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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka socialarbetares upplevelser av integrationen av 

ensamkommande barn. Vi ville studera vilka faktorer hos individerna och samhället som 

socialarbetarna upplever påverkar integreringen och hur de utifrån sin förståelse arbetar för att 

främja integrationen. Uppsatsen har en fenomenologisk ansats och fokuserar på socialarbetarnas 

egna upplevelser av fenomenet. Studiens empiri är inhämtad från kvalitativa intervjuer som 

genomfördes med fem socialarbetare, alla handläggare i ärenden som rör ensamkommande barn. 

Resultatet visar att socialarbetarna upplever att viljan att integreras är den mest betydande 

förutsättningen som måste finnas hos ungdomarna. Det största hindret för integrationen som 

socialarbetarna belyser är de traumatiska erfarenheter ungdomarna har och de upplevelser som de 

varit med om, vilka ungdomarna måste hantera innan de kan påbörja en integrationsprocess. 

Socialarbetarna anger skolan, boendet, socialtjänsten och frivilligorganisationer som de aktörer 

som är mest betydande för ungdomarnas integrering. Samtliga intervjuade menar också att hur 

samhället ser ut och vilka värderingar som finns påverkar ungdomarnas integration. 

Socialarbetarna berättar att de arbetar för att stärka och motivera ungdomarna till att bli en del av 

samhället men att inte alla ungdomar är mottagliga för detta.  

Nyckelord: ensamkommande barn, integration, socialarbetare. 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper was to examine social workers' experiences of integration of 

unaccompanied children. We aimed to study which factors in the individual and the community 

social workers experience affect the integration and how they, based on their understanding, work 

to promote integration. The essay has a phenomenological approach and focuses on the social 

workers' own experiences of the phenomenon. The empirical data was obtained from qualitative 

interviews conducted with five social workers, all administrators in cases involving 

unaccompanied children. The result shows that the social workers feel that the desire to integrate 

is the most important presumption that must be present in the unaccompanied children. An 

important hindrance to the integration that the social workers illustrate is their experiences of 

trauma which have to be dealt with before they can successfully complete the process of 

integration. The social workers indicate school, the sheltered accommodation, social services and 

voluntary organizations as the operators that are most important for the integration. All 

interviewees also believe that what society looks like and what values that are prevailing are 

affecting the unaccompanied childrens' integration. The social workers report that they are 

working to strengthen and motivate the unaccompanied children to become a part of society but 

not all are receptive to it. 

Keywords: unaccompanied children, integration, social workers.  

 



Förord 

 

Under våra år på socionomprogrammet vid Karlstads universitet har vi fått kunskap om många 

olika utsatta grupper och hur människor fungerar i samhället. Genom detta växte ett intresse för 

att undersöka hur människor från andra länder och kulturer integreras i vårt samhälle. Samspelet 

mellan en individ och ett samhälle är för oss något spännande och det finns många olika aspekter 

som kan belysas. Under utbildningen har vi saknat att få kunskap om de ensamkommande 

barnens situation och en nyfikenhet väcktes hos oss i och med detta.  

Vi vill rikta ett stort tack till de socialarbetare som vi intervjuat och som tagit sig tid och ställt 

upp på detta. Att få ta del av era upplevelser har varit mycket givande och utan Er hade 

genomförandet av studien inte varit möjligt. Tack till Alireza Moula som varit vår handledare 

under examensarbetet och pekat oss i rätt riktning. Vi skulle också vilja tacka våra kurskamrater 

Elin, Sofie, Emma, Lovisa, Ida och Isabelle som kommit med goda råd och stöttat oss genom den 

inte alltid så lätta processen. Ett extra tack till Elin för utlånande av bil som underlättade våra 

resor till och från intervjuerna. Slutligen vill vi tacka varandra för att vi genom hela 

uppsatsprocessen hållit god ton, stöttat och uppmuntrat varandra och tillsammans gjort 

genomförandet av examensarbetet möjligt. Vi har ett gemensamt ansvar för uppsatsen alla delar. 

 

Tack! 

Wictoria Engell och Angelica Janson 

2014-01-15 

Karlstad 
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1. Inledning 
 

Ett stort antal barn och ungdomar kommer varje år från sina hemländer, utan sina familjer, för att 

söka trygghet och skydd i Sverige. Enligt Hessle (2009) flyr de främst på grund av rädsla, 

förtryck och oroligheter i hemlandet och det kan handla om krig, väpnade konflikter, förföljelse 

eller diskriminering (Hessle 2009).  Majoriteten av de så kallade ensamkommande barnen är 

pojkar i åldrarna sexton till sjutton år (Migrationsverket 2013a) och de kommer till största 

utsträckning från länderna Afghanistan, Somalia och Irak. Att fly som ensamkommande barn 

innebär en stor risk att dödas, skadas eller utsättas för människohandel och olika övergrepp (Röda 

korset 2013). De ungdomar som kommer till Sverige som asylsökande har varierande bakgrund 

och upplevelser. De kommer från olika delar av världen, har olika erfarenheter och kommer till 

Sverige av olika anledningar. Det ungdomarna har gemensamt är att de befinner sig i en utsatt 

situation vid ankomsten (Socialstyrelsen 2012). De ensamkommande barnen kan inte ses som en 

enhetlig grupp utan måste betraktas som individer med olika bakgrund och erfarenheter (Röda 

Korset 2013).  

 

Historiskt sett har Sverige gått från att vara ett land som människor utvandrar från till att bli ett 

land som människor från andra länder väljer att bosätta sig i. Tiden efter andra världskriget 

innebar för Sverige början på ett stort mottagande av människor från andra kulturer vilket var 

något nytt och främmande för majoritetsbefolkningen. I proposition 1997/98:16 framkommer det 

att någon integrationspolitik inte existerade utan den allmänna synen var att de som invandrade 

till Sverige med avsikt att stanna så fort som möjligt skulle assimileras i samhället. I slutet av 60-

talet började dock tankarna kring assimilation att förändras och ifrågasättas. Detta ledde till att 

det år 1975 fattades beslut av Riksdagen gällande riktlinjer för svensk invandrarpolitik. Dessa 

kan sammanfattas i tre mål; jämlikhet, valfrihet och samverkan. Beslutet innebar att det 

assimilationstänk som tidigare funnits frångick. Detta var första steget mot den nu rådande 

integrationspolitiken. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där olika etniska grupper lever 

tillsammans. Tidigare har synen från samhället varit att de som bosätter sig i Sverige ska ta till 

sig den svenska kulturen och anpassa sig helt till det svenska samhället. I och med att 

integrationspolitiken har ändrat riktning är målet med integrationspolitiken numera att alla 

människor oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha lika rättigheter och möjligheter. Den 

mångfald som finns i samhället ska bidra till en samhällsgemenskap som kännetecknas av en 

ömsesidig respekt och tolerans för sina medmänniskor (Proposition 1997/ 98:16).  

 

År 2012 sökte 3 578 ensamkommande barn asyl i Sverige. Fram till den 31 oktober 2013 hade 3 

111 ensamkommande barn sökt asyl. Av de ungdomar som under 2013 fick sitt asylsökande 

prövat i Sverige beviljades 81 procent uppehållstillstånd. År 2004 sökte 388 ensamkommande 

barn asyl i Sverige vilket visar att det skett en betydande ökning de senaste åren 

(Migrationsverket 2013b). Enligt Migrationsverkets (2013b) prognos kommer cirka 4 100 

ensamkommande barn årligen söka asyl i Sverige de kommande fyra åren. Den 1 januari 2014 

trädde en ändring i lagen om mottagande av asylsökande (SFS: 1994:137) i kraft. Lagändringen 

innebär att asylsökande ensamkommande barn ska kunna anvisas till kommuner som inte har en 

överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn (Regeringen 

2013a). Detta innebär att vissa kommuner kommer att behöva lägga mer resurser på 

ensamkommande barn än de tidigare gjort och att socialarbetare kommer att behöva arbeta med 

integration i större utsträckning.  



 

2 
 

  

Inför studien var vår förförståelse om ensamkommande barn begränsad. Dock har vi följt 

diskussioner i media kring ensamkommande barn och den ständiga debatten gällande invandring 

i stort. Det vi har märkt är att fokus sällan ligger på de ensamkommande barnens integrering i 

samhället utan snarare på Migrationsverkets beslut huruvida de får stanna i Sverige eller inte. Vi 

tycker att integrationen borde belysas mer då det är en förutsättning för att ungdomarna till slut 

ska bli självständiga individer och fungera i det svenska samhället. År 2010 valdes ett politiskt 

parti in i riksdagen som motsätter sig integration, vilket visar vilken inställning till invandrare det 

finns i samhället. Sedan dess har partiet fått ett ökat stöd och debatten kring invandring har fått 

ett stort utrymme i samhället. Genom att utgå ifrån socialsekreterarnas perspektiv önskar vi få 

kunskap om socialtjänstens syn på integration och deras roll i integrationsprocessen, något som vi 

tycker det finns bristfällig forskning kring. Med tanke på de senaste årens ökning av 

ensamkommande barn som söker asyl i Sverige samt Migrationsverkets (2013b) prognos att det 

fram till år 2017 kommer att anlända cirka 4 100 ensamkommande barn varje år är det viktigt att 

undersöka socialarbetarnas syn på ämnet och få en förståelse för integration. I och med att det 

troligtvis kommer att komma fler ensamkommande asylsökande barn de närmsta åren och på 

grund av lagändringen som tidigare nämnts kan vi anta att socialtjänstens arbete med integration 

kommer att öka och det känns därför aktuellt att undersöka detta ämne.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för och beskriva hur socialarbetare upplever 

integration i arbetet med ensamkommande barn. 

Frågeställningar: 

 Vilka faktorer hos de ensamkommande barnen upplever socialarbetarna påverkar 

integrationsprocessen? 

 Vilka samhälleliga faktorer upplever socialarbetarna påverkar integrationsprocessen? 

 Hur arbetar socialarbetarna utifrån sin förståelse för att främja integrationen av de 

ensamkommande barnen?  

 

1.2 Centrala begrepp 

 

Ett ensamkommande barn är enligt Lagen om mottagande av asylsökande 1 § (SFS 1994: 137) en 

person under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller annan 

vuxen som kan jämställas med föräldrar, eller som efter ankomsten är skild från sådan 

företrädare. 
 

 Med integration menas de sociala processer där minoritetsgrupper successivt blir delaktiga i det 

samhället som de befinner sig i (Nationalencyklopedin 2013a).   
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En socialarbetare är en person som arbetar inom kommunal socialtjänst (Nationalencyklopedin 

2013b).  
 

Ett HVB-hem är ett hem inom socialtjänsten som erbjuder vård eller behandling i kombination 

med ett boende (SFS: 2001:937 Socialtjänstförordningen).  
 

När vi i uppsatsen använder begreppet ungdomar syftar vi på de ensamkommande barnen då 

majoriteten av dem är över 15 år och snarare ses som ungdomar än barn. För att variera texten 

använder vi oss både av begreppen integration och integrering men gör ingen skillnad på deras 

betydelse. Ordet boende syftar i uppsatsen på de HVB-hem som ungdomarna bor på. När vi 

skriver om "att bli en del av samhället" syftar vi på integration.  

 

1.3 Bakgrund 
 

Sverige har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Tiden före och under andra 

världskriget skickades judiska barn från de ockuperade länderna med barntransporter för att få en 

fristad i Sverige (Lomfors 1996). Under samma period skedde även vad som benämns som 

"världens största barnförflyttning" där 70 000 finska barn kom till Sverige från Finland utan sina 

föräldrar för att bo i svenska fosterhem (Lagnebro 1994).  
 

Regeringen arbetar för att främja integrationen av utrikesfödda och har visionen att integrationen 

ska ske så effektivt som möjligt (Regeringen 2013b).  

Att förbättra integrationen är en av våra största utmaningar. Fler måste ges möjlighet till 

jobb och utbildning i det svenska samhället. Regeringen vill göra mer för att människor som 

kommit till Sverige från andra länder ska känna sig sedda och kunna bidra. Detta grundat i 

de värden vårt samhälle bygger på, och som vi vill att Sverige ska kännetecknas av. 

Regeringen har lagt om integrationspolitiken och mottagandet av nyanlända. Med ett tydligt 

fokus på tidiga och individuella insatser för arbete och språk vill regeringen korta ledtiderna 

till arbete. Ska vi klara framtidens utmaningar måste alla som kan arbeta få möjlighet att 

göra det och vi måste bli bättre på att ta tillvara den kompetens som utrikes födda har med 

sig. Allt annat är resursslöseri, både för individen och för samhället.  

