tillräckligt med verksamheten, en kan vi ta men inte fler va (...). För att å sen 
är ju det här också en grupp som inte är med på riktigt samma villkor i 
idrottsför… De har inte föräldrar som kan ställa upp och sälja lotter, de kan 
knappt betala sina avgifter” (Christian) 
 

Christian beskriver i citatet att möjligheten för barnen att delta i idrottsföreningar 
finns men att resurser saknas. Då barnen saknar föräldrar som kan ställa upp med 
försäljning eller med att betala avgifter blir kostnaderna i slutändan hög för 
klubbarna. Frida berättar mer om vikten av samverkan: 
 

Citat 34 
“Rent avlönade människor gärna men sen måste det finnas frivilliga 
organisationer säkert också då. Alltså som är villiga att plocka upp dom här 
[de ensamkommande], plocka in dom, det är ju egentligen där man känner att 
det finns ett stort behov (...). Det finns ett otroligt behov där för vi... vårt 
ansvar tar egentligen slut när dom flyttar ut (...). Det skulle behövas avlönat 
folk tycker jag, vi skulle behöva få mera, alltså Migrationsverket skulle borde. 
Om vi ska ha en sån här flyktingpolitik som vi har o släppa in så många för 
dom ska ha en skälig framtid” (Frida) 
 

I detta citat framgår det att Frida anser att det behövs organisationer som finns där 
för de ensamkommande när de flyttat ut från boendet. Eftersom personalens 
ansvar tar slut när barnen flyttar anser hon att det är viktigt att någon annan fångar 
upp dem för att de ska kunna få en skälig framtid.  
 
Sammanfattningsvis har vi i denna del funnit att personalen anser att samverkan 
mellan organisationer och myndigheter är av vikt för barnens möjlighet till 
etablering i samhället. Boendepersonalen beskriver att de idag känner sig 
ensamma då övriga samhället har bristande resurser samt fördomar gentemot 
gruppen ensamkommande barn.  

5.10. Sammanfattning av resultatredovisningen 
Genom de kategorier vi funnit kan vi se att personalen anser att det finns flertalet 
saker som påverkar de ensamkommande barnens möjlighet till etablering. 
Personalen beskriver att barnen har en stark vilja som kan påverka hur det går för 
barnen i det nya landet. Vidare anser de att barnen har skilda värderingar från de 
som är rådande i Sverige. Vi har även sett exempel på en mängd olika aspekter 
som personalen menar att barnen behöver lära sig, allt ifrån toalettbesök till att 
ringa till försäkringskassan. Att vissa barn får kort tid på sig att lära sig detta 
berättas av informanterna i kategori fyra. Något som informanterna lyfter som 
avgörande för etablering är det svenska språket, detta beskrivs i kategori fem. 
Vidare berättar informanterna om de ensamkommande barnens begränsade 
sociala nätverk samt den ensamhet de bär till följd av att de flytt från familj och 
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vänner. Slutligen belyser personalen vikten av samarbete och hur de ibland känner 
en ensamhet i sitt arbete för dessa barn.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel kopplar vi samman vårt resultat med tidigare forskning och våra 
valda teoretiska begrepp. Detta görs utifrån de tre frågeställningar som ligger till 
grund för denna studie. 

6.1. Vilka kunskaper ser personalen att barnen behöver inhämta 
om det svenska samhället? 
I resultatet har vi kunnat se hur personalen lyfter fram en mängd olika saker som 
de anser att ungdomarna behöver lära sig. En av de centrala faktorerna som 
personalen tar upp är vikten av att kunna det svenska språket. De saker personalen 
anser att barnen behöver lära sig kan kopplas till Bourdieus definition av kulturellt 
och specifikt kapital, begreppet fält samt till tidigare forskning. 

6.1.1. Språk och utbildning 
I kategorin 5.6. “Språket - påverkar allt i en etablering” har vi samlat de citat som 
handlar om att barnen enligt personalen behöver lära sig det svenska språket. I 
exempelvis citat 16 menar informanten att språket är det som påverkar allt i en 
etablering. Vi ser här en tydlig koppling till Bourdieus kulturella kapital som 
bland annat innefattar just kunskaper i språk. Bourdieu menar även att kapitalet 
måste vara dominerande och erkänt på fältet för att räknas (Bourdieu 1990:125). 
Vi skulle alltså kunna resonera kring de olika fält som barnen byter mellan - 
hemlandet och Sverige. Vi ser att det dominerande språkliga kapitalet på fältet 
Sverige är svenska och det spelar därför ingen roll huruvida barnen har stora 
kunskaper i sitt hemspråk eller ej. För att bli accepterade i Sverige måste de lära 
sig svenska. Enligt personalen är svenska viktigt att kunna för att barnen ska 
kunna ta sig fram i samhället. Vi förstår detta med hjälp av Bourdieus begrepp 
som att barnen behöver införskaffa sig rätt kulturellt kapital på det nya fältet för 
att bli accepterade. 
 
Vi ser att vikten av det svenska språket även skulle kunna översättas till Bourdieus 
begrepp specifikt kapital. Detta begrepp innebär att kapitalen endast har ett värde 
på vissa fält (Bourdieu 1997b:128). Detta innebär alltså detsamma som vi nämnde 
i det förra stycket, nämligen att de språkkunskaper barnen har med sig från sitt 
hemland inte hjälper dem att ta sig in i det svenska samhället. Vi ser dock att 
personalen anser att de barn som har med sig kunskaper från hemlandet kan ha 
lättare för att lära sig det nya språket. I exempelvis citat 20 blir det tydligt att 
personalen ser att de barn som har en skolbakgrund med sig lär sig snabbare än 
de som aldrig gått i skolan och kanske dessutom är analfabeter. Enligt personalen 
verkar det alltså som att en del kapital från hemlandet ses som en tillgång även i 
det nya fältet även om de kunskaper de har med sig inte erkänns som specifikt 
kapital.  
 
Personalen berättar även att de barn som har bristfälliga svenskkunskaper får svårt 
att umgås med de svensktalande barnen på exempelvis fritidsgården. Detta är även 
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något som framgår i Stretmo & Melanders (2013:82) rapport. Där berättar de 
ensamkommande att de har svårt att få ”svenska” vänner då de inte talar samma 
språk. Gällande detta har vi därför funnit en paradox. Vi har i vår empiri både citat 
där personalen menar att barnen utan kulturellt kapital i form av språk har svårt 
att finna socialt kapital i form av svensktalande vänner, men också citat där 
personalen menar att svenska vänner i sin tur skulle ge barnen en möjlighet att 
utveckla sina svenskkunskaper. Med andra ord menar vi att det begränsade sociala 
kapitalet kan vara en utmaning till att få kulturellt kapital och vice versa. Stretmo 
& Melander (2013:82) menar vidare att språket är nyckeln till etableringen och 
gemenskapen i det svenska samhället. Vi ser därför att det är av vikt att barnen får 
lära sig det nya språket. Att ”svenska” vänner anses krävas för att barnen ska få 
större språkkunskaper blir dock problematiskt då det kan vara svårt att ta kontakt 
med ”svenskar” om barnen inte kan kommunicera med dem.  
 