(Regeringen 2013b)   

 

Den 1 juli 2006 trädde de nu gällande bestämmelserna kring mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn i kraft. Dessa innebär att staten har huvudansvaret, genom 

Migrationsverket, som i sin tur anvisar barnet till en kommun som ska sörja för barnens 

boendesituation. Anvisningskommunen ska vara en kommun som har en överenskommelse med 

Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn (Regeringen 2011). Som tidigare 

nämnts har en ändring i lagen om mottagande av asylsökande (SFS: 1994:137) trätt i kraft. Denna 

lagändring innebär att de ensamkommande barnen inte endast kan anvisas till en kommun som 

har en överenskommelse med Migrationsverket utan alla Sveriges kommuner berörs från och 

med år 2014 av mottagande av ensamkommande barn (Regeringen 2013a).  
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Socialnämnden i anvisningskommunen ansvarar för ungdomarnas boende och för att de erbjuds 

det stöd och den hjälp som regleras i socialtjänstlagen 2 kap. 1 § (SFS: 2001:453). För att 

tillgodose deras behov av skydd och stöd krävs att socialtjänsten gör en utredning där det 

framkommer vilka insatser som är aktuella. I utredningen ska det exempelvis framgå vilket 

placeringsalternativ som är det bästa för ungdomen. Socialtjänsten har enligt 

normaliseringsprincipen en skyldighet att utföra en utredning enligt BBIC (barns behov i 

centrum) eftersom ungdomarna ska behandlas som vilket barn i Sverige som helst 

(Socialstyrelsen 2013). Socialtjänsten ska även vara delaktig i ungdomarnas integrationsprocess 

och se till att denna är välfungerande (Migrationsverket 2013c). Sverige har ratificerat FN:s 

Barnkonvention som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn (Unicef 2013) 

vilket innebär att socialtjänstens arbete ska präglas av bestämmelserna som ingår i konventionen 

och alltid ha ungdomarnas bästa i åtanke. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi har i den här studien valt att avgränsa oss till att undersöka socialarbetares syn på 

integreringen av ensamkommande barn och inte integration i sin helhet. Fokus har legat på 

integrationsprocessen och inte på mottagandet då vi var intresserade av att undersöka hur en 

individ och ett samhälle samspelar. Vi har intervjuat socialarbetare som handlägger ärenden som 

rör ensamkommande barn då vi tror att de har mest kunskap om hur ungdomarnas situation ser ut. 

Vår studie berör endast socialarbetarnas upplevelser av fenomenet integration och vi söker inte 

efter en förklaring på varför det ser ut som det gör.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs det aktuella forskningsläget utifrån två rubriker; förutsättningar och 

hinder för integration och socialarbetarens roll i arbetet med ensamkommande barn. Under 

dessa rubriker presenteras relevant forskning för studieområdet som täcker upp de olika aspekter 

av integration som vi valt att fokusera på.  

 

2.1 Förutsättningar och hinder för integration 
 

Hessles (2009) avhandling Ensamkommande men inte ensamma är en tioårsuppföljning av 

ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i 

Sverige.  Syftet med avhandlingen var att få kunskap om hur ensamkommande asylsökande barn 

hanterar utmaningarna efter att de beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett annat syfte 

var också att ta reda på vad ungdomarna varit med om i sina hemländer och varför de flydde till 

Sverige. Hessle skriver att anledningarna till att ungdomarna kommer till Sverige kan 

sammanfattas i rädsla, förtryck och oroligheter i hemlandet. Det kan handla om krig, väpnade 

konflikter, förföljelse eller diskriminering.  När barnen kommer till Sverige finns det 

förhoppningar om trygghet och skydd i det nya landet. Hessle menar att många av de 

ensamkommande barnen har vuxit upp i ett samhälle som huvudsakligen varit uppbyggt på 

kollektiv gemenskap. När de sedan anländer till Sverige möts de av ett samhällssystem där 

individen har ett stort ansvar, samtidigt som staten visar ett större ansvar och stöd för individen. 

Hessle menar att förmågan att arbeta, vara självständig, ta initiativ och ha förmågan att fatta egna 

beslut är viktiga egenskaper en individ bör besitta i ett samhälle som Sverige. Viktiga arenor för 

de ensamkommande barnens socialisation är omsorgssituationen, skolan, fritiden samt 

vidareutbildning och arbete. I studien framkommer även att avgörande faktorer för en god 

etablering är svenskt medborgarskap, en sysselsättning samt om ungdomarna valt att bilda en 

egen familj i mottagarlandet (Hessle 2009). 

 

Artikeln Between empowerment and powerlessness: Separated minors in Sweden (Gustafsson et 

al. 2012) är en del av ett projekt som handlar om integration av ensamkommande barn med fokus 

på mottagandet. Målet med studien var att få en förståelse för migration, ungdomarnas möte med 

det svenska samhället och upplevelsen av att påbörja ett nytt liv samtidigt som man måste hantera 

övergången från barndom till att bli vuxen. De som deltog i studien berättar om förvirringen det 

innebär att helt plötsligt befinna sig i ett land helt olikt från det man tidigare känt till. Vissa 

beskriver också en känsla av att förlora sin identitet i samband med integreringen i det svenska 

samhället genom att de bland annat förlorar sitt modersmål och känslan av tillhörighet. De känner 

sig som främlingar och invandrare i Sverige, inte bara för att de uppfattas som invandrare av 

andra människor utan också för att de tvingas integreras i ett helt nytt sammanhang de inte känner 

sig helt bekväma med (Gustafsson et al. 2012).   

 

En betydande faktor för ungdomarna är att passa in och bli accepterade, inte bara av samhället i 

stort utan också av andra ungdomar. Ungdomarna kategoriseras av samhället i underordnade 

kategorier utifrån deras härkomst. Detta kan innebära att integreringen hämmas då ungdomarna 
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upplever att de står utanför resten av samhället. För att en god integrering ska vara möjlig måste 

ungdomarna uppleva att de behandlas som alla andra och att de är välkomna. De marginaliseras 

både på grund av att de är invandrare och asylsökande men också för att de är barn. När 

ungdomarna anländer till Sverige har de ofta varit med om många svårigheter, så som krig, en 

lång flykt och att ha lämnat sin familj bakom sig. Ungdomarna känner sig som främlingar, inte 

bara i ett nytt land utan också som främlingar för sig själva (Gustafsson et al. 2012). 

Fjällhed (2009) visar i sin avhandling Flyktingskapets situation och möjlighet: Colombianska 

flyktingbarn i Venezuela och Sverige att flyktingbarn möter många nya situationer och problem 

som de blir tvungna att hantera. Hur väl de klarar av situationen påverkas av vad de varit med om 

tidigare i livet, alltså vilka erfarenheter de har. Något som ungdomarna redan under flykten måste 

hantera är det påtvingade uppbrottet som kommer att påverka dem långt tid efter att de anlänt till 

det nya landet. För alla som möter en okänd och otrygg miljö är tro på sig själv och att veta vem 

man är betydande för att klara av alla omställningar. Detta gäller i högsta grad flyktingbarn. Den 

självkänsla och identitet som man har påverkar utvecklingen och vilka planer som finns för 

framtiden. Hopp och visionen om att det ska bli bättre är något som hjälper flyktingbarn att klara 

av svåra situationer. Genom att ha drömmar och mål för framtiden strävar barnen framåt och får 

en drivkraft till att gå vidare.  

Herz och Johanssons (2012) studie The experience of being stopped: Young immigrants, social 

exclusion and strategies studerar sociala och psykologiska processer som leder fram till 

tillhörighet eller utanförskap. Fokus ligger på erfarenheter av att ha blivit socialt utesluten, olika 

vändpunkter i livet samt olika strategier som används för att hantera ett utanförskap. Ett exempel 

på en sådan strategi är att skapa mål för framtiden och ha någonting att sträva efter. Artikeln tar 

även upp ungdomarnas känslor kring det upplevda utanförskapet, så som hopplöshet och att 

känna sig som en främling. Herz och Johansson drar slutsatsen att rasism och fördomar är något 

som unga invandrare möts av och måste hantera för att i slutändan kunna socialiseras i det 

svenska samhället.  Herz och Johansson menar också att unga personer använder sig av olika 

former av resurser för att motverka socialt utanförskap.  

 

I Kuuselas (2006) artikel Kommuntjänstemäns erfarenheter av att verka för introduktion och 

integration av flyktingar framkommer det att tjänstemännen anser att integration är en mångårig 

process av givande och tagande mellan människor som kommer i kontakt med varandra i 

samhället och som umgås och accepterar varandra. De menar att det inte är integration om en 

person fungerar i arbetslivet men inte har kontakt med majoritetsbefolkningen. Ansvaret för 

integration bör finnas hos många då flyktingmottagningen inte ensam kan integrera människor. 

Tjänstemännen menar att bland annat brist på arbete, strukturell diskriminering, fördomar och 

okunskap bland majoritetsbefolkningen samt bristande språkkunskaper och låg utbildningsnivå 

hos individen är faktorer som hindrar integrering. Faktorer som stödjer integrering är enligt 

tjänstemännen bland annat ett bra mottagande och inträde till arbetslivet, goda språkkunskaper 

samt en acceptans mellan majoritetsbefolkningen och flyktingarna (Kuusela 2006). Utbildning 

och skolmiljön är betydande för ungdomarna då de hjälper dem att lära sig det nya språket, ger 

dem en tydlig vardag, skapar meningsfullhet och ger dem en möjlighet att skapa sociala nätverk 

(Wade et al. 2005 refererad i Eide & Hjern 2013) . 
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2.2 Socialarbetarens roll i arbetet med ensamkommande barn 
 

Hessle (2009) menar att de relationer med personer ur majoritetsbefolkningen som de 

ensamkommande barnen skapar är betydande för etablering. Det handlar framförallt om personer 

som är viktiga i sina roller i det formella nätverk som stöttar ungdomarna mot etablering. Det kan 

exempelvis vara engagerade lärare, stöttande personal på boendena, psykologer och andra 

professioner. Dessa representanter från det formella nätverket introducerar ungdomen till det 

svenska samhället på ett personligt sätt (Hessle 2009).  
 

För att främja ungdomarnas kompetens måste socialarbetaren skapa skyddande faktorer, både hos 

ungdomen och hos samhället. Det är viktigt för de professionella att sätta sig in i de faktorer som 

bidrar till motståndskraft hos ungdomarna för att kunna hantera traumatiska minnen. Dessa 

faktorer inkluderar copingstrategier samt att upprätta skyddande och stabila miljöer. Arbetet med 

ensamkommande barn måste kännetecknas av tillitsfulla relationer mellan klienten och 

socialarbetaren. Det är även av betydelse att skapa struktur i ungdomarnas dagliga liv. Arbetet 

handlar också om att fokusera mindre på risker och istället främja positiv utveckling. 

Socialarbetaren måste ha en förståelse för ungdomarna och kontinuerligt utvärdera de risker och 

trauman som ungdomarna kan utsättas för (Eide och Hjern 2009).  
 

Kuuselas (2006) studie visar att tjänstemännen menar att de professionellas förhållningssätt är 

betydande i arbetet med introduktion och integration av flyktingar och att det finns en skillnad 

mellan att hjälpa och att stödja. En tjänsteman som hjälper klienten med att exempelvis ringa 

samtal och fylla i blanketter kan skapa en passiv individ som blir beroende av hjälp från 

omgivningen. Om tjänstemannen däremot stödjer klienten att själv utföra det som behövs göras 

blir personen bättre rustad för att självständigt klara av ett liv i Sverige. Socialarbetarna som 

arbetar med flyktingar arbetar inom ett bredare område än vanliga socialsekreterare. Arbetet 

innebär att vara en länk mellan majoritetssamhället och flyktingarna men också att vara en 

representant för de normer och värderingar som råder i det svenska samhället. Det framkommer i 

artikeln att tjänstemännens strategi i arbetet med flyktingar är att vara en hjälp till självhjälp 

(Kuusela 2006).   
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som kommer att användas för att analysera 

empirin. De valda teorierna och begreppen kan på olika sätt kopplas till samspelet mellan individ 

och miljö och visar på hur dessa två påverkar varandra. Den teori som beskrivs är systemteori. En 

del av systemteorin är ekologisk systemteori som bland annat innefattar den så kallade 

livsmodellen som även dessa kommer att användas för att analysera resultatet. Två begrepp 

beskrivs också i den här delen, nämligen empowerment och coping, vilka också kommer att 

användas för att analysera empirin. Att just dessa teorier och begrepp valdes beror på att vi anser 

att de tillsammans täcker upp det område vi avser att undersöka och att de kompletterar varandra 

samt kan användas för att förstå de olika delar som syfte och frågeställningar innefattas av.  

 

3.1 Systemteori och ekologisk systemteori 
 

För att förstå mänskligt beteende utifrån ett systemteoretiskt perspektiv måste alla delar av en 

människas situation tas hänsyn till. Människan kan ses som en aktör i ett ständigt samspel med 

sin omgivning. Hos varje individ är beteenden hierarkiskt uppbyggda där beteenden högst upp i 

hierarkin är överordnade. Detta innebär att beteenden påverkar respektive påverkas av varandra.  

Vi människor omges av många olika system som vi är en del av. Det kan till exempel vara familj, 

släkt eller vänner. De olika systemen formar oss individer och påverkar oss ständigt på olika sätt. 