6.1.2. Att bli en självständig individ 
I kategori 5.4. “Rinnande vatten var helt nytt” ger personalen exempel på att 
barnen behöver lära sig en mängd olika saker. De nämner sådant som svenskfödda 
får lära sig som små, till exempel hur rinnande vatten fungerar och hur de går på 
toaletten. De nämner även sådant som barnen behöver lära sig för att bli 
självständiga vuxna, exempelvis hur de kontaktar myndigheter och hur en räkning 
betalas. Detta är något som styrks av det Bourdieu säger om det kulturella 
kapitalets vikt. Han menar att människor behöver ett stort kulturellt kapital för att 
kunna ta sig in på nya fält, detta eftersom det ger individen ett 
informationsförsprång (Bourdieu 1989:45). Vi ser alltså att barnen behöver 
införskaffa sig ett stort kulturellt kapital för att få tillgång till det nya fältet och bli 
en del av samhället.  
 
Bourdieu menar att ett kulturellt kapital, förutom språkkunskaper, innebär 
kunskaper om den kultur som är rådande i samhället (Bourdieu 1990:125). Ordet 
kultur innefattar allt från lagar till seder och moral (Wikström 2009:71). I citat 12 
och 13 ger informanten ett exempel som beskriver hur det kan vara när barnen 
inte innehar det kulturella kapital som behövs i Sverige. Hon beskriver att barnen 
behöver lära sig att inte vara rädda för polisen, skogen och sjukhus i Sverige. Hon 
säger också att detta kan vara svårt för dem eftersom de i sina hemländer fått lära 
sig att detta är saker de bör akta sig för. Detta är något som även Söderqvist 
(2013:51) tar upp i sin studie. Hon kommer fram till att de ensamkommande 
barnen har svårare än ”svenska” barn att bli självständiga vuxna då de bland annat 
behöver lära sig hur det nya samhället fungerar. Vi såg under föregående rubrik 
att barnens kulturella kapital från hemlandet gällande språkkunskaper kan 
underlätta insamlandet av nytt kapital, men ser här att det kulturella kapital barnen 
har som innefattar kunskaper om myndigheter kan försvåra etableringen när de 
kommer till Sverige där denna kunskap inte överensstämmer. Innan har vi bara 
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sett att barnen behöver införskaffa ett nytt kapital, men här ser vi att de även kan 
behöva omvärdera de kapital de har med sig från hemlandet, det gamla fältet.  
 
Vi ser att personalen inte bara ser Sverige och barnens hemland som fält utan att 
de även gör en skillnad på barndom och vuxenliv som två olika fält. Det framgår 
av informanternas uttalanden att barnen behöver lära sig de kapital som är rådande 
på två olika fält samtidigt. I exempelvis citat 9 berättar informanten att barnen i 
skolan får lära sig hur vägar korsas med hjälp av trafikljus och övergångsställen, 
något som hon säger att svenskfödda barn lär sig som små. I citat 11 beskriver 
informanten sedan vad barnen behöver kunna för att som självständig vuxen 
kunna ta kontakt med myndigheter och skaffa egen lägenhet. Vi ser därför att 
personalens arbete samt barnens lärande blir splittrat och att det möjligen kan vara 
svårt att både ses som ett litet barn och som någon som snart förväntas vara vuxen. 
Derluyn & Broekaert fann i sin studie att det finns en risk att de ensamkommande 
inte får den hjälp och det stöd de behöver om samhället ser dem som något annat 
än barn (Derluyn & Broekaert 2008:328). Vi menar att det även kan bli 
problematiskt om de ensamkommande endast ses som barn eftersom de då inte 
får de kapital de behöver för att komma in på fältet vuxenliv. Denna splittring 
mellan fälten vuxenliv och barndom blir därför svår att komma ifrån. Vi ser att 
det är av vikt att barnen lär sig hur båda dessa fält fungerar. Det kan dock bli en 
utmaning då många av barnen bara har ett par år på sig att inhämta all denna 
kunskap, vilket framgår i kategori 5.5 ”Mycket de ska lära sig på kort tid”. 

6.1.3. Värderingar 
Det kulturella kapitalet kan även innefatta värderingar och normer. I resultatet har 
vi under rubriken 5.3. ”Kvinnor ska inte göra si, män ska göra så” sett hur 
personalen beskriver hur barnens värderingar inte stämmer överens med svenska 
värderingar gällande jämställdhet. Ett exempel på detta är i citat 7 där informanten 
berättar vad barnen behöver lära sig angående bemötandet av kvinnor för att 
kunna få ett arbete i Sverige. Enligt våra informanter har barnen ett visst kapital 
som inte anses passa in på det nya fältet, Sverige. Barnen behöver alltså lära sig 
vilka värderingar som är dominerande på det nya fältet de kommit till. Vi ser här 
ännu ett exempel på när de kapital barnen har med sig från sitt gamla fält inte 
överensstämmer på det nya fältet och de därför behöver lära om det de en gång 
redan lärt sig.   
 

6.1.4. En stark vilja att lära sig 
Vi kan se under kategori 5.2. “De är överlevare” att informanterna beskriver att 
barnen har en stark vilja att lära sig saker i det nya samhället. Informanterna lyfter 
fram barnens personlighetsdrag som viktiga i huruvida de klarar sig bra i Sverige 
eller ej. Detta bekräftas av forskarna Raghallaigh och Gilligan (2010:234), 
Maegusuku-Hewett m.fl. (2007:318) samt Hopkins & Hill (2010:407). Alla dessa 
har i sina studier, där de intervjuat ensamkommande barn, funnit att barnen bär på 
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en stark vilja att anpassa sig till det nya landet. I Bourdieus termer kan vi förstå 
detta som att personalen och forskningen verkar anse att det är barnens egna 
attityder som blir betydelsefulla för att skaffa sig rätt kapital och kunna bli en del 
av ett nytt fält. Bourdieu nämner ingenting om att personliga drag skulle kunna 
underlätta införskaffandet av kapital, det han istället nämner som viktigt är det 
sociala kapitalet som grund för att kunna erhålla resterande typer av kapital 
(Bourdieu 1989:399). Vi ser här att vår teori varken bekräftar eller förnekar den 
roll personliga drag kan ha för etableringen. Detta beror troligen på att Bourdieu 
har ett sociologiskt perspektiv på frågan där psykologiska och personliga 
perspektiv utesluts. Att forskningen bekräftar det våra informanter säger anser vi 
ändå tyder på att de personliga dragen kan vara något som skapar möjligheter till 
etablering för de ensamkommande barnen. 

6.1.5. Sammanfattning 
Vi har under denna rubrik sett att personalen anser att barnen behöver lära och 
lära om en mängd olika saker för att klara sig själva i Sverige. Dessa saker kan 
vara allt från hur rinnande vatten fungerar till hur de kontaktar en myndighet.  Vi 
har valt att jämföra dessa kunskaper med det Bourdieu kallar kulturellt kapital 
samt begreppet fält. Vi ser att Bourdieu menar att ett kulturellt kapital underlättar 
när individer vill ta sig in på nya fält och att det kulturella kapitalet då inte endast 
hjälper barnen att bli självständiga utan även accepterade.  Vi kommer fram till 
att barnen inte endast behöver lära sig hur fältet Sverige fungerar utan även att de 
är splittrade mellan fältet barndom och fältet vuxenliv. Vi ser även att barnen inte 
endast behöver inhämta nytt kapital utan att de även behöver omformulera vissa 
av de kapital de innehar från sitt gamla fält då dessa inte överensstämmer med hur 
kapitalen ser ut på fältet Sverige. Söderqvist (2013:51) problematiserar att de 
ensamkommande barnen behöver lära sig saker om samhället eftersom de därmed 
får svårare än svenskfödda barn att bli självständiga vuxna. Något annat vi har 
sett i denna del är att informanterna och forskningen beskriver att barnen har en 
stark vilja att lära sig och att detta kan underlätta deras etablering.   