Människor skapar även själva en modell av världen som bygger på tidigare erfarenheter. Detta 

görs för att få struktur och stabilitet i vardagen, men det kan också medföra att livet blir 

enformigt och inskränkt (Öquist 1992).   

Eftersom en individs beteenden kontrolleras och formas utifrån hierarkin är det ingen idé att 

förändra enstaka handlingar. Fokus måste ligga på den högsta nivån i systemet som styr 

individens handlingar. Målet för behandling som är systeminriktad är att föra in mer variation i 

systemet snarare än att bryta ner det. Exempelvis kan det handla om att ge klienten möjlighet till 

fler valmöjligheter och nya alternativ för hur ett problem ska hanteras. Genom detta arbetssätt 

kan klienten få ett nytt synsätt och få förmågan att på egen hand förändra den aktuella situationen 

(Öquist 1992). Systemperspektiv är betydelsefulla för socialt arbete eftersom arbetets sociala 

fokus betonas. Syftet med arbetet med individer, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, är att de 

ska passa in i den rådande sociala ordningen (Payne 2010).  

Enligt ekologisk systemteori verkar människor inom fysiska, sociala och kulturella miljöer. De 

fysiska miljöerna inkluderar samhällsstrukturer skapade av människor. Det sociala 

sammanhanget innefattar familj, vänner och sociala nätverk bestående av två eller fler individer. 

Till den sociala miljön hör också större grupper så som organisationer, institutioner och samhället 

självt. Kulturen är en del av miljön och individen och uttrycks i en individs normer, värderingar, 

tro och språk. Den kulturella miljön påverkar hur individer beter sig och ser på världen. Det finns 

fyra sammankopplade komponenter i det ekologiska perspektivet. Den första komponenten är 

processen där relationen mellan individen och dess sammanhang skapas. Den andra komponenten 

handlar om en individs samlade kunskaper, känslor och beteenden och deras påverkan på 

processen där utveckling sker. Den tredje komponenten är sammanhanget för mänsklig 
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utveckling som sker på olika nivåer. Den fjärde komponenten innebär de situationer som 

påverkar förändringar genom livsloppet. Utifrån dessa komponenter utvecklades den modell som 

Germain och Gitterman (2008) kallar livsmodellen. Exempel på delar från det ekologiska 

perspektivet som överförts till livsmodellen är utbytet mellan individen och miljön, anpassningen 

mellan individ och miljö, livsloppet samt livstressorer, stress och hantering av stressorer 

(Germain & Gitterman 2008).  

 

3.1.1 Livsmodellen 
 

Livsmodellen innebär att människor ständigt strävar efter att förbättra passformen mellan dem 

själva och deras olika miljöer. Det sker ett ständigt samspel mellan individen och dess omgivning 

och parterna både påverkar och påverkas av varandra. När människan kan använda sina egna 

förmågor i samspelet med miljön för att uppfylla sina behov samt när samhället uppfattas som 

medvetet om dessa behov sker en ömsesidig anpassning mellan miljön och individen. När 

anpassningen mellan individ och miljö begränsas av till exempel förtryckande sociala och fysiska 

miljöer kan detta få konsekvenser så som missanpassning, överdrivet utnyttjande av resurser och 

splittring hos individer och grupper. För att hantera en miljö som inte uppfyller våra behov 

samlar vissa människor en inre styrka och motståndskraft. En misslyckad anpassning mellan 

miljö och individ skadar och missgynnar båda parterna (Gitterman 2011).  

Gitterman (2011) tar upp olika livsstressorer som vi människor måste hantera under vårt livslopp. 

Dessa är bland annat svåra livsövergångar och traumatiska livshändelser samt påtryckningar från 

omgivningen. Livshändelser kan framkalla stress hos människor om de innebär en stor 

förändring. Det kan handla om att axla nya och obekanta roller, vilket medför nya utmaningar. 

Livshändelser som är oväntade innebär mer stress än de förändringar som är förväntade. Sker 

förändringar för tidigt eller för sent än förväntat innebär det också stress för människor. 

Omfattande fysisk, psykisk eller social förlust är tydliga exempel på traumatiska livshändelser. 

Den sociala och fysiska omgivningen förser oss människor med nödvändiga resurser och stöd för 

att hantera vårt dagliga liv (Gitterman 2011).  

Social och emotionell isolering är icke önskvärda upplevelser och utan olika nätverk berövas 

människor ett livsnödvändigt stöd. För att hantera detta och även andra stressorer så som 

övergångar, skeenden och problem kan en individ vända sig till de olika former av socialt stöd 

som samhället erbjuder. Stressorer uppfattas som utmaningar snarare än hot när individer 

upplever att de har personliga resurser och samhälleligt stöd för att kunna hantera dem. För att 

hantera stressorer måste känslor försöka hanteras och de personliga och samhälleliga resurser 

som finns tillgängliga måste användas. Personliga resurser inkluderar förmågan att lösa problem, 

flexibilitet, motivation, motståndskraft, optimism och självförtroende. Samhälleliga resurser kan 

vara informella sociala grupper så som familj, vänner och grannar, sociala myndigheter samt 

olika institutioner. Inte alla människor har förmågan eller viljan till att utnyttja resurserna utan 

vissa förminskar eller förnekar behovet av hjälp utifrån. Även individer som är medvetna om sina 

problem kan ha svårigheter med att be om hjälp eller stöd. Det kan till exempel handla om 

bristande självförtroende och skam efter att ha jämfört sig själv med samhällets normer 

(Gitterman 2011).    



 

10 
 

Enligt Gitterman (2011) är socialarbetares uppgift att förbättra passformen mellan individers, 

gruppers, familjers och samhällens behov och samhällets resurser. Socialarbetare ska sträva efter 

att förbättra en individs eller en grupps förmåga att hantera stressorer. Detta ska ske genom att 

effektivisera en klientens bedömningar och färdigheter. Socialarbetaren ska påverka den sociala 

och fysiska omgivningen till att bli mer mottaglig för klientens behov. Socialarbetaren ska även 

förbättra kvaliteten på utbytet mellan individer och dess omgivning.  Genom att hjälpa människor 

att förändra tankemönster, uppfattningar, känslor och beteenden förbättras deras möjligheter att 

hantera stressorer eller minska stressorernas konsekvenser. När människor får tillgång till 

samhällets stöd och resurser kan de på det sättet på sikt få bättre kontroll över sina liv. Genom att 

förbättra utbytet mellan individen och miljön anpassas parterna efter varandras behov och krav 

(Gitterman 2011).  

 

3.2 Empowerment 
 

Payne (2010) menar att empowerment kan användas för att hjälpa klienter att få kontroll över 

sina liv genom att minska de negativa konsekvenser som personliga och sociala hinder medför. 

Det kan bland annat handla om att stärka självförtroendet hos en individ genom att flytta över 

makt från omgivningen till klienten (Payne 2010). Empowerment innehåller tre grunder som är 

viktiga byggstenar i begreppet, nämligen styrka, makt och kraft som alla innefattas i ordet power. 

Människor vill känna sig starka och kraftfulla samt kunna påverka och ha makt och kontroll över 

sina liv. Empowerment kopplas också samman med till exempel socialt stöd, stolthet, 

egenkontroll, deltagande och kompetens (Askheim & Starrin 2007).   

Empowerment syftar till att få människor att övervinna hinder när det gäller att uppnå livsmål 

samt att få tillgång till sociala tjänster. Empowerment hör samman med självhjälp och delaktighet 

för både individer och grupper när det gäller beslut som rör dem. Syftet med empowerment är att 

uppnå social rättvisa i det sociala arbetet när det gäller både arbetets mål och det praktiska 

utförandet. Socialarbetaren förväntas hjälpa klienten att bli självbestämmande, men måste under 

processen ha i åtanke att det i samhället finns faktorer som innebär ett hinder för empowerment. 

Empowermentarbete hjälper både individer och grupper att övervinna sociala hinder som rör 

självförverkligande inom de sociala strukturer som finns i samhället (Payne 2010).  

Lee och Hudson (2011) menar att det finns tre dimensioner av empowermentorienterat arbete. 

Den första är att hjälpa klienten att utveckla en mer positiv och starkare självbild. Den andra är 

att utveckla kunskap och kompetens för att få en förståelse för den sociala och politiska 

omgivningen. Den tredje är att utveckla resurser och strategier och få en mer omfattande 

kompetens för att uppnå olika former av mål. Empowerment som tillvägagångssätt utgår från att 

människor är fullt kapabla till att själva lösa problem. De har förmågan att stärka sina inre 

resurser och att samarbeta med grupper och samhället för att förändras samt att utmana de 

förutsättningar som finns. Den grundläggande principen är att människor stärker sig själva genom 

empowermentarbete både individuellt och i grupp (Lee & Hudson 2011).  

Förmågan att lösa problem är betydande i empowermentorienterat arbete. Målet är främst att 

hjälpa människor att tänka och agera annorlunda, inte bara när det handlar om att lösa personliga 

problem utan också gällande att agera annorlunda när det kommer till att lösa problem. Syftet 
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med empowermentarbete är att hjälpa människor i en utsatt position i deras försök att stärka sig 

själva att förbättra sin anpassning till omgivningen genom individ- och grupprocesser. 

Kunskapsbasen och den teoretiska grunden innebär att ha kunskap om sambandet mellan individ 

och miljö i situationer som präglas av utsatthet. Det handlar även om att ha kunskap om 

individers anpassningsförmåga, hur människor hanterar svårigheter, vilka sociala beteenden som 

finns och individers förmåga att lösa problem (Lee & Hudson 2011).  

 

3.3 Coping 
 

Coping innebär de psykologiska mekanismer som människor använder för att hantera yttre 

konflikter eller andra svårigheter bortom deras egen förmåga (Wasserman 2010). Det handlar om 

individens kognitiva bedömning av en situation och dess innebörd samt vilka resurser individen 

har för att hantera situationen (Westling et al. 2010). Enligt Wasserman (2010) är 

Copingstrategier inlärda beteenden och förhållningssätt som används mer eller mindre omedvetet. 

Enligt Gitterman (2011) består dessa strategier främst av försök att hantera känslor och att 

använda personliga och samhälleliga resurser för att hantera stressorer. Personliga resurser 

inkluderar förmågan att lösa problem, flexibilitet, motivation, motståndskraft, optimism och 

självförtroende. Samhälleliga resurser kan vara informella sociala grupper så som familj, vänner 

och grannar, sociala myndigheter samt olika institutioner. När copingstrategierna ger effekt 

upplevs en lättnad. När strategierna misslyckas kan konsekvenserna bli ytterligare stressorer 

(Gitterman 2011).  

Två copingstrategier är problemfokuserad coping och känslofokuserad coping, vilka beskrivs 

som mest betydande bland flera olika copingstrategier. Problemfokuserad coping innebär att 

individen fokuserar på vad som kan göras för att förändra situationen och minska och hantera 

stressorer. Känslofokuserad coping handlar om att individen inte anstränger sig för att förändra 

situationen, oftast på grund av en känsla av hopplöshet. Det kan också vara så att individen 

accepterar och lär sig att leva i situationen. Dessa strategier är oftast kombinerade i stressfulla 

situationer och kompletterar varandra. Vissa individer och kulturer värdesätter försök att förändra 

situationen mer än att acceptera och vara tillfreds med den. Andra individer och kulturer 

motsätter sig detta och anser att det är bättre att acceptera en situation än att sträva efter att 

förändra den (Lazarus & Lazarus 2006).  

Problemfokuserad och känslofokuserad coping kan i vissa situationer och stressorer samarbeta. I 

första stadiet av att hantera en stressor kan det vara svårt att börja med problemlösning innan man 

har fått kontroll över de negativa känslor som uppkommer. Dock kan det vara svårt att bli av med 

de negativa känslorna innan man upplever någon form av framsteg i problemlösningsprocessen. 

En lugnande faktor i denna paradox är förmågan att hantera en livsstressor genom att blockera 

negativa känslor så att problemlösningen kan påbörjas (Gitterman 2011).  
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4. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs de metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt vi har valt i 

genomförandet av uppsatsen. För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar genomfördes 

fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar med ärenden som rör 

ensamkommande barn. Under hela uppsatsprocessen hade vi en fenomenologisk utgångspunkt. 

Vi hade ett induktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att för att finna svar utgår man från det 

insamlade materialet (jfr Malterud 2009). I kapitlet beskrivs också urval, validitet, reliabilitet 

samt generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en genomgång av etiska överväganden.   

 

4.1 Vetenskapsteoretisk tradition 
 

Vi valde att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv då vi var intresserade av att undersöka 

socialarbetarnas egna upplevelser av integrationen av de ensamkommande barnen. Inom 

fenomenologin är den subjektiva upplevelsen utgångspunkten (Alvesson och Sköldberg 2008). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär en fenomenologisk ansats att forskaren har ett 

intresse av att förstå fenomen utifrån aktörernas egna upplevelser och perspektiv samt att 

beskriva fenomenet så som de upplever det. I denna studie ville vi undersöka socialarbetarnas 

subjektiva upplevelser av ämnet och studera hur de upplever fenomenet integration. Enligt Kvale 

och Brinkmann är det inom fenomenologin betydande att ha en öppenhet för intervjupersonernas 

upplevelser och att försöka förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser samt att göra 

den väsentliga meningen tydlig. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det inom 

fenomenologin är viktigt att inte bortse från den kunskap som empirin ger även om en 

generalisering görs (Alvesson & Sköldberg 2008).    
 

4.2 Litteratursökning 
 

För att få kunskap om forskningsområdet gjordes en litteratursökning där relevant och aktuell 

forskning och litteratur eftersöktes. Via Karlstads universitets bibliotekskatalog sökte vi efter 

litteratur och använde oss av databaserna LIBRIS och SwePub för att söka efter artiklar och 

avhandlingar. Även portalen Diva användes för att söka avhandlingar. De sökord som användes 

var socialt arbete, socialtjänst, socialarbetare, ensamkommande barn, flyktingbarn, integration 

samt integrationsarbete.   

 

4.3 Val av metod 
 

Vi har genomfört en kvalitativ studie och använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data. 

Enligt Malterud (2009) innebär kvalitativa metoder forskningsstrategier som passar för att 

beskriva och analysera egenskaper och kvaliteter hos det som studeras. Malterud menar också att 

materialet i en kvalitativ studie består av text som framtagits genom intervjuer eller 

observationer. Den kvalitativa forskningsintervjun används för att förstå världen utifrån de 
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intervjuades synvinkel och ta till vara på deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). 

Anledningen till att valet föll på att göra en kvalitativ studie var för att möjligheten skulle finnas 

att få djupare svar och att föra en dialog med deltagarna. Vi ville kunna ställa följdfrågor om det 

blev nödvändigt samt ge intervjupersonerna möjligheten att prata fritt kring ämnet och inte enbart 

vara bundna till exempelvis enkätfrågor. Eftersom vi var intresserade av att studera 

socialarbetarnas upplevelser av ett fenomen ansåg vi att intervjuer skulle lämpa sig bäst då det är 

ett datainsamlingsverktyg som är lämpligt för att söka förståelse om undersökningspersonernas 

erfarenheter och upplevda värld (jfr Kvale & Brinkmann 2009). Genom att använda oss av 

intervjuer hoppades vi kunna få fler infallsvinklar från socialarbetarna som är insatta i ämnet. Vi 

ansåg att deras egna upplevelser och tankar skulle komma fram på ett tydligare sätt i intervjuer än 

i exempelvis en enkätundersökning där de skulle ha varit bundna till frågorna. Anledningen till 

att intervjuer genomfördes istället för par- eller fokusgruppintervjuer var att vi var intresserade av 

enskilda individers tankar och upplevelser och ville undvika att dessa påverkades av andra 

personers medverkan.  
 

4.4 Urval 
 
Intervjuer genomfördes med fem socialsekreterare med socionomexamen som arbetar med 

ensamkommande barn i tre olika kommuner i Mellansverige. Av åtta tillfrågade tackade sex 

personer ja till att delta i undersökningen. Efter en tid avböjde en av socialarbetarna att medverka 

på grund av tidsbrist och fem intervjuer genomfördes. Genom att intervjua fem personer fick vi 

möjligheten att ta del av ingående berättelser från intervjupersonerna snarare än att generalisera. 

Dock tänkte vi att en mindre generalisering trots antalet intervjupersoner kunde komma att göras. 

Om antalet intervjupersoner är för litet blir det svårare att generalisera och om antalet är för stort 

går det inte att göra några djupa tolkningar av den kunskap som framkommit (Kvale & 

Brinkmann 2009).  I valet av intervjupersoner lades ingen vikt vid hur länge socialsekreterarna 

arbetat med ensamkommande barn, detta för att en variationsbredd enligt Malterud (2009) kan ge 

fler nyanser av ett och samma fenomen. Vi gjorde ett strategiskt urval, vilket innebär att deltagare 

väljs utifrån att de besitter kunskap som kan besvara de frågeställningar som formulerats (jfr 

Malterud 2009).  

4.5 Genomförande 
 

I jakten på intervjupersoner kontaktades socialsekreterarnas chefer som bistod med 

kontaktuppgifter till de socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn i respektive 

kommun. Dessa socialsekreterare kontaktades via mail med en förfrågan om medverkan i 

studien. I mailet informerades socialsekreteraren om studiens genomförande och syfte. Efter att 

socialarbetaren tackat ja till att medverka i studien skickades ett informationsbrev ut där deras 

rättigheter och villkor för deltagandet framgick (se bilaga 1). Deltagarna gav förslag på datum 

och tid för intervju som passade dem som vi sedan anpassade oss efter. En och en halv timma 

avsattes för genomförandet av intervjuerna vilket visade sig vara tillräckligt mycket tid.  
 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide utifrån tre centrala teman; ungdomens situation, 

samhällets resurser samt socialarbetarens roll (se bilaga 2). Dessa tre teman fanns till för att 

spegla vårt syfte med studien och de aspekter av integration som vi undersökte. Under varje tema 

formulerades ett antal frågor som låg till grund för intervjun men den intervjuade fick möjlighet 



 

14 
 

att frångå våra frågor och prata fritt kring temana när behovet fanns. Denna metod kallas 

halvstrukturerad intervju där intervjun bygger på vissa teman och syftar till att undersöka 

intervjupersonens egna beskrivningar och tolkningar av fenomenet som undersöks (jfr Kvale och 

Brinkmann 2009). Tanken med första temat, ungdomens situation, var att de intervjuade skulle 

reflektera kring vilka faktorer hos individen som de upplever påverkar integration och vilka 

förutsättningar hos individen som är betydande. Avsikten med det andra temat, samhällets 

påverkan, var att intervjupersonerna skulle fundera kring vad i samhället som de tror påverkar 

integrationen. Det tredje temat, socialarbetarens roll var till för att de intervjuade skulle 

reflektera kring sin egen del i integrationsprocessen och hur de själva arbetar med ungdomarna 

utifrån sin förståelse av integration. Vi var noga med att formulera våra frågor på ett sätt så att 

intervjupersonerna berättade om sina egna upplevelser och utgick ifrån sig själva då vi hade en 

fenomenologisk utgångspunkt. 
 

Intervjuerna ägde rum i samtalsrum på socialarbetarnas respektive arbetsplats, ett val de själva 

gjorde. Att genomföra intervjuerna på deras arbetsplatser fungerade väl då det var en lugn plats 

utan störningsmoment. Samtliga intervjuade uttryckte en tidsbrist och genom att vi tog oss till 

deras arbetsplats underlättade vi för deras deltagande i studien. De fem intervjuerna som 

genomfördes tog mellan 40 och 60 minuter var vilket var vad vi hade utgått ifrån. Under 

intervjuerna var vi båda aktivt deltagande och ställde frågor och följdfrågor. Frågorna i 

intervjuguiden följdes till stor del och följdfrågorna handlade främst om att be intervjupersonerna 

utveckla sina tankar och resonemang samt att förtydliga sina berättelser. Intervjupersonerna gavs 

en möjlighet till att ge flera olika svar på frågorna som ställdes samt att de fick möjlighet att 

reflektera över sina egna tankar. Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner vilket 

gjorde att vi kunde koncentrera oss på själva intervjun och på att vara närvarande och ställa 

följdfrågor. Att spela in intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) det vanligaste sättet att 

genomföra en intervju och ger intervjuaren en frihet att fokusera på ämnet. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades materialet och vi transkriberade två respektive tre intervjuer var. 

Intervjuerna transkriberades inte ordagrant utan exempelvis upprepningar och läten utelämnades 

då vi inte ansåg att det var relevant för denna studie. Enligt Kvale och Brinkmann finns det inget 

rätt och fel när gäller att skriva ut intervjuer utan forskaren får själv avgöra vad som är det bästa 

alternativet utifrån avsikten med utskriften.  
 

4.6 Analysverktyg 
 

När alla intervjuer var transkriberade sammanställdes resultatet. Analysmetoden vi använde oss 

av var meningskoncentrering som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att dra samman 

intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar. Vi utgick från Kvale och Brinkmanns fem 

steg av hur en meningskoncentrering går till. Vi läste igenom hela intervjun för att få en bättre 

bild av helheten för att sedan plocka ut meningsbärande enheter ur intervjun som vi ansåg var 

relevanta för vårt resultat. Dessa meningsbärande enheter var till exempel meningar och citat som 

skulle komma att underlätta identifieringen av yttranden som framkom i intervjuerna. Efter det 

kodade vi dessa meningar och kategoriserade dem och sedan formulerades fyra teman som täckte 

upp det vi avsåg att undersöka. Genom att använda oss av meningskoncentrering hittade vi det 

som var relevant för studiens syfte och fann svar på våra frågeställningar i det insamlade 

materialet.  
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4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och ställer även frågan om andra forskare vid andra tillfällen 

kan genomföra studien och få samma resultat (Kvale & Brinkmann 2009). Inför studien var vår 

förförståelse begränsad, vi hade ingen tidigare erfarenhet av arbete med ensamkommande barn 

eller integration i stort. Om forskare med en mer utvecklad förförståelse skulle genomföra studien 

på samma sätt som denna skulle de kunna få ett annat resultat utifrån deras förförståelse. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att resultatet inom intervjuforskning kan påverkas av forskarens 

egna tolkningar, exempelvis vid utskrift av intervjuer. För att försöka undvika att påverka vårt 

material har vi i denna studie kontrolläst och lyssnat igenom varandras transkriberade intervjuer 

för att undvika egna tolkningar så långt det går. Eftersom en kvalitativ studie har genomförts där 

socialarbetares upplevelser av ett fenomen har studerats måste det has i åtanke att en upplevelse 

av något förändras över tid och nya erfarenheter fås kontinuerligt. Därför kommer 

intervjupersonerna troligtvis inte vid ett annat tillfälle ge samma svar på de frågor som ställdes. 

Skulle studien genomföras med andra medverkande skulle deras livsberättelser se annorlunda ut 

och de skulle ha andra erfarenheter och upplevelser vilket påverkar ett resultat.     
 

Validitet handlar om huruvida en metod undersöker vad som var tänkt att undersökas (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vårt syfte var att undersöka socialarbetares upplevelser av fenomenet 

integration av ensamkommande barn. Under processen har fokus funnits på socialarbetarnas egna 

upplevelser och vi har inte sökt efter förklaringar utan hållit oss till det vi faktiskt ville undersöka. 

Under intervjuerna var vi noga med att formulera våra frågor på ett sätt så att intervjupersonerna 

berättade om sina egna upplevelser och utgick ifrån sig själva. Utgångspunkten var ett 

fenomenologiskt synsätt där just upplevelser är centralt och det har genomsyrat hela 

forskningsprocessen.  
 

Om en studies resultat anses reliabla och valida kan frågan om generaliserbarhet ställas. 

Generaliserbarhet innebär att en studies resultat kan överföras till andra situationer och på andra 

personer (Kvale & Brinkmann 2009). Om vårt resultat är generaliserbart eller inte är svårt att 

uttala sig om då det är individuella upplevelser som undersökts.  
 

4.8 Etiska överväganden 
 

Inom forskning finns det fyra etiska huvudkrav som ska uppfyllas. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2009). Nedan 

presenteras vad dessa krav innebär samt hur de uppfylls i denna studie.  
 

 Informationskravet innebär att forskaren bör informera intervjupersonen om vilka villkor som 

gäller för studien och deras deltagande. Deltagaren ska vara medveten om sin uppgift i 

studien, sina rättigheter och skyldigheter samt studiens syfte (Vetenskapsrådet 2009). 

Informationskravet uppfylls i denna studie genom att intervjupersonerna informerades om 

syftet med studien och deras deltagande. De var medvetna om att deltagandet var frivilligt 

samt att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. De informerades även om att 

det insamlade materialet endast skulle användas för forskning och de var medvetna om vart 

resultatet skulle komma att offentliggöras.  
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 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett samtycke från intervjupersonen innan 

intervjun inleds och att deltagandet är frivilligt. Intervjupersonen ska ha möjlighet att avbryta 

sin medverkan när de vill utan konsekvenser (Vetenskapsrådet 2009). Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att ett muntligt samtycke från deltagarna inhämtades innan vi påbörjade 

intervjuerna. Deltagarna hade möjligheten att avbryta sin medverkan och fick självständigt 

bestämma på vilka villkor de deltog i studien. Intervjupersonerna utsattes inte för 

påtryckningar för att delta.  
 

 Konfidentialitetskravet innebär att personerna som deltar i studien ska vara anonyma och inte 

kunna identifieras av allmänheten (Vetenskapsrådet 2009). Detta uppfylls då samtliga 

deltagare är avidentifierade och allt material som kan härleda till en viss person har förstörts.  
 