6.2. Hur beskriver personalen barnens sociala nätverk? 
Under kategorierna 5.7. “Det största nätverket är varandra” samt 5.8. “Dom här 
har... inga alls” presenteras hur informanterna beskriver barnens sociala nätverk 
samt varför de anser att sociala relationer är nödvändiga. Vi kopplar detta till 
Bourdieus begrepp socialt kapital samt tidigare forskning om vad sociala nätverk 
har för betydelse.  

6.2.1. Ensamhet 
Under kategorin 5.8. “Dom här har… inga alls” talar informanterna om att barnen 
har med sig en ensamhet när de kommer till Sverige. Detta som en följd av att de 
är just ensamkommande och inte har någon med sig till det nya landet. Brendler - 
Lindqvist (2004:36) skrev i sin rapport att barnens brist på nära anhöriga kan 
kompenseras av exempelvis vänner eller boendepersonal. Detta är något som även 
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vår empiri visar. I citat 22 blir detta tydligt när informanten uttryckligen säger att 
personalen blir som de ensamkommandes föräldrar. Vi har dock en informant som 
i citat 28 säger emot. Hon säger att personalen aldrig kan ta den plats som familjen 
hade och att barnen därför riskerar att bli ganska ensamma. Vi ser här att våra 
informanter har olika syn på frågan om huruvida den förlorade familjen kan 
ersättas eller ej.  
 
När Bourdieu talar om sociala relationer använder han begreppet socialt kapital. 
Detta kapital består av det nätverk av människor individen har och vilken social 
grupp individen tillhör (Bourdieu 1997a:69-70). Bourdieu nämner dock ingenting 
om vilka relationer nätverket består av. Vi tolkar detta som att de som en gång 
funnits i nätverket kan ersättas då det inte verkar spela någon roll vilka nätverket 
består av så länge ett socialt nätverk finns. Alltså verkar det som att det Brendler 
- Lindqvist menar om att familjekontakterna skulle kunna ersättas av kontakt med 
exempelvis boendepersonal även bekräftas av Bourdieu och majoriteten av våra 
informanter. Detta ser vi som positivt då både Bourdieu och FoU 2005:1, som 
nämndes i problemformuleringen, belyser vikten av att alla individer har ett 
socialt nätverk (Bourdieu 1989:399, Sundell & Forster 2005:10).  

6.2.2. Vilka nätverket består av 
Vad informanterna är tydliga med i kategori 5.7. ”Det största nätverket är 
varandra” är att barnen är i stort behov av ett socialt kapital. I exempelvis citat 
21 ser vi att informanten beskriver att de ensamkommande barnens sociala 
nätverk är lika med noll när de kommer till Sverige. I citat 22 och 24 beskriver 
personalen att de ensamkommande spenderar tid med andra ensamkommande, 
men att det i övrigt endast är boendepersonal och myndighetskontakter som 
inkluderas i deras nätverk. Vi ser här att barnen har ett visst socialt kapital, men 
att detta, som vår informant i citat 24 påpekade, kanske inte på ett självklart sätt 
bidrar till barnens etablering i Sverige. I detta citat ser vi även att informanten gör 
en skillnad i värdet mellan kontakter med svenskfödda respektive andra 
ensamkommande. Som vi nämnde i föregående stycke gör Bourdieu ingen 
skillnad på vilka som finns i en individs nätverk så länge nätverket existerar 
(Bourdieu 1997a:69-70). Detta bekräftas även av Hessle (2009:144) som i sin 
studie beskriver att myndighetskontakter och andra vuxna har varit viktiga för de 
ensamkommande barnens etablering. Hon nämner även att ”svenskar” inte har 
haft en avgörande roll. Vi förstår detta som att det inte behöver vara negativt att 
de ensamkommande barnens nätverk enligt personalen är begränsat till 
myndighetspersoner och andra ensamkommande eftersom de ändå kan räkna upp 
flertalet personer som barnen har kontakt med.  
 
Enligt Bourdieu är socialt kapital viktigt för att få tillgång till vissa fält (Bourdieu 
1989:399), vi förstår detta som att en individ måste känna ”rätt människor” för att 
bli accepterad i det nya samhället. I vår empiri ser vi att flera av informanterna 
verkar mena att ”svenskar” i detta fall skulle vara ”rätt människor”, exempel på 
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detta ses i citat 23 och 24. Vi ser dock också att våra informanter verkar hävda att 
det finns fördelar med att de ensamkommande umgås med varandra då de kan 
förstå varandra eftersom de delar liknande erfarenheter. Att barnen umgås med 
varandra skulle enligt Bourdieu kunna betyda att de ensamkommande barnens 
umgänge med varandra kan försvåra deras möjligheter till etablering då andra 
ensamkommande inte kan hjälpa dem att ta sig in på det nya fältet Sverige. 
Möjligen är det viktigt för barnen att de även har kvar sitt gamla fält och att andra 
ensamkommande kan bidra till det. Detta är dock ingenting som vi genom vår 
studie kan få svar på eftersom vi inte pratat med de ensamkommande själva och 
våra informanter inte nämnt detta. 

6.2.3. Varför nätverket behövs 
Bourdieu menar att det sociala kapitalet är avgörande för att en människa ska 
kunna använda andra kapital. Enligt honom spelar det inte någon roll om en 
individ har ett stort kulturellt kapital om denne har ett litet socialt kapital 
(Bourdieu 1989:399). I vår empiri finns flertalet citat som verkar instämma med 
detta. Det är återkommande att personalen anser att barnens nätverk är begränsat 
och att detta blir problematiskt när de ska etableras. Informanten i citat 29 ser 
dock detta på ett annat sätt. Hon menar att trots att de ensamkommande ofta är 
ensamma kan de fortfarande ta sig långt i samhället gällande körkort, arbete och 
utbildning. Vi ser här att det finns en skillnad mellan det Bourdieu menar och det 
denna informant säger, detta är dock endast ett citat och då övriga informanter 
pratar om barnens begränsade nätverk som problematiskt kan vi ändå anta att det 
Bourdieu säger har en poäng. Vi ser här att det begränsade sociala nätverket därför 
kan bli en utmaning för barnens etablering. 
 
Bourdieu menar att kapitalet ska kunna hjälpa individen att bli accepterad samt 
att ta sig fram i rummet av sociala relationer (Bourdieu 1994:289-291). I 
exempelvis citat 27 blir det tydligt att informanten menar att de ensamkommande, 
till skillnad från de svenskfödda, inte har något socialt nätverk som kan hjälpa 
dem. Vi ser dock att HVB-hemspersonalen är en stor del av barnens sociala 
nätverk och att de hjälper de ensamkommande att inhämta de kapital som de anser 
att barnen behöver ha, alltså att de hjälper barnen att ta sig fram i rummet av 
sociala relationer. Därför menar vi att barnens sociala kapital kanske inte är så 
begränsat som personalen verkar framhålla. 

6.2.4. Sammanfattning 
Vi har under denna rubrik sett att HVB-hemspersonalen beskriver de 
ensamkommande barnens sociala nätverk som begränsat och främst bestående av 
myndighetspersoner och andra ensamkommande. Precis som beskrevs gällande 
kulturellt kapital kan vi se att informanterna verkar mena att det sociala kapitalet 
är nödvändigt för att de ensamkommande barnen ska kunna ta sig in på nya fält, 
bli självständiga individer och bli accepterade. Detta ser vi även i forskningen. En 
anledning till varför nätverket är begränsat kan enligt informanterna vara de 
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ensamkommande barnens begränsade språkkunskaper. För att förstå barnens 
sociala nätverk och dess betydelse för barnens möjlighet till etablering har vi 
använt Bourdieus begrepp socialt kapital. Vi har funnit att mängden socialt kapital 
en individ innehar enligt Bourdieu är avgörande för fler områden i individens liv. 
Bourdieu menar att andra kapital blir användbara först när man har ett socialt 
nätverk (Bourdieu 1989:399). Tanken om att sociala nätverk är viktiga för 
etableringen återkommer hos våra informanter samt i forskningen. Vi ser därför 
att tanken om att det är viktigt med sociala relationer för att en etablering i det nya 
samhället ska kunna ske stämmer både i teori och praktik. 
 

6.3. Vilka utmaningar ser personalen i barnens väg till etablering? 
Under tidigare rubriker har vi nämnt utmaningar till etablering i form av ett 
begränsat socialt nätverk och barnens bristande språkkunskaper. Under denna 
rubrik presenterar vi övriga parametrar som våra informanter tagit upp när de 
pratat om utmaningar i barnens väg till etablering.  

6.3.1. Att vara redo för att lämna HVB-hemmet 
I kategori 5.5. ”Mycket de ska lära sig på kort tid” berättar informanterna att en 
utmaning för etableringen är att vissa av barnen har begränsad tid att lära sig allt 
de behöver inför den dag då de flyttar ut från HVB-hemmet. Med andra ord får 
vissa barn enligt personalen inte tillräckligt lång tid på sig att inhämta det 
specifika kapital som behövs för att klara sig i Sverige. Här blir det tydligt att 
personalen ser sig själva som viktiga för barnens etablering i samhället. Detta 
kräver enligt dem mer tid då de lyfter fram risken med att den korta tiden leder till 
ofullständigt kapital som kommer skapa svårigheter för barnen. Även om barnen 
hinner inhämta det specifika kapital de behöver så menar Bourdieu att det sociala 
kapitalet är det som är det avgörande (Bourdieu 1989:399).  Det blir därför en 
utmaning för barnen att de förlorar en stor del av sitt sociala kapital, personalen 
på HVB-hemmen, den dagen de flyttar från boendet. Eftersom barnen därmed 
möjligen saknar en tillräcklig mängd socialt kapital skulle andra människor enligt 
personalen behöva ta vid för att minimera risken för att barnen blir socialt utsatta. 
 
Att personalen ser sig själva som viktiga aktörer för att erhålla barnen med ”rätt” 
socialt kapital ser vi igen i kategori 5.9. ”Ibland känns det som att vi är ensamma”. 
De lyfter här fram att flera instanser behöver samverka för att lösa bristen på 
socialt kapital som uppstår när barnen flyttar från HVB-hemmet. De menar att 
andra organisationer bör samverka och ta vid där boendet slutar. Detta skulle 
kunna innebära att andra professionella eller frivilligarbetare fyller den funktion 
HVB-hemspersonalen tidigare haft och därmed fyller upp saknaden av barnens 
sociala kapital som uppstår när HVB-hemspersonalen försvinner. Detta kopplar 
vi till det Brendler-Lindqvist menar om att det är viktigt för barnens psykiska 
hälsa att de hittar människor som kan kompensera bristen på nära anhöriga 
(Brendler-Lindqvist 2004:36). Då vi har ett sociologiskt perspektiv på vår studie 
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har vi inte undersökt barnens psykiska hälsa, men utifrån det Brendler-Lindqvist 
menar tänker vi att det inte enbart innebär att de ensamkommande barnen förlorar 
en del av sitt sociala kapital utan att det även kan vara psykiskt påfrestande. Även 
om personalen har gett de ensamkommande allt det kapital barnen behöver inför 
flytten från HVB-hemmet kan möjligen separationen från personalen skapa 
svårigheter i barnens väg till etablering. Detta då barnen ännu en gång behöver 
finna människor som kan kompensera deras brist på människor som står dem nära. 
Ett psykologiskt perspektiv är, som tidigare nämnt, ingenting som vi har haft i 
denna studie. Vi anser dock att det ändå är av vikt att lyfta att uppbrottet från 
HVB-hemmen kan få fler konsekvenser än de vi kan lyfta med hjälp av vår empiri.  

6.3.2. Stereotypisering  
I vårt resultat blir det tydligt att personalen utgår från att barnens värderingar 
skiljer sig från det som är specifikt ”svenska” värderingar. Detta blir inte minst 
tydligt i kategorin 5.3. “Kvinnor ska inte göra si, män ska göra så”. I exempelvis 
citat 4 finner vi att vår informant säger att de ensamkommande kommer till 
Sverige med en verklighetssyn där kvinnor och män är olika och att barnen även 
är intoleranta mot människor som tycker annorlunda än de själva. I citat 8 blir 
detta ännu tydligare när vår informant använder sig av ordet kvinnohatare. Det 
blir även påtagligt i detta citat att informanten anser att detta är något som måste 
åtgärdas för att barnen ska passa in i Sverige, alltså att barnens syn på kvinnor och 
män skiljer sig från de svenskföddas. Kopplat till Bourdieu ser vi här att 
personalen menar att det kulturella och sociala kapitalet även innefattar 
värderingar och normer kring kön. Vi ser även att personalen verkar menar att 
barnen har gått från ett fält till ett annat och att det specifika kapital de har med 
sig från sitt förra fält inte passar in på det nya. Som vi nämnde under kategori 6.1. 
ser vi alltså att personalen hävdar att de ensamkommande behöver omformulera 
det kulturella och sociala kapital de har med sig från sitt gamla fält för att de ska 
kunna etableras på det nya.  

6.3.3. “Vi och dem” 
Våra informanter visar inte bara på en stereotyp bild av de ensamkommande utan 
även av de svenskfödda. Ett exempel på detta är citat 5 när vår informant säger att 
människors lika värde är en självklarhet för “oss”, men kanske inte för de 
ensamkommande. Detta leder till det “vi och dem”-tänk som stereotypiseringen 
skapar (Eriksen 1993:35). I citat 33 kan vi se ett exempel på en möjlig konsekvens 
av att detta “vi och dem”-tänk existerar. Informanten berättar att det inledningsvis 
varit svårt för dem att finna utslussningslägenheter för de ensamkommande för att 
hyresvärdarna inte ville hyra ut till “dom här flyktingbarnen”. Här ser vi att det 
Ålund (2002:293-295) nämner om att människor i Sverige kategoriseras utifrån 
kultur och att de med annan kultur än den svenska riskerar att diskrimineras och 
få sämre möjligheter till boende styrks av vår empiri. Problemet vår informant 
hade med att hitta boende minskade dock senare då hyresvärdarna fick mer 
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information och erfarenhet av gruppen, vilket vi ser som positivt då denna 
kategorisering verkar kunna förändras. 
 