 Nyttjandekravet innebär att all insamlad empiri endast ska användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2009). Kravet är uppfyllt då allt insamlat material endast har använts till 

forskningsändamål och vi ansvarar för att insamlade uppgifter om enskilda inte kommer att 

användas i annat syfte än för forskning.  
 

I en intervjuundersökning uppstår det etiska problem och frågor som bör övervägas genom hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann 2009). Att ställa frågor om hur någon arbetar kan i 

vissa fall uppfattas som stötande och som att intervjupersonerna blir ifrågasatta. För att undvika 

detta var vi noga med hur vi reagerade på de intervjuades berättelser. Under intervjuerna återgav 

intervjupersonerna specifika händelser och situationer som rör enskilda individer. Det var viktigt 

att det varken för oss eller i resultatet inte framkommer vilka personer som beskrivningarna 

handlar om då ungdomarna inte gett sitt samtycke till att delta i studien. Intervjuerna 

genomfördes på socialarbetarnas arbetsplatser i samtalsrum och alltså avskilt från deras kollegor. 

Detta gjorde att de intervjuade uppfattades som trygga och avslappnade i intervjusituationen samt 

att anonymiteten togs hänsyn till. 
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av de personer som ingått i undersökningen. Sedan följer 

en presentation av resultat och analys av vår studie. Resultatet redovisas utifrån fyra teman som 

vuxit fram ur vårt material. Det första temat, viljan som förutsättning, beskriver de faktorer som 

socialarbetarna upplever som främjande faktorer för integrering hos ungdomen och som alla kan 

kopplas till vilja. Det andra temat, erfarenheter som innebär hinder, är en beskrivning av de 

faktorer hos ungdomen som socialarbetarna upplever som hämmande för integration och som alla 

kan kopplas samman med tidigare svåra erfarenheter som ungdomarna har. Det andra temat, 

samhällets resurser och rådande värderingar, beskriver de faktorer i samhället som 

socialarbetarna upplever påverkar integreringen av ensamkommande barn och det fjärde temat, 

att stärka och motivera ungdomarna, beskriver socialarbetarnas upplevelser av hur de arbetar 

med ungdomarna utifrån sin förståelse av integration. Efter varje tema följer en analys där 

resultatet analyseras i relation till teoretisk referensram och tidigare forskning.   

Samtliga personer som deltagit i vår studie har avidentifierats och fått fiktiva namn. Dessa namn 

är Jenny, Sara, Mona, Berit och Nina. Samtliga intervjupersoner har en socionomexamen och 

arbetar som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst. De intervjuade är handläggare för de 

ensamkommande barnen och ansvariga för de ärenden som rör dem.  

 

5.1 Viljan som förutsättning 
 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de upplever att vilja hos ungdomen är den mest betydande 

förutsättningen för att en god integration ska vara möjlig. De menar att en vilja hos ungdomen 

påverkar hur mycket personen anstränger sig för att bli en del av det nya samhället och därför 

påverkar individens möjligheter till integration.  
 

Ja, viljan framför allt tror jag måste finnas för jag tror inte vi kan integrera några ungdomar 

om de inte vill själva. För det är ju så att hur mycket än jag tycker att det är viktigt så tycker 

inte de det så kommer det ju inte ske (...) Har de inte vilja, de som är ganska nöjda med att ha 

det som de har det de kämpar ju inte för att blir en del av det svenska samhället heller. 

(Jenny) 

 

Flera socialarbetare upplever att de flesta av ungdomarna vill vara en del av samhället, lära sig 

språket och komma in i samhället även om de inte pratar i termen integration. De menar att 

många av ungdomarna vill lära känna svenskar och få en bra framtid, vilket kan vara svårt. Berit 

upplever att många av ungdomarna är intresserade och har viljan till att integreras. Berit anser 

också att de flesta av ungdomarna ser på integration som någonting viktigt och att de verkligen 

vill bli en del av det svenska samhället. 
 

Det är väldigt olika men de flesta i alla fall ser på integration som en väldigt viktig del av 

deras liv här i Sverige och att de är väldigt positiva till det och vill verkligen komma in i det 

svenska samhället, gå i skolan, lära sig svenska för att kunna vara självständiga medborgare 

sen.                                                                                                                           
(Berit) 
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Jenny anser att flera av ungdomarna har en stark önskan om att integreras. 
 

Vi har till exempel en kille, han till och med skapade ett fake-konto på Facebook där han 

hade ett falskt namn, ett svenskt namn. Sen skaffade han väldigt många vänner på Facebook 

och sen efter en tid så ställde han frågor, till exempel om vad de tyckte om invandrare och de 

som inte tyckte om invandrare tog han ju bort. Men de som han ändå kände att de här gillade 

han, de tog han och erkände för, och då försvann alla. Så det är ju så, det är ju en stark 

önskan som många av dem har, de kommer hit utan någon familj och en del får ju inte hit 

sina familjer heller så de vill ju ha svenska vänner och de vill komma in i samhället och vara 

som alla andra. 

(Jenny) 

 

Mona upplever att många av ungdomarna har en väldigt bra inställning till det svenska samhället. 

De är intresserade och nyfikna och de vill lära sig hur allt fungerar. Hon upplever dessutom att 

ungdomarna är medvetna om vikten av integration och att de måste lära sig samhället för att 

kunna leva ett gott liv i det och hon upplever att många av ungdomarna är starka och ambitiösa 

individer, vilket Mona anser vara en betydande förutsättning för integration. Mona berättar att det 

finns en stor drivkraft och vilja hos ungdomarna för att få hit familjemedlemmar och att de då är 

medvetna om att de behöver en fast punkt i Sverige för att det ska ske. Dessa ungdomar upplever 

Mona som särskilt måna om att lära sig språket och ambitiösa i skolan då viljan att integreras är 

stark.  
 

Samtliga intervjupersoner upplever att ungdomarna är olika mycket motiverade till att integreras 

beroende på vart i tiden de befinner sig. Bland annat Mona berättar om att ungdomarna vill lära 

sig allt och är väldigt positiva i början när de kommer till Sverige men när det gått en tid och de 

stöter på hinder får de en mer negativ inställning. Nina upplever att ungdomarnas inställning till 

det svenska samhället oftast är positiv och att de är intresserade av att integreras, men att de vill 

behålla sina traditioner och åsikter och är väldigt måna om att de hålls kvar.  
 

Sara upplever att de ungdomar som har lätt för att bli en del av samhället ofta har en positiv 

inställning till det svenska samhället och en starkare vilja att anstränga sig medan de som stöter 

på problem i integrationsprocessen ofta har en mer negativ inställning till samhället. Flera av 

socialarbetarna upplever en frustration hos de ungdomar som inte lyckas eller har svårigheter 

med att integreras. Både Sara och Berit upplever att de ungdomar som inte kommit till Sverige av 

egen vilja uttrycker att de inte vill integreras i samhället då de egentligen inte vill vara här.  
 

De säger att de vill tillbaka hem och de säger också att de inte har kommit hit av egen vilja. 

Det är familjen som har, som de uttrycker, tvingat dem för familjens framtid att flytta. Men de 

har inte velat det själva, och då kan de säga att de vill inte komma in i samhället, de vill inte 

bli delaktiga, för de vill inte vara här egentligen.  

(Berit) 

 

Sara menar att medvetenheten av vikten av integration varierar hos ungdomarna. Hon menar att 

vissa tänker mycket på att för att få ett bra jobb måste de kunna språket och känna till samhället 

och att en del ungdomar pratar om att lära känna svenskar för att på det sättet komma in i 

samhället medan andra inte reflekterar över detta lika mycket. Jenny menar att en förutsättning 

för integration är förmågan att skaffa svenska vänner då det är ett steg för att komma in i ett 

samhälle. Svenska vänner kan vara en länk till samhället, men för många är det en svårighet att 
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knyta sådana kontakter. Hon tror att det kan bero på att de inte blir insläppta i gemenskapen men 

också för att de inte har viljan att skapa nya kontakter. Vissa intervjupersoner nämner det faktum 

att svenska vänner påverkar integrationsprocessen positivt och att viljan att knyta sådana 

kontakter är betydande. Samtliga intervjupersoner upplever att ungdomarnas 

integrationsprocesser ser olika ut. Flera av de intervjuade anser att det går bra för många av 

ungdomarna och att de som har viljan också lyckas integreras och blir en del av samhället. De 

menar att de upplever det som att de som lyckas lära sig språket fort, knyter kontakter med 

svenskar och är drivna oftast integreras lättare och klarar av skolan, får jobb eller studerar vidare. 
 

Mona och Berit berättar om ungdomar som avslutats hos socialtjänsten och tagit studenten, fått 

jobb, studerar vidare eller har bildat familj och de upplever att dessa ungdomar, som de kan se, 

har lyckats med att integreras är de ungdomar som framförallt haft en stark vilja och drivkraft. 

Även Jenny upplever att ungdomarnas inställning och vilja påverkar hur väl det går för dem i 

skolan och på längre sikt i arbetslivet, vilket är en viktig del av att integreras och bli en del av ett 

samhälle. Jenny menar också att ungdomarnas inställning och vilja påverkar hur mycket stöd och 

hjälp socialtjänsten kan ge dem.  
 

Vi kan ju hjälpa dem om de uttrycker det, om de vill det. Men mot någons vilja kommer vi ju 

aldrig kunna göra något. (...) De måste vilja och på något vis uttrycka en önskan för då kan 

vi ju hjälpa dem ganska mycket 

(Jenny)  

 

Ur intervjuerna framkommer det att socialarbetarna upplever att ungdomens inställning och vilja 

har en stor påverkan på individens integrationsprocess då det påverkar i vilken grad ungdomen 

anstränger sig och försöker bli en del av samhället. De menar att det påverkar hur ungdomen 

använder sina inre resurser och det är en viktig del för att samhället runt omkring ska kunna ge 

det stöd och den hjälp som ungdomen behöver för att integreras.  
 

5.1.1 Analys 
 

Resultatet visar att viljan att integreras är den mest betydande förutsättningen hos ungdomarna. I 

systemteori beskrivs människans beteenden som en hierarki och att den högsta nivån i hierarkin 

styr en individs handlingar (Öquist 1992). Socialarbetarna menar att om ungdomarna inte har 

viljan så kan inte en integration ske. Detta kan tolkas som att viljan styr ungdomarnas handlingar 

och kan alltså ses som den högsta nivån i deras system av beteenden och påverkar hur 

integrationen fungerar. För att möjliggöra integrationen krävs därför att ungdomarna verkligen 

vill bli en del av samhället eftersom viljan styr handlingar och övriga beteenden. Fjällhed (2009) 

menar att drömmar och mål fungerar som en drivkraft som motiverar ungdomarna till att förändra 

sin situation, vilket även Herz och Johansson (2012) visar i sin studie. Detta kan kopplas till att 

en vilja att förändra sin situation kan påverkas av om ungdomarna har ett tydligt mål att sträva 

efter.  

Många av ungdomarna vill lära sig att förstå det samhälle som de lever i. Enligt livsmodellen 

strävar människor efter att förbättra passformen mellan dem själva och de olika miljöer de 

befinner sig i och det sker ett ständigt samspel mellan individen och dess omgivning (Gitterman 

2011). Detta kan jämföras med att ungdomarna upplevs av socialarbetarna så pass intresserade av 

att integreras som de faktiskt gör och att viljan att integreras är stark hos många av dem. Många 
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av ungdomarna har en stark vilja att lära sig språket, knyta kontakter med svenskar samt få ett 

arbete vilket kan kopplas samman med att ungdomarna försöker förbättra passformen mellan sig 

själva och det nya samhället.  

De ungdomar som är intresserade och motiverade till att integreras vill bli en del av samhället 

och på det sättet hantera de problem som uppstår i samband med ett utanförskap. Detta kan 

förstås med problemfokuserad coping, att individen fokuserar på vad som kan göras för att 

förändra situationen och minska och hantera stressorer (jfr Lazarus & Lazarus 2006). Att inte 

lyckas bli en del av samhället kan ses som en stressor som genom problemfokuserad coping kan 

undvikas. Känslofokuserad coping, att individen inte anstränger sig för att förändra sin situation 

på grund av en känsla av hopplöshet (Lazarus och Lazarus 2006),  kan relateras till de ungdomar 

som saknar viljan och motivationen att aktivt hantera det utanförskap många ensamkommande 

barn hamnar i.  