Enligt Mitchell är de i den överlägsna gruppen tillåtna att stereotypisera andra 
människor och detta avgör hur de uppträder mot andra grupper (Mitchell 
1956:32). I vår studie ser vi att ”den överlägsna gruppen” är de svenskfödda och 
att det är de som har makten att göra avgränsningen för vilka som tillhör den egna 
gruppen och vilka som ingår i ”de andra”. Stereotypisering menar våra 
informanter görs av samhället, men som våra resultat även visar görs detta även 
av personalen själva. Vi ser detta som att även våra informanter påverkas av de 
samhälleliga rörelser som finns. Att stereotypiseringen existerar och därmed 
kategoriserar de ensamkommande och de svenskfödda i olika grupper kan 
försvåra när de ensamkommande ska ta sig in i samhället. Detta om människor 
antar att barnen är på ett sätt som skiljer dem från den övriga gruppen. Ålund 
menar, som tidigare nämnts, att människor kategoriseras utifrån kultur och att de 
med annan kultur än den svenska ofta diskrimineras (Ålund 2002:293-295). 
Broady talar om detta i andra ord när han tolkar Bourdieu. Han pratar om att 
invandrarkulturen är en icke erkänd kultur som det talas väl om, men som i 
slutändan inte räknas (Broady 1998:3-5). Kopplat till tanken om att övergå från 
ett fält till ett annat verkar därmed inte bara handla om att skaffa sig ett nytt 
kapital. Det handlar även om att skaffa sig ”rätt” sorts kapital, vilket i slutändan 
tenderar att skapa stereotypa föreställningar om barnen samt även om vad som är 
”svenskt”.  

6.3.4. Integration eller etablering? 
Vi anser att det är intressant att flertalet informanter i våra intervjuer pratar om att 
barnen behöver bli som de svenskfödda. Att informanterna har denna åsikt anser 
vi är problematiskt. Detta eftersom de då antar att det finns något som är “svenskt” 
och att barnen behöver uppnå detta för att bli en del av det svenska samhället.  
 
Stereotypisering är inte bara skapandet av grupper utan även det konstanta 
tillämpandet av dem (Eriksen 1993:34). Det vill säga att det alltid kommer att 
finnas ett “vi och dem”-tänk som i sin tur även innebär att de ensamkommande 
aldrig kan bli som de svenskfödda. Detta tänker vi kan kopplas till det Bourdieu 
nämner om att personer med olika mängd kapital sällan går väl ihop och att detta 
heller ej är eftersträvansvärt. Det Bourdieu säger skulle dock kunna betyda att 
barnen kan bli en del av de svenskfödda om de införskaffar sig rätt mängd kapital, 
detta går dock stereotypiseringen emot. För att barnen ska kunna etableras skulle 
det underlätta om det Bourdieu säger stämmer och att maktaspekten som 
stereotypiseringen tillför inte existerade då klyftan mellan de ensamkommande 
och de svenskfödda då möjligen inte skulle finnas. Vi tror dock att det 
stereotypiseringen framhåller är en verklighet och att det inte är en aspekt som går 
att bortse från. 
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Om vi ser till vissa av våra informanter, exempelvis i citat 8, verkar de hävda att 
det är viktigt att de ensamkommande ändå försöker bli så lika de svenskfödda som 
möjligt genom att exempelvis få jämställdhetsundervisning. Detta är också något 
som Wernersjö tar upp i sin forskning där hon intervjuat ensamkommande barn. 
Hon kommer i sin studie fram till att en utmaning de ensamkommande barnen står 
inför är att de behöver uppnå en svenskhet för att känna tillhörighet i Sverige 
(Wernersjö 2014:74). 

6.3.5. Sammanfattning 
Under denna rubrik har utmaningar till barnens etablering presenterats och 
exempel har givits i form av begränsat med tid, bristen av samverkan, 
stereotypisering samt diskriminering. Vi har sett att personalens roll i barnens liv 
är viktig och att det kan bli problematiskt när barnen flyttar från HVB-hemmet då 
det inte finns någon aktör som tar vid. Detta hör ihop med att barnen sällan har så 
många år på sig att införskaffa den mängd kapital de behöver för att kunna bli 
självständiga vuxna. Det sätt barnens värderingar beskrivs på av informanterna 
kopplar vi till begreppet stereotypisering och vi menar att det kan få konsekvenser 
för barnens möjligheter att ta sig ut i det svenska samhället. Även Bourdieus 
begrepp har använts för att förstå varför barnens kultur inte accepteras och varför 
olika grupper i samhället inte fungerar ihop. I forskningen ser vi att det både finns 
de som håller med om att barnen behöver bli “svenska” och att det finns de som, 
precis som vi, menar att det leder till en form av diskriminering.  Vi tänker att alla 
ovannämnda faktorer kan försvåra de ensamkommande barnens möjlighet till 
etablering.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras en sammanfattande diskussion av studien i stort, följt 
av en kritisk reflektion kring trovärdighet, reliabilitet samt representativitet och 
generaliserbarhet. 

7.1. Resultatdiskussion 
Denna studie har undersökt vilka perspektiv och erfarenheter personal på HVB-
hem för ensamkommande barn har på barnens möjlighet till etablering i det 
svenska samhället. Vi undersökte detta genom att intervjua sju informanter i fyra 
olika kommuner i södra Sverige. Vi fokuserade på hur personalen såg på barnens 
sociala nätverk, utmaningar till etablering samt vad de ansåg att barnen behövde 
lära sig för att klara sig i Sverige. Vi analyserade sedan vår empiri med hjälp av 
Bourdieus kapitalteori samt begreppet stereotypisering. Även tidigare forskning 
om ensamkommande barn användes och diskuterades. Vi fann åtta olika 
kategorier i vår empiri som på något sätt svarade på våra frågeställningar.  
 
Något som förvånade oss var att vi fann flertalet citat i empirin där våra 
informanter på ett eller annat sätt stereotypiserade de ensamkommande eller de 
svenskfödda. Vi tänker att detta kan bero på att alla frågor i intervjun var 
generaliserande, vi frågade inte om enskilda individer utan om gruppen 
ensamkommande barn i stort. Kanske hamnade personalen i ett “vi och dem”-tänk 
eftersom vi som intervjupersoner redan delat in individerna i grupperna 
“personal” och “de ensamkommande barnen”. Dock frågade vi ingenting om 
barnens kultur eller värderingar, men ändå kom detta upp i flera av intervjuerna 
som en utmaning för etablering. Detta kan därför ses som en värdefull upptäckt i 
vår empiri. Att informanterna använde ordet integration istället för etablering är i 
sig inte förvånande eller särskilt anmärkningsvärt eftersom vi som 
intervjupersoner inte förklarade vad vi definierade de olika begreppen som. Vi 
ställde inga frågor om integration utan använde endast ordet etablering och vi 
tänker att våra informanter möjligen såg dessa som likställda. 
 
Gällande Bourdieus kapitalteori använde vi begreppen kulturellt (Bourdieu 
1990:125), socialt (Bourdieu 1997a:69-70) och specifikt kapital (Bourdieu 
1997b:128) samt begreppet fält (Bourdieu 1990:58). Det vi såg var att 
informanterna beskrev att barnens sociala kapital är litet. Vi såg också att 
informanterna beskrev att barnens kulturella kapital från hemlandet inte alltid 
passar här i Sverige och att detta kan bero på att olika kapital behövs i olika fält 
(Bourdieu 1990:58). Vi har också kunnat se att det inte är så enkelt som att säga 
att barnen behöver olika kapital. I sina utsagor utgår personalen från stereotypa 
föreställningar om vad människor i fältet Sverige respektive barnens hemländer 
har för kapital. Detta innefattar även en värdering av hur det ena fältet anses vara 
rätt och det andra bristfälligt. Kopplat till etablering ser vi att både det sociala och 
kulturella kapitalet kan ökas med hjälp av HVB-hemspersonalen och andra 
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aktörer i samhället, exempelvis skolan. Ett hinder för etablering kan dock vara 
stereotypiseringen som finns i samhället (Eriksen 1993:34-25), vilket vi såg 
exempel på i citatet där vår informant berättade att det var svårt att hitta någon 
som ville hyra ut lägenheter till denna grupp.  
 
Våra slutsatser är att informanterna beskriver de ensamkommande barnens kapital 
som begränsade och verkar se sin roll som väldigt viktig i detta sammanhang. Vår 
empiri visar hur personalen går in och arbetar med allt från hur en kvinna bör 
bemötas till hur rinnande vatten fungerar. De kapital barnen har med sig från 
hemlandet, menar informanterna inte alltid passar in och de behöver därmed läras 
om. Att de ensamkommande barnen blir stereotypiserade tänker vi dock skulle 
kunna försvåra deras väg till etablering. Det finns alltså en dubbelhet i personalens 
utsagor där barnen har potential och starka viljor och där personalen arbetar hårt 
för att vilja hjälpa barnen många gånger med knappa resurser samtidigt som de 
ibland tenderar till att göra skillnad på barnens normer och det som anses vara 
”svenska normer”.  

7.2. Kritisk reflektion 

7.2.1. Trovärdighet 
Innan arbetet med studien påbörjades hade vi en tanke om vad de 
ensamkommande barnen behöver för att kunna etableras i det svenska samhället. 
Då en av oss har arbetat med ensamkommande har denne sett att barnen behöver 
vissa verktyg för att lyckas bli självständiga. Vi har även båda två ett 
samhällsintresse och har därmed följt den pågående debatten om hur samhället 
bäst arbetar med de utlandsfödda som kommer till Sverige. Vi hade till följd av 
detta tankar kring att det möjligen skulle kunna vara kontakter, det svenska 
språket och kunskaper om Sverige som är viktiga för att kunna få ett arbete, en 
bostad och en plats i samhället. Detta har påverkat vilka teorier vi valt samt vilka 
frågor vi valt att ställa till informanterna, vi har alltså varit subjektiva. Möjligen 
finns det andra faktorer som påverkar etableringen, men som nu inte togs upp i 
våra intervjuer. En av de sista frågorna vi ställde var dock huruvida informanterna 
hade andra tankar om vad barnen behöver för att etableras. Det var i denna fråga 
informanterna tog upp jämlikhet och kvinnosyn. Detta ledde till att vi fick utvidga 
vår syn på ämnet och därmed även använda begreppet stereotypisering för att 
förstå vår empiri. Det är dock möjligt att det finns andra faktorer som påverkar 
barnens möjlighet till etablering, men som informanterna valde att inte ta upp. 
Detta skulle möjligen kunna påverka trovärdigheten i vår studie.  
 
Även Silverman nämner faktorer som kan påverka trovärdigheten och en av dessa 
är reaktioner från undersökningsgruppen (Silverman 2013:288). Vi tänker att våra 
intervjufrågor möjligen varit tydligt riktade för att passa vår teori och därför 
upplevts som ledande. Att informanterna redan innan intervjun, genom det 
utskickade mailet, visste vilket ämne vi skulle ställa frågor om kan ha påverkat 
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deras sätt att svara. Kanske har de då funderat ut de svar de tror att vi velat höra. 
Vi valde ändå att i förväg informera om studiens innehåll för att, som vi nämnt 
under rubriken “Etiska överväganden”, uppfylla det etiska kravet om information.  
 
Självklart har våra val av intervjufrågor, presenterade citat samt tolkningar i 
analysen varit subjektiva till följd av vår förförståelse som troligen påverkat det 
vi kommit fram till. Kanske är det så att andra människor med andra erfarenheter 
än oss skulle ha gjort andra val och därför kommit fram till andra slutsatser. Vi 
har därför försökt vara så transparenta som möjligt i hur vi tänkt kring de val vi 
stått inför och varför vi tagit de beslut som vi tagit och därmed försökt vara det 
Larsson kallar perspektivmedvetna (Larsson 2005:4). Detta gör att läsaren själv 
har möjlighet att avgöra om denne anser att vår studie känns trovärdig.  
 
I resultatet där vi redovisar våra kategorier har vi gjort vårt bästa för att presentera 
så många informanter som möjligt. Vi valde att illustrera svarsfrekvensen i form 
av en matris för att läsaren ska kunna se vilka informanter som pratat om vilka 
kategorier samt se att de flesta informanter finns representerade i de kategorier de 
haft åsikter om. Silverman menar att en matris ökar trovärdigheten då läsaren kan 
se att författaren undvikit att enbart använda citat från vissa informanter för att de 
var de mest välformulerade (Silverman 2013:296-297).   
 
Vad gäller negativa fall finns det transkriberat material som inte är presenterat i 
någon kategori. Detta valdes bort för att det inte svarade på våra frågeställningar 
eller för att det endast var en eller två informanter som pratade om ämnet. 
Exempel på sådant vi rensat bort på grund av någon av dessa anledningar är vilka 
aktiviteter som boendena anordnar och hur barnen påverkas av att inte veta 
huruvida de får uppehållstillstånd eller ej. Vi ställde exempelvis frågan om 
aktiviteter för att med en följdfråga kunna få svar på vad syftet med aktiviteterna 
är, men frågan i sig var inte värdefull för vårt syfte. 
 