Socialarbetarna berättar att de ungdomar som har förmågan att integreras i samhället är mer 

positivt inställda till det svenska samhället än de som har svårigheter med integrationen och att de 

ungdomar som stöter på hinder i integrationsprocessen ofta reagerar med frustration. Enligt 

livsmodellen uppfattar människor stressorer som utmaningar snarare än hot när de upplever att de 

har personliga resurser och samhälleligt stöd för att kunna hantera dem (Gitterman 2011). Detta 

kan jämföras med att ungdomarnas integrationsprocesser ser olika ut och att ungdomarna 

hanterar situationen på olika sätt. Det kan vara så att de ungdomar som inte kan hantera 

stressorerna ser situationen som ett hot istället för en utmaning vilket försvårar 

integrationsprocessen. De ungdomar som istället ser situationen som en utmaning och upplever 

att de har personliga resurser och stöd från samhället har en starkare vilja att integreras och bättre 

förutsättningar för att hantera situationen. Hessle (2009) menar att förmågan att arbeta, vara 

självständig, ta initiativ och ha förmågan att fatta egna beslut är viktiga egenskaper en individ bör 

besitta i ett samhälle som Sverige, vilket kan tolkas som att vilka egenskaper ungdomarna besitter 

påverkar hur väl de integreras i samhället. Detta kan ge en förståelse för varför ungdomarnas 

integrationsprocess ser olika ut, de är egna individer med olika egenskaper.   

I resultatet framkommer det att en betydande faktor för ungdomarnas integration är de kontakter 

som ungdomarna skapar med personer i det nya landet. Exempelvis poängterar flera av de 

intervjuade vikten av att ungdomarna får svenska vänner. Hessle (2009) menar att de relationer 

med personer ur majoritetsbefolkningen som de ensamkommande barnen skapar har betydelse för 

hur väl integrationen fungerar. Socialarbetarna upplever att ungdomarna lyckas knyta dessa 

kontakter i olika hög grad och att vissa av ungdomarna inte lyckas alls med att ta kontakt med 

svenska vänner. Socialarbetarna menar att hur ungdomarnas vänskapskrets ser ut påverkar hur 

integrationen fungerar. De ungdomar som har vänner ur majoritetsbefolkningen har lättare att 

integreras än de som har svårigheter med att knyta nya kontakter. Enligt systemteori omges 

individer av olika system som de är en del av, exempelvis familj, släkt och vänner. De olika 

systemen formar oss individer och påverkar oss ständigt på olika sätt (Öquist 1992). Resultatet 

visar att ungdomarna många gånger saknar de flesta av de system som Öquist nämner. 

Socialarbetarna menar att ungdomarnas integrationsprocesser ser olika ut beroende på hur deras 

vänskapskrets ser ut vilket bland annat kan tolkas som att de påverkas av vilka vänner som finns 

omkring dem och hur det systemet ser ut. De som har lyckats knyta kontakter med svenska 

vänner får bättre kontakt med samhället i stort medan de som inte lyckats skapa sådana 

vänskapskontakter kan hamna utanför och bli isolerade från samhället. Ungdomarna är olika 
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mycket intresserade av att få svenska vänner och att viljan att skapa sådana kontakter skiljer sig 

åt, vilket kan ge ytterligare en förståelse för varför integrationsprocessen ser olika ut.  

 

5.2 Erfarenheter som innebär hinder 
 

Samtliga intervjupersoner berättar om att de ensamkommande barnen som kommer till Sverige 

många gånger varit med om svåra och traumatiska händelser, exempelvis krig och förlust av 

anhöriga, och mår psykiskt dåligt vid ankomsten. Både Nina och Berit upplever att ungdomarna 

som mår dåligt inte prioriterar integreringen och menar att ungdomarna måste hantera sina 

problem och svårigheter innan de har möjlighet att påbörja en integrationsprocess och att de 

arbetar utifrån detta. 
 

Det kan vara mycket tankar och så och då kanske de inte är så mottagliga heller för 

samhället på det sättet utan jag tror det dröjer lite så att de själva kan liksom orientera sig 

vart de är och vad de gör här och så där.                                                                                             

(Nina)  

 

Sen så är det ju många olika faktorer som gör att de är mer eller mindre medvetna, och det 

är ju den psykiska hälsan som inte alltid är den bästa bland de här ungdomarna och det är ju 

den största faktorn då som gör att de kanske inte är lika mottagliga under, för integrationen 

då, under en viss period av deras liv här i Sverige.  

(Berit) 

 

Även Sara upplever att ungdomarnas tidigare erfarenheter påverkar dem och kan utgöra hinder 

för deras integration. Dessa erfarenheter kan till exempel vara att ungdomarna varit utsatta för 

olika övergrepp eller har psykiska problem. Även Jenny upplever att många ungdomar har 

psykiska problem och mycket runt omkring sig och inte alltid prioriterar integration högst.  
 

Sen så är det ju så att de har väldigt stora andra problem runt sig som gör att det kanske inte 

är prio ett. Det är många som har skilts från sin familj och då blir det det som blir det 

stående. Då har de liksom inte tid med så mycket annat, det är allt som cirkulerar. 

(Jenny) 

 

Jenny upplever dessutom att många ungdomar fokuserar mycket på familjen som är kvar i 

hemlandet vilket gör att det blir svårt för dem att lägga tid på sig själva. Mona uttrycker att 

ungdomarna lever i två världar då de upplever påtryckningar från familjen i hemlandet som också 

de vill komma till Sverige vilket ungdomarna upplever som tufft och svårt. Även Berit tar upp det 

faktum att ungdomarnas situation i Sverige påverkas av familjen i hemlandet.  
 

Jag tror att väldig många ungdomar har de här, har föräldrarna med sig i tanken även om de 

inte fysiskt finns här i Sverige och kan peka på alla "den här personen får du inte umgås 

med" och "det här gör vi inte" och så, det finns någonstans där att "jag kanske inte borde 

göra det här".  

(Berit) 
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Socialarbetarna upplever inte endast att det är de svåra och traumatiska händelser som 

ungdomarna varit med om som påverkar integrationen utan också vilken kunskap och övriga 

erfarenheter ungdomarna har. Sara menar att vilken kunskapsnivå ungdomarna har vid 

ankomsten till Sverige påverkar integrationen. Hon menar att vissa ungdomar är analfabeter 

vilket påverkar förmågan att lära sig ett nytt språk. Även Berit upplever att de ungdomar som inte 

kan läsa och skriva på sitt modersmål stöter på hinder i integrationsprocessen.  

 
Sen har vi ju fått ungdomar då som har varit analfabeter när de kommit till Sverige vilket då 

har försvårat eller det har tagit längre tid med integrationen.  

(Berit)  

 

Hon menar att de som gått i skolan i sitt hemland och kan läsa och skriva på sitt modersmål har 

en fördel då det är lättare för dem att lära sig ett nytt språk. Om de inte kan skriva och läsa på sitt 

egna språk innan de lär sig svenska försvåras språkinlärningen och integrationsprocessen i stort 

då hon anser att det svenska språket är nyckeln till samhället.  
 
Både Nina och Jenny berättar att de upplever det som att ungdomarna till en början är väldigt 

positivt inställda till samhället men att de efter ett tag hamnar i en kris och då istället får en 

negativ inställning till exempelvis skolan och boendet. Även Mona talar om en kris som infinner 

sig en tid efter ankomsten till Sverige då bakgrunden kommer ikapp dem och de påminns om vad 

de upplevt. De inser att det är i Sverige de ska stanna, att de inte kan åka tillbaka till sina 

hemländer och att livet de levde förut inte kommer tillbaka.  

 
I början så är det ju, då vill de ju se allt och är supernyfikna och sen så kommer ju den här 

dippen, den kommer liksom jämt, så är det bara.  

(Mona)   

 

Berit upplever också att ungdomarna hamnar i en kris under integrationsprocessen.  
 

Man kan se i början när de kommer att det är en lättnad att de har kommit hit och klarar sig 

undan förföljelser och vad det nu kan vara och sen så andas de ut och allting är bra med 

Sverige och sen så efter ett par, ja det är lite olika, veckor, månader så går de liksom ner och 

mår dåligt och då är det ingenting som är bra med Sverige, då är det är bara det positiva 

från hemlandet som framhävs och man ser det negativa med det nya landet, vilket är helt 

vanligt i den processen då. Men sen så när de har fått uppehållstillstånd och vet att de ska 

stanna här så får de en annan syn på det och vet att "nej men nu ska jag leva här och nu 

måste jag kämpa för att lära mig svenska och gå i skolan och göra det jag kan göra för att 

jag ska kunna få ett bra liv här". 

(Berit) 

 

Socialarbetarna upplever att ungdomarna har varit med om svårigheter vilket påverkar dem 

negativt och leder till psykisk ohälsa hos många. Detta upplever socialarbetarna vara ett hinder i 

integrationsprocessen och någonting som måste bearbetas innan en integrering är möjligt. 

Socialarbetarna anser också att vilket kunskapsnivå ungdomarna har är betydande för hur 

inlärningen av språket fungerar och på sikt hur väl de lyckas integreras. 
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5.2.1 Analys 

 

Resultatet visar att svåra upplevelser och tidigare erfarenheter som ungdomarna har kan vara ett 

hinder för dem i integrationsprocessen. Gustafsson (2012) menar att när ungdomarna anländer till 

Sverige har de många gånger varit med om svårigehter så som krig, en lång flykt samt lämnat sin 

familj bakom sig. Även Hessle (2009) tar upp att ungdomarna varit med svåra upplevelser i 

hemlandet, exempelvis förföljelser och diskriminering. Enligt socialarbetarna mår ungdomarna 

många gånger psykiskt dåligt när de anländer till Sverige vilket kan förstås med de tidigare 

erfarenheter som Gustafsson och Hessle nämner. Fjällhed (2009) menar att hur väl flyktingbarn 

klarar av att hantera nya situationer och problem påverkas av vad de varit med om tidigare i livet, 

alltså vilka erfarenheter de har. Detta kan kopplas till vårt resultat som visar att just erfarenheter 

har stor påverkan på hur väl ungdomarna hanterar ankomsten till Sverige. De kommer till ett helt 

nytt land och har slitits från sin familj, sitt hemland och den miljö de är vana vid. Enligt 

livsmodellen kan olika livshändelser framkalla stress hos människor om de innebär en stor 

förändring (Gitterman 2011). Gitterman tar upp olika livsstressorer som vi människor måste 

hantera under vårt livslopp, exempelvis svåra livsövergångar och traumatiska livshändelser. 

Socialarbetarna i vår studie berättar att de flesta ungdomar hamnar i en kris en tid efter 

ankomsten till Sverige och att det kan handla om att bakgrunden kommer ikapp dem och de 

påminns om det svåra de upplevt. Att ungdomarna mår psykiskt dåligt kan jämföras med att de 

ensamkommande barnen har upplevt svåra livshändelser och att detta framkallar stress hos dem 

som de inte kan hantera. Eide och Hjern (2013) menar att arbetet med ensamkommande barn 

handlar om att fokusera mindre på risker och istället främja positiv utveckling. Detta kan kopplas 

till att socialarbetarna i vår studie först fokuserar på att ungdomarna ska må bättre för att i ett 

senare stadie lägga fokus på integrationen. Eide och Hjern menar också att socialarbetare bör 

sätta sig in i de faktorer som främjar respektive hämmar utveckling och hjälpa dem att hantera de 

trauman som de upplevt. Detta kan jämföras med att socialarbetarna i vår studie är medvetna om 

att ungdomarna har varit med om svårigheter som de måste bearbeta för att kunna utvecklas.  

Socialarbetarna menar att ungdomarna måste lära sig att hantera det de upplevt och ha en god 

psykisk hälsa innan de har möjligheten att integreras i samhället. Känslofokuserad coping innebär 

att i första stadiet av att hantera en stressor få kontroll över sina negativa känslor för att sedan 

börja med problemlösning (Gitterman 2011). Detta stärker att de ungdomar som mår psykiskt 

dåligt först och främst måste fokusera på att må bättre för att sedan ha en möjlighet att lyckas 

med att integreras i samhället. Det kan vara så att ungdomarna inte kan börja förändra sin 

situation innan de får kontroll över sina känslor och bearbetar de upplevelser de varit med om. 

Det kan vara svårt att bli av med de negativa känslorna innan man upplever någon form av 

framsteg i problemlösningsprocessen (Gitterman 2011). För de ungdomar som inte upplever 

några framsteg i integrationsprocessen kan situationen ses som en neråtgående spiral där de 

negativa känslorna påverkar problemlösningsförmågan som i sin tur skapar fler negativa känslor. 

Detta kan ge en förståelse för varför vissa ungdomar lyckas med integrationen medan andra inte 

gör det.   

Resultatet visar att inte enbart svåra och traumatiska upplevelser påverkar ungdomarna utan även 

de tidigare erfarenheter och vilken kunskapsnivå de har. De ungdomar som är analfabeter har inte 

lika goda förutsättningar för att lyckas integreras i samhället som de som kan läsa och skriva på 

sitt egna språk. Kuusela (2006) tar i sin studie upp faktorer som hämmar integrering och 

bristande språkkunskap är en av dem. Detta kan jämföras med att det i vår studie framkommer att 



 

24 
 

de ungdomar som har en låg utbildningsnivå när de anländer till Sverige inte klarar av att lära sig 

det svenska språket i lika stor utsträckning som de som kan läsa och skriva på sitt modersmål. 