Gällande de teorier vi valt tänker vi att de täcker den empiri vi funnit och att de 
har gett oss möjlighet att förstå och förklara denna. Från början hade vi enbart en 
teori men då vi märkte att denna inte täckte allt som kom fram under intervjuerna 
fick vi komplettera med ytterligare ett begrepp - stereotypisering. Vi valde även 
att ta in Broady som har tolkat och visat på fler användningsområden för 
Bourdieus kapitalteori. Med hjälp av dessa hoppas vi kunnat nå triangulering då 
detta, enligt Svensson & Ahrne, kan öka trovärdigheten. De menar att om 
forskaren använder sig av fler än en teori eller metod kan trovärdigheten ökas 
genom en mer objektiv beskrivning (Svensson & Ahrne 2011:27-28). Vi är dock 
medvetna om att det i en kvalitativ studie aldrig är fullt möjligt att uppnå 
objektivitet.  
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7.2.2. Reliabilitet 
Om en studie har hög reliabilitet innebär detta att studien skulle få samma resultat 
även om andra forskare genomförde studien eller om samma forskare gjorde 
studien vid ett annat tillfälle (Hammersley 1992:67). Eftersom vi från början 
bestämt oss för att använda Bourdieus kapitalteori som hjälp i arbetet kan 
eventuellt vår analys ha påverkats på så sätt att vi möjligen har letat efter 
kategorier som stämmer överens med de teoretiska begrepp som kom med denna 
teori. Vi tänker att detta kan påverka det Trost kallar objektivitet som i sin tur 
även påverkar reliabiliteten eftersom andra personer möjligtvis skulle funnit andra 
kategorier om de inte haft vår teori som grund (Trost 2010:131).  
 
Andra saker Trost tar upp som kan påverka reliabiliteten är om intervjusituationen 
inte ser likadan ut vid alla intervjuer, att intervjuarnas sätt att registrera svar 
förändras och att det ställs olika intervjufrågor vid olika intervjuer (Trost 
2010:131). Gällande det förstnämnda har våra intervjusituationer inte sett 
likadana ut på så sätt att de utförts på informanternas arbetsplatser och därmed 
inte haft exakt samma miljö. Dock har alla informanter befunnit sig i sin 
professionella roll och därmed i någon mån haft samma förutsättningar. Alla 
intervjuer har spelats in med diktafon samt transkriberats, alltså har svaren 
registrerats på samma sätt vid alla intervjuer. Vi har dessutom läst igenom 
varandras transkriberingar och jämfört med ljudfilerna för att säkerställa att 
ingenting uteslutits. Vad gäller intervjufrågorna har samma grundfrågor ställts till 
alla informanter, vilket skulle kunna öka reliabiliteten i vår studie. Dock är det 
semistrukturerade intervjuer som genomförts vilket innebär att vi ställt följdfrågor 
beroende på situationen. Dessa frågor har alltså inte varit samma, vilket sänker 
reliabiliteten i vår studie.  
 
Vi vill belysa att den empiri vi presenterat består av HVB-hemspersonalens 
subjektiva tankar och erfarenheter om hur de ensamkommande barnens 
möjligheter till etablering ser ut. Det är inte barnens ord utan enbart personalens 
resonemang och möjligen hade vi fått andra resultat om vi frågat barnen själva. 
Detta har dock flertalet andra redan forskat kring medan studier som utgår från 
personalen saknas. Vi är även medvetna om att personalens syn på frågan inte 
nödvändigtvis överensstämmer med hur det är i verkligheten. Detta faktum hade 
dock varit detsamma även om det varit barnen vi intervjuat. Jacobsson menar att 
syftet med kvalitativa studier är just att fånga in människors subjektiva tankar och 
åsikter om olika fenomen och tanken är inte att det endast finns en sanning 
(Jacobsson 2008:175).  

7.2.3. Representativitet och generaliserbarhet 
Gällande representativitet och generaliserbarhet är vi medvetna om att vårt urval 
enbart representerar HVB-hem i södra Sverige och möjligen skulle vi fått andra 
svar i en annan del av Sverige. Detta skulle kunna påverka det Svensson & Ahrne 
kallar generaliserbarhet eftersom vårt resultat möjligen inte går att överföra på 
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andra personer eller miljöer (Svensson & Ahrne 2011:29). Dock valde vi att söka 
informanter i fyra olika kommuner av varierande storlek samt boenden som var i 
både kommunal och privat regi. Vi tänker därför att det ändå finns en viss 
representativitet och därmed även generaliserbarhet i vår studie eftersom vi har 
funnit att det finns likheter hos våra informanter trots att deras boenden har olika 
förutsättningar och storlek.  
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8. KUNSKAPSBIDRAG OCH FÖRSLAG TILL VIDARE 
FORSKNING 
Tidigare forskning om ensamkommande barn handlar främst om barnens 
upplevelser av den första tiden i det nya landet eller om deras psykiska hälsa. Vi 
har inte funnit någon studie som berör etablering ur HVB-hemspersonalens 
perspektiv och ingen av de forskningsstudier vi presenterat har heller använt 
samma teorier som vi använt oss av. Vi hoppas därför att denna studie kan ge ett 
nytt perspektiv på ämnet samt bidra till en vidare förståelse för arbete med 
gruppen ensamkommande och deras utmaningar.  
 

Vad gäller förslag till vidare forskning hoppas vi få se fler studier som fokuserar 
på HVB-hemspersonalens upplevelser då vi tänker att de är en stor del av de 
ensamkommande barnens sociala nätverk. Det är även de som finns där som stöd 
i arbetet med etablering. Det vi saknar i vår studie och som också kan behöva 
beforskas är hur familjehem arbetar med ensamkommande och deras etablering, 
detta är ett fokus som vi inte alls tagit upp i vår studie.  
 

Det skulle även vara intressant om longitudinella studier genomfördes så att vi 
även fick svar på hur det går för barnen när de kommer upp i vuxen ålder. I vår 
studie framkommer endast vad personalen tror är viktigt för etablering, inte vad 
som faktiskt fungerar.  
 
 

 

 
  



49 

 
 

9. REFERENSER 
Arbetsförmedlingen (2013) Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden – fokus 
på unga som varken arbetar eller studerar. Jordbro: Strömbergs 
 
Ayotte, W. (2000) Separated Children Coming to Western Europé. Why they 
travel and how they arrive. Geneva: Save the Children 

Bourdieu, P. (1986) “The forms of Capital”. In: Richardson, J. G. (red.) 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, 
Connecticut: Greenwood Press 

Bourdieu, P. (1989) ”La Noblesse d’État Grades écoles et esprit de corps”. 
Revue francaise de pédagogie, Année 1991, Volume 94 pp 93-98 
 
Bourdieu, P. (1990) The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press 
 
Bourdieu, P. (1994) Kultursociologiska texter. Stockholm: Brutus Östlings 
Bokförlag 
 
Bourdieu, P. (1995) Praktiskt förnuft. Göteborg: Daidalos AB 
 
Bourdieu, P. (1997a) Outline of a theory of practice. Cambridge: University 
Press 
 
Bourdieu, P. (1997b) Kultur och Kritik. Göteborg: Daidalos AB 
 
Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1993) Den kritiske ettertanke. Oslo: Det Norske 
samlaget 
 
Brendler-Lindqvist, M. (2004) Att möta de ensamkommande barnen. 
Stockholm: Rädda barnen 
 
Broady, D. (1998) Kulturens fält. Uppsala: Uppsala universitet 
 
Dahlgren, LO. & Johansson, K. (2015) “Fenomenografi”. I: Fejes, A. &  
Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB 
 
Dalen, M. (2015) Intervju som metod. Lund: Gleerups 
 
Derluyn, I. & Broekaert, E. (2008) ”Unaccompanied refugee children and 
adolescent: The glaring contrast between a legal and a psychological 
perspective”. International Journal of Law and Psychiatry, 31 (2008) 319-330 
 



50 

 
 