Om de inte bemästrar språket saknar de förutsättningen för att klara av en utbildning, vilket 

påverkar integrationsprocessen då utbildning enligt socialarbetarna är en betydande faktor för 

integreringen. Tjänstemännen i Kuuselas (2006) studie menar att en låg utbildningsnivå är 

någonting som hämmar integreringen. En av våra intervjupersoner uttrycker att det svenska 

språket är nyckeln till det svenska samhället och en nödvändig resurs för att kunna integreras 

vilket kan tolkas som att integrationsprocessen försvåras om denna resurs saknas.   

 

5.3 Samhällets resurser och rådande värderingar 
 

Flera av de intervjuade pratar om det svåra i att anlända till ett helt nytt och okänt samhälle. De 

menar att det är krävande att ta till sig ett nytt samhälle och att det innebär stora skillnader för 

många av ungdomarna. Jenny menar att det blir en krock för ungdomarna då hon upplever att det 

svenska samhället många gånger skiljer sig mycket från det samhället ungdomarna är vana vid 

och de vet inte vilka lagar och regler som råder. Flera deltagare upplever att det blir en stor 

skillnad för ungdomarna och att det innebär en stor omställning för dem. Samtliga 

intervjupersoner menar att samhället bär ett stort ansvar för ungdomarnas integration och att de 

aktörer ungdomen möter i Sverige har en stor del i hur integrationen fungerar.  
 

Samtliga intervjuade anger skolan och socialtjänsten som viktiga aktörer för ungdomarnas 

integrering. Även boendet nämns som betydande. Nina menar att socialtjänsten är en av de första 

aktörerna som ungdomarna möter och som ger information om systemet. Nina berättar också att 

de i skolan har mycket värderingsövningar och pratar om skillnader mellan kulturer vilket hjälper 

ungdomarna att förstå hur det svenska samhället ser ut. Jenny upplever också att skolan är en stor 

och betydande del för ungdomarnas integration och menar att ungdomarna spenderar sina dagar 

där och att skolan tillsammans med boendet ansvarar för att skapa en meningsfull vardag för 

ungdomen.  
 

Flera av socialarbetarna upplever att ideella organisationer så som idrottsföreningar är viktiga. 

Jenny menar att idrottsföreningar är viktiga då ungdomarna kan få kontakt med svenskar. Hon 

upplever att de som håller på med någon idrott har lättare med integreringen än de som inte har 

någon fritidssysselsättning. Sara upplever att ledare inom idrottsföreningar har betydelse för 

integreringen.  
 

Många spelar ju fotboll eller gör någon fritidsaktivitet och att det finns människor där som 

kan tänka på det och försöka få med ungdomen och som känner till integration och 

förutsättningarna för det och hur man ska plocka fram det hos ungdomarna 

(Sara) 

 

Även Berit upplever föreningsliv som betydande för ungdomarnas integration. Hon menar att en 

fritidssysselsättning i mer ordnade former har en positiv inverkan på ungdomarnas integration. 

Många av ungdomarna spelar fotboll med exempelvis somaliska föreningen vilket gör att 

ungdomarna främst umgås med sina landsmän, vilket inte bidrar till en integrering.  
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Men just det här då att ungdomen spelar fotboll i en lokal fotbollsklubb till exempel där de 

har möjlighet att träffa jämnåriga kamrater, svenska kamrater, där de kommer i kontakt med 

den svenska kulturen på ett annat sätt och det svenska språket, det tycker jag är en väldigt 

väldigt viktig del i deras liv.  

(Berit) 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att hur samhället ser ut och vilka värderingar som finns är 

betydande för ungdomarnas integration. Nina tror att öppenhet och nyfikenhet från samhällets 

sida är viktigt för integration. Hon anser att det är viktigt att inte vara rädd för det okända och att 

våga fråga. Att vara välkomnade är enligt Nina något som främjar integration. Jenny anser att 

synen från samhället påverkar ungdomarnas integration. Jenny berättar att det i den kommun hon 

arbetar i finns många flyktingar men också många som är emot detta, vilket motverkar en god 

integrering. Även Sara anser att samhället i stort påverkar ungdomarnas integrering;  

 
Sen är det ju såklart samhället i stort, alltså människorna, gemene man så. Vad det finns för 

värderingar och trender i samhället tror jag påverkar.  

(Sara)  

 

Berit upplever också att samhällets inställning är betydande för om ungdomarna lyckas bli en del 

av det och menar att öppenhet från samhället är betydande. Hon anser att acceptans från 

samhället och ett värdigt bemötande mot ungdomarna påverkar hur väl de integreras i samhället. 
 

Både Sara och Jenny tar upp den politiska aspekten och menar att främlingsfientliga partier med 

politiskt inflytande givetvis påverkar synen på invandrare och ungdomarnas integrering.  

 
Det säger ju något om samhället, vilka värderingar som råder, och då är det klart att det är 

svårare för människor som kommer från andra länder att komma in i samhället.  

(Sara)  

 

Berit pratar också om främlingsfientlighet som en faktor som påverkar ungdomarna och att 

samhällets syn på dem påverkar integrationen.  

 
Sen så vet ju jag, erfarenheter av upplevd rasism eller ett icke värdigt bemötande av de 

personer som ungdomen har kring sig är ju ett stort hinder i integrationsprocessen.  

(Berit)  

 

Berit berättar dessutom om tillfällen där ungdomarna blivit diskriminerade på arbets- och 

bostadsmarknaden vilket hon upplever har haft en negativ påverkan på ungdomarna och utgjort 

ett hinder för integrationen. Även Mona tar upp det faktum att arbetsmarknaden enligt henne är 

betydande för integrationen och att det är viktigt att ungdomarna får en chans och blir värdigt 

bemötta av arbetsgivare.  
 

Det är ju också viktigt, jätteviktigt, att de får möjlighet till jobb. Att de inte blir bortsållade 

på en gång som de blir många gånger för det är svårt att få jobb, det är det för alla, men det 

är ännu svårare för dessa ungdomarna att få jobb. 

(Mona).  
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Flera intervjupersoner upplever att ungdomarnas integrationsprocess påverkas av de aktörer i 

samhället som de kommer i kontakt med och att ett bra samarbete mellan dessa är nödvändigt för 

att ungdomarna ska få chans till en god integrering. Det framkommer i samtliga intervjuer att 

inställningen från samhället och dess invånare och rådande värderingar enligt socialarbetarna har 

en stor betydelse för om ungdomarna ska bli integrerade i samhället eller inte.  

 

5.3.1 Analys 

 

Resultatet visar att samhället bär ett stort ansvar och att de aktörer som ungdomarna kommer i 

kontakt med, exempelvis socialtjänst och skola, är en betydande del för hur integrationsprocessen 

ser ut. De aktörer som socialarbetarna benämner som mest betydande är skolan, boendet, ideella 

organisationer och på lång sikt arbetet. Dessa aktörer visar även tidigare forskning är de mest 

betydande (jfr Hessle 2009). Kuusela (2006) visar i sin studie att tjänstemännen upplever att två 

betydande faktorer för integrering är arbete och goda språkkunskaper, vilket kan kopplas samman 

med att socialarbetarna benämner skolan som en av de mest betydande aktörerna då det är i 

skolan ungdomarnas förutsättningar för språkkunskaper och framtida arbete tas till vara. Även 

Wade (2005 refererad i Eide & Hjern 2013) menar att utbildning och skolmiljön är betydande för 

ungdomarna, något som också framkommer i Hessles (2009) studie. Samtliga intervjuade anger 

skolan som en betydande del för ungdomarnas integrering då de spenderar stora delar av dagen 

där och får kunskap om bland annat samhället, språket och rådande värderingar. Enligt 

livsmodellen sker en ömsesidig anpassning mellan individ och miljö när vi människor kan 

använda våra egna förmågor i samspelet med miljön för att uppfylla våra behov samt när 

samhället uppfattas som medvetet om dessa behov (Gitterman 2011). Detta kan tolkas som att för 

att en integrering ska vara möjlig måste de rätta förutsättningarna finnas hos ungdomen och 

samhället måste bidra med stöd och vara mottagligt för ungdomen. Detta stärker det som 

framkommer i resultatet, att olika aktörers agerande har stor påverkan på ungdomarnas 

integrationsprocess.   

I resultatet framkommer det att samhällets attityd gentemot ungdomarna är betydande för 

integreringen. Det framkommer också att det är betydande vilken inställning det finns i samhället 

och vilka värderingar som råder samt att ungdomarna måste accepteras av samhället och tillåtas 

att bli en del av det. Resultatet visar också att det blir en krock för ungdomarna när de anländer 

till Sverige då samhället ser annorlunda ut än vad de är vana vid. Detta tar även Hessle (2009) 

upp och menar att de ensamkommande barnen har vuxit upp i ett samhälle som huvudsakligen 

varit uppbyggt på en kollektiv gemenskap och att Sverige är ett samhälle som grundar sig på 

individens egna ansvar. I Kuuselas (2006) studie framkommer det att tjänstemännen anser att 

integration handlar om givande och tagande mellan människor som kommer i kontakt med 

varandra i samhället och en acceptans mellan dem. För att en integrering av de ensamkommande 

barnen ska vara möjlig krävs alltså inte bara att ungdomarna har de rätta förutsättningarna utan 

samhället måste också vara mottagligt för dem. Vår studie visar att främlingsfientlighet och 

fördomar är något som ungdomarna möter och som påverkar dem, vilket även framkommer i 

Herz och Johanssons (2012) studie. Herz och Johansson menar att rasism och fördomar är något 

som unga invandrare möts av och måste hantera för att i slutändan kunna socialiseras i det 

svenska samhället. Socialarbetarna berättar att ungdomarna många gånger diskrimineras på 

exempelvis bostads- och arbetsmarknaden och att detta försvårar integrationsprocessen.  
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Livsmodellen handlar om att det är viktigt att anpassningen mellan individ och miljö sker på ett 

bra sätt. När anpassningen begränsas av till exempel förtryckande sociala och fysiska miljöer kan 

detta få konsekvenser så som missanpassning, överdrivet utnyttjande av resurser och splittring 

hos individer och grupper (Gitterman 2011). Detta kan ge en förståelse för varför socialarbetarna 

anser att samhället har en så stor påverkan och betydelse för ungdomarnas integration. 

Anpassningen mellan miljö och individ ska vara ömsesidig (Gitterman 2011), vilket kan tolkas 

som att det inte endast är ungdomarna som ska anpassa sig till samhället utan också att samhället 

ska sträva efter att anpassa sig efter individen. Om samhället då inte är mottagande och öppet och 

möjliggör denna anpassning kan det leda till att ungdomarna inte lyckas förbättra passformen 

mellan sig själva och miljön och därmed inte lyckas integreras och bli en del av samhället. När 

ungdomarna inte lyckas anpassa sig till samhället kan det leda till att de inte blir självförsörjande 

och måste utnyttja samhällets resurser för stöd.  

 

5.4 Att stärka och motivera ungdomarna 
 

Samtliga intervjupersoner berättar att de arbetar tillsammans med ungdomarna och att de 

gemensamt upprättar mål och kommer överens om tillvägagångssätt för att nå målen. I samtal 

med ungdomarna går de igenom om målen uppfylls eller inte, om nya mål måste sättas upp eller 

om insatserna bör förändras. Flera av deltagarna har angett skolan och boendet som viktiga 

aktörer och det framkommer att det sker ett samarbete mellan socialtjänsten och dessa aktörer. 

Jenny berättar att hon arbetar med att ge information till ungdomarna samt samarbetar med de 

andra instanserna. 
 
En del träffar man ju väldigt ofta utifrån att det behovet finns, men vi försöker synas på 

boendena också och lugna ner det innan det blir någonting. Men integrationen just, det är 

nog mest information som är det bästa för oss att göra det på eftersom vi inte är med dem i 

det vardagliga livet. 

(Jenny) 

 

Jenny anser att en viktig del av socialtjänstens arbete är att ge ungdomarna information om hur 

samhället ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter de har för att ge ungdomarna verktygen för 

att själva så småningom bli en del av det. Sara upplever också att en viktig del av hennes arbete 

med ungdomarna är att ge information om vikten av integration och hon menar att hon arbetar för 

att öka medvetenheten av integration hos ungdomarna.  

 
Ja, det är ju mer då när man träffar dem vid uppföljningar och så, och att man pratar om det. 

Det handlar ju mycket om att motivera och försöka att, även om det är svårt, att det inte är 

omöjligt.  

(Sara)  

 

I citatet menar Sara att hon i möte med ungdomar som stöter på hinder i integrationsprocessen 

försöker motivera och stärka dem för att övervinna hindren. Sara berättar att hon har samtal med 

ungdomarna och försöker se till att de har en aktiv fritid, lär sig språket, förstår samhället och vet 

vart de ska vända sig i olika situationer.  
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Även Berit berättar att integration är någonting som tas upp i de samtal socialarbetaren har 

tillsammans med ungdomen och hon berättar att hon i samtal med ungdomarna arbetar för att de 

ska få information om hur det svenska samhället fungerar och hur de ska skapa nya kontakter för 

att på så sätt bli en del av samhället. Hon menar att de i samtalen diskuterar hur socialtjänsten och 

boendet kan hjälpa ungdomen men också vad ungdomen själv kan göra för att främja 

integreringen. Jenny påpekar också ungdomarnas eget ansvar och menar att hon som 

socialarbetare i samtal med ungdomarna kan försöka stärka dem, ge dem information och 

motivera dem till olika saker men att ansvaret sedan ligger hos ungdomen själv att faktiskt 

utnyttja dessa resurser.  
 