Eriksen, T H. (1993) Etnicitet och nationalism. Nora: Nya Doxa AB 
 
Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2011) ”Intervjuer” I: Ahrne, G. & 
Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB 
 
Hammersley, M. (1992) What’s wrong with ethonography? Methodological 
Explorations. London: Routledge 
 
Hastrup, K. (1995) A passage to antropology: between experience and theory. 
London: Routledge 
 
Hermerén, G., Gustafsson, B. & Petterson, B. (2011) God forskningssed. CM-
Gruppen AB: Bromma 
 
Hessle, M. (2009) Ensamkommande men inte ensamma. Tioårsuppföljning av 
ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som 
unga vuxna i Sverige. Stockholm: Stockholms universitet, institutionen för 
pedagogik, akademisk avhandling 
 
Hopkins, P. & Hill, H. (2010) ”The needs and strengths of unaccompanied 
asylum-seeking children and young people in Scotland”. Child and Family 
Social Work, 15, pp 399–408 
 
IBL 1: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html  
9 mars kl. 12:45 
 
IBL 2: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-
ersattning/Vanliga-begrepp.html 
24 mars kl. 12:48  
 
IBL 3: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html  
9 mars kl. 10.25 
 
IBL 4: http://www.synonymer.se/?query=integration  
24 mars kl. 08:52 
 
IBL 5: http://www.synonymer.se/?query=etablera  
24 mars kl. 08:40 
 
IBL 6: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html 
25 mars kl. 13:08 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Statistik.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://www.synonymer.se/?query=integration
http://www.synonymer.se/?query=etablera
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Olika-myndigheters-ansvar.html


51 

 
 

 
IBL 7: http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-
ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-
mottagande/Ankomstkommun.html 
25 mars kl. 13:13 
 
Jacobsson, K. (2008) ”Den svårfångade kvaliteten”. I: Sjöberg, K. & Wästerfors, 
D. (red.) Uppdrag forskning: Konsten att genomföra kvalitativa studier. Malmö: 
Liber AB 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
Larsson, S. (2005) Om kvalitet i kvalitativa metoder. Nordisk pedagogik 25(1) 
 
Maegusuku-Hewett, T., Dunkerley, D., Scourfield, J. & Smalley, N. (2007) 
”Refugee Children in Wales: Coping and Adaptation in the Face of Adversity”. 
Children & society. Volume 21, pp. 309–321 
 
Migrationsverket (2015) Inkomna ansökningar om asyl 2014 
 
Mitchell, J. C. (1956) “The Kalela Dance” Rhodes-Livingstone Papers nr. 27. 
Manchester: Manchester University Press 
 
Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Beverly Hills, 
CA: Sage 
 
Raghallaigh, M N. & Gilligan, R. (2010) ”Active survival in the lives of 
unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of 
religion”. Child and Family Social Work, 15, pp 226–237 
 
SFS 2001:937 Socialtjänstförordning 
 
Silverman, D. (2013) Doing qualitative research. Sydney: Sage publications Ltd 
 
Socialförvaltningen (2011) Ensamkommande barn och ungdomar. Riktlinjer för 
handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. 
Stockholm: Avdelningen för statsövergripande sociala frågor 
 
Socialstyrelsen & Migrationsverket (2002) Förbättringar i mottagandet av barn 
från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal 
vårdnadshavare. Migrationsverkets och Socialstyrelsens skrivelse: Stockholm 
 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Ankomstkommun.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Ankomstkommun.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande/Ankomstkommun.html


52 

 
 

Socialstyrelsen (2003) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem 
för vård eller boende SOSFS 2003:20. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
 
SOU 2006:73 Den segregerande integrationen. Stockholm: Statens offentliga 
utredningar 
 
Stretmo, L. (2012) Governing the unaccompanied child. Media policy and 
practice. Gothenburg: University of Gothenburg, Department of sociology and 
work science 
 

Sundell, K. & Forster, M. (2005) En grund för att växa. Forskning om att 
förebygga beteendeproblem hos barn. Stockholm: Stockholms 
statsledningskontor: Forsknings – och Utecklingsenheten 

 
Svensson, P. & Ahrne, G. (2011) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”. 
I: Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 
Liber AB 
 
Söderqvist, Å. (2013) ”Leaving Care with “Cultural Baggage”: The 
Development of an Identity within a Transnational Space.” Australian Social 
Work, Vol. 67, No. 1, 39–54 
 
Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Wade, J (2011) ”Preparation and transition planning for unaccompanied asylum-
seeking and refugee young people: A review of evidence in England”. Children 
and Youth Services Review, 33, pp 2424–2430 
 
Wernesjö, U. (2014) Conditional Belonging - Listening to Unaccompanied 
Young Refugees’ Voices. Uppsala: Uppsala university, Department of Sociology 
 
Ålund, A. (2002) ”Sociala problem i kulturell förklädnad” I: Meeuwisse, A. & 
Swärd, H. (red) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur 
 



 

 
 

10. BILAGOR 
Bilaga 1 – Mail till HVB-hemmen 
 
Hej! 
Vi är två socionomstudenter som just nu håller på med vår kandidatuppsats. Vi 
skriver om vad personalen på HVB-hem för ensamkommande barn har för 
perspektiv och erfarenheter när det gäller barnens möjligheter till etablering i det 
svenska samhället.  
 
Vår förhoppning är att någon/några i er personalgrupp kan tänka sig att ställa upp 
på en intervju med oss någon gång i vecka 14-16. Kriterier vi har för denna 
personal är att den har varit anställd i minst ett år samt att den arbetar i det dagliga 
arbetet med ungdomarna. Intervjun kommer att vara cirka en timme lång och vi 
genomför gärna intervjun på ert HVB-hem. Intervjun kommer att spelas in med 
diktafon för att vi i efterhand ska kunna skriva ner det som sagts och analysera 
innehållet. Ni kommer att vara helt anonyma och intervjumaterialet kommer 
endast användas till vår uppsats.  
 
Har ni några frågor kan ni höra av er till oss eller vår handledare på: 
Miranda: mirdi448@student.liu.se  
Hanna: hankn017@student.liu.se  
Handledare Mehek Muftee: mehek.muftee@liu.se  
 
Vi ser fram emot att höra från er! 
 
Med vänliga hälsningar 
Miranda Digréus och Hanna Knutsson 
Termin 6, socionomprogrammet 
Linköpings universitet, campus Norrköping 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

• Kan du berätta lite om dig själv?  
o Hur länge har du arbetat här? 
o Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Berätta om boendet. Ålder, antal, länder? 
• Kortfattat: Hur ser barnens dagar ut? 
• Hur ser du på barnens möjlighet till etablering i det svenska samhället?  

o Vad anser du är viktigt för att etableringen ska kunna ske?  
o Vilka utmaningar ser du finns gällande detta? 

• Hur ser barnens sociala nätverk ut? 
• Vilka aktiviteter finns för barnen? Vad har ni för syfte med dessa? 
• Vad anser du är viktigt för ungdomarna att lära sig om det nya samhället? 

o Varför är just dessa aspekter viktiga? 
o Hur jobbar ni på boendet för att ungdomarna ska få möjlighet att lära 

sig om dessa områden? 
• Finns det något annat ni vill lägga till som är kopplat till det vi pratat om? 
• Har ni några frågor?  
• Vill ni läsa det transkriberade materialet? 
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