Samtliga intervjuade anser att många av ungdomarna som anländer till Sverige har varit med om 

svåra och traumatiserande upplevelser och kan lida av psykisk ohälsa. Nina berättar om hur hon i 

samtal med ungdomar som mår psykiskt dåligt förklarar för dem att hon ser dem och att det är 

normalt att må dåligt samt att hon uppmanar dem till att ta samtalskontakt. Nina menar att det är 

viktigt att möta en person där den befinner sig. Hon berättar att hon i första hand i mötet med 

ungdomar som mår dåligt fokuserar på att de ska må bättre, för att senare fokusera på exempelvis 

integration. Flera av intervjupersonerna upplever, precis som Nina, att många av ungdomarna är i 

behov av samtalshjälp och att de då uppmanar dem att ta emot samtalshjälp för att få det stöd de 

behöver. Jenny menar att det många gånger är svårt att få ungdomarna att ta samtalskontakt då 

det anses som skamligt. Även Mona upplever detta: 
 

Jag kan se att de behöver hjälp, alla runtomkring kan se att de behöver hjälp, men att få 

ungdomen själv att inse varför. För det är ju, att gå och prata med någon och att gå till en 

psykolog och sådär, det är ju väldigt skambelagt. 

(Mona) 

 

Mona anser att det kan vara svårt att motivera ungdomen till att prata med någon och förklara hur 

vanligt det faktiskt är. Hon menar att det kan hända mycket under den perioden när ungdomen 

mår dåligt och upplever därför att det är viktigt att erbjuda hjälp och motivera dem till att ta emot 

hjälpen.  
 

Flera intervjupersoner upplever att de arbetar mer intensivt med de ungdomar som upplever 

svårigheter i integrationsprocessen. Sara berättar om ungdomar som uttryckt att de inte kommit 

till Sverige av egen vilja och därmed inte vill integreras i samhället. Dessa ungdomar upplever 

Sara att hon arbetat särskilt mycket med och försökt motivera dem till att försöka bli en del av 

samhället. Jenny berättar om ungdomar som stött på hinder i integrationsprocessen och ansökt 

om flytt till annan kommun. Hon upplever att det då är viktigt att inte ge efter utan att utreda 

varför ungdomen vill flytta och att vara tålmodig och arbeta för att stärka ungdomarna och 

motivera dem till att lösa sin situation istället för att fly från den. 
 

Vi märker ju att om vi är tålmodiga och har de här mötena med dem, pratar med dem och att 

vi är eniga med deras gode män, så brukar oftast vågen gå över och då så blir de lugna igen. 

Och då inser de att det kanske inte var så illa ändå, det kanske inte var det som var 

problemet, utan det är att de mår dåligt som är problemet 

(Jenny) 

 

Jenny anser att det alltid inom socialt arbete är svårt att motivera och stärka människor och att det 

också är svårt att motivera ungdomarna till att vilja bli integrerade. Flera deltagare nämner att det 
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är ungdomarna själva som påverkar sin situation. Förutsättningen för en god integration är att 

ungdomarna är motiverade och har viljan att anstränga sig för att bli en del av samhället och 

socialarbetarna upplever att det de kan göra för att främja integrationen är att stärka ungdomarna 

till att använda sina inre resurser.  
 

5.4.1 Analys 
 

Det framkommer i resultatet att socialarbetarna arbetar tillsammans med ungdomen och att de 

gemensamt med ungdomen upprättar mål och tillvägagångssätt för att nå målen. Dessa mål följs 

kontinuerligt upp för att se över om någonting behöver förändras. Det framkommer också i 

resultatet att ungdomarna själva bär ett ansvar och att de ska vara delaktiga. Kuuselas (2006) 

studie visar att tjänstemännen upplever att det är viktigt att stödja klienten att själv utföra det som 

måste göras då detta bidrar till en självständig individ och att strategin i arbetet med flyktingar är 

att vara en hjälp till självhjälp, vilket går i linje med vårt resultat. Det arbetssätt som framkommer 

i vårt resultat kan kopplas till begreppet empowerment som enligt Payne (2010) handlar om 

självhjälp och delaktighet för både individer och grupper när det gäller beslut som rör dem. 

Eftersom ungdomarna har möjligheten att påverka sin situation och i viss mån vara delaktiga i de 

beslut som tas gällande dem kan de få en känsla av att ha kontroll över sina egna liv, något som 

är centralt i empowementorienterat arbete.  

I vår studie framkommer det att synen och attityden från samhället påverkar hur 

integrationsprocessen fungerar. Även om socialarbetarna arbetar på ett främjande sätt och hjälper 

ungdomarna att bli motiverade och utveckla inre resurser kan samhällets negativa bemötande 

vara ett hinder för arbetet. Enligt Payne (2010) förväntas socialarbetaren hjälpa klienten att bli 

självbestämmande, men måste under processen ha i åtanke att det i samhället finns faktorer som 

innebär ett hinder för empowerment. Payne menar att empowerment handlar om att flytta över 

makt från omgivningen till klienten vilket kan jämföras med att om ungdomarna inte har 

möjligheten att integreras trots att de har alla förutsättningar och de ambitioner som behövs kan 

de uppleva att de inte har kontroll över situationen då makten ligger hos omgivningen och inte 

hos dem själva. Detta kan påverka integreringen genom att ungdomarna kan förlora motivationen 

och viljan vilka resultatet visar är några av de mest betydande förutsättningarna för en god 

integration. 

Socialarbetarna arbetar för att stärka ungdomarna att själva ta de kontakter som behövs tas samt 

att de ska veta vart de ska vända sig för att så småningom bli självständiga individer. Deras 

arbetssätt beskrivs som motiverande och stärkande. Detta kan liknas vid den första dimensionen 

av empowermentorienterat arbete som enligt Lee och Hudson (2011) innebär att hjälpa klienten 

att utveckla en mer positiv och starkare självbild. Genom att ungdomarna blir en del av samhället 

och inte hamnar utanför och blir isolerade kan de få en mer positiv och starkare bild av sig själv. 

Vidare framkommer det i resultatet att socialarbetarna anser att de arbetar för att främja 

integration genom att till exempel upplysa ungdomarna om hur samhället ser ut och att de 

motiverar dem till att lära sig språket och gå i skolan för att där få viktig kunskap. Det kan 

jämföras med den andra dimensionen av empowermentorienterat arbete som Lee och Hudson 

beskriver som att utveckla kunskap och kompetens hos klienten. Genom detta utvecklar 

ungdomarna en kompetens som är betydande för att de ska kunna integreras. Den tredje 

dimensionen utgörs enligt Lee och Hudson av att utveckla resurser och strategier och få en mer 

omfattande kompetens för att uppnå olika former av mål. Genom att arbeta på detta sätt ger 
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socialarbetarna ungdomarna möjligheter att själva påverka sin situation. Utifrån socialarbetarnas 

beskrivning av sitt arbetssätt kan man se det som att de hjälper klienten att utveckla en bättre 

självbild samt att få mer kunskap och en bättre kompetens. Genom att ungdomarna får tillgång 

till dessa resurser kan de utveckla nya resurser och strategier och få kvalifikationer för att uppnå 

mål, i detta fallet att integreras i samhället.  

Ett stort hinder i integrationsprocessen är det faktum att många av ungdomarna som kommer till 

Sverige mår psykiskt dåligt och är i behov av professionell samtalshjälp. Socialarbetarna 

uppmanar ungdomarna att ta emot hjälp men det är ovanligt att de gör detta då de anser att det är 

skambelagt. Gitterman (2011) menar att när människor drar sig för att söka hjälp kan det handla 

om bristande självförtroende och skam efter att ha jämfört sig själv med samhällets normer 

(Gitterman 2011). För att hantera de stressorer som en flytt till ett nytt land innebär kan 

samtalskontakt vara en lösning, dels för att ungdomarna upplever att det då finns ett stöd från 

samhället men också för att de ska få tillgång till sina personliga resurser, exempelvis vilja och 

optimism. Enligt Gitterman har inte alla människor förmågan eller viljan till att utnyttja 

samhällets resurser utan vissa förminskar eller förnekar behovet av hjälp utifrån. Även individer 

som är medvetna om sina problem kan ha svårigheter med att be om hjälp eller stöd (Gitterman 

2011). Detta kan ge en förståelse för varför socialarbetarna måste arbeta mer med vissa ungdomar 

och varför ungdomarna är mottagliga för samhällets stöd i olika hög grad.  

Socialarbetarna arbetar för att främja integration genom att motivera ungdomarna. Enligt 

livsmodellen kan människor få bättre kontroll över sina liv genom att få tillgång till samhällets 

stöd och resurser (Gitterman 2011). I detta fall kan socialarbetarna ses som en del av samhällets 

resurser som kan ge ungdomarna möjligheten att förändra sin situation. Enligt livsmodellen 

förbättras människors möjlighet att hantera stressorer genom att socialarbetaren hjälper individen 

att förändra känslor och beteenden (Gitterman 2011). Att socialarbetarna upplever att de arbetar 

mer med de ungdomar som mår dåligt för att stärka dem och på det sättet förändra dennes 

inställning kan jämföras med att detta enligt livsmodellen är ett arbetssätt som kan få en individ 

att hantera stressorer eller minska stressorers konsekvenser. Detta kan ge en förståelse för varför 

socialarbetarna arbetar för att förändra inställningen hos ungdomarna, genom detta kan stressorer 

som hämmar integreringen hanteras och en integration möjliggöras.   
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6. Diskussion 

 

Kapitlet inleds med att våra frågeställningar besvaras. Därefter följer en diskussion utifrån 

studiens resultat kopplat till tidigare forskning och analys av resultatet. Sedan beskrivs en 

metoddiskussion där reflektioner kring studiens tillvägagångssätt görs. Efter det följet förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet. Kapitlet avslutas med en slutdiskussion. 

 

6.1 Studiens resultat 
 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för och beskriva hur socialarbetare upplever 

integration i arbetet med ensamkommande barn. Utifrån detta blev våra frågeställningar: 

 Vilka faktorer hos de ensamkommande barnen upplever socialarbetarna påverkar 

integrationsprocessen? 

 Vilka samhälleliga faktorer upplever socialarbetarna påverkar integrationsprocessen? 

 Hur arbetar socialarbetarna utifrån sin förståelse för att främja integrationen av de 

ensamkommande barnen?  

Resultatet visar att olika faktorer har betydelse för hur ungdomarnas integrationsprocess fungerar. 

Dessa faktorer benämns som inre förutsättningar och hinder hos individen samt samhällets 

resurser och inställning. Resultatet kan tolkas som att samspelet mellan dessa faktorer är 

betydande för integrationsprocessen. Det framkommer också i resultatet att socialarbetarna anser 

att de arbetar för att stärka och motivera ungdomarna och på det sättet främjar deras integration. 

Socialarbetarna menar att de måste hjälpa ungdomarna med att hantera de svåra upplevelser som 

hämmar integrationsprocessen samt att motivera ungdomarna till att vilja bli en del av samhället. 

Resultatet visar även att samhällets inställning och resurser är betydande och att socialarbetarna 

arbetar med ungdomarna utifrån denna förståelse.   

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att en av de mest betydande förutsättningarna för att de ensamkommande barnen 

ska kunna integreras i samhället är viljan. Detta anser vi inte enbart gäller för de 

ensamkommande barnen utan för alla människor som strävar efter att förändra sin situation. 

Något centralt inom socialt arbete är att arbeta för att motivera klienterna till att själva genomföra 

en förändring då det kan vara svårt att förändra någon annans situation om denne inte har viljan. 

Socialarbetarna berättar att det som ungdomarna har varit med om kan påverka integrationen på 

ett negativt sätt. Alla människor är egna individer med olika erfarenheter och upplevelser som 

påverkar hur man som professionell kan bemöta en klient. Resultatet visar att ungdomarna inte 

kan ses som en enhetlig grupp utan måste ses som egna individer och att ha kunskap om detta 

anser vi vara en förutsättning för att kunna hjälpa ungdomarna att integreras i samhället.    
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Resultatet visar att de flesta av ungdomarna är medvetna om vikten av att bli en del av samhället 

och i stor utsträckning anstränger sig för att integreras. Socialarbetarna upplever att ungdomarna 

strävar efter och har viljan till att anpassa sig till den nya miljön genom att bland annat lära sig 

det svenska språket, skapa nya kontakter med svenskar samt att på lång sikt få ett arbete eller 

studera vidare. De ungdomar som har tydliga mål för framtiden har också viljan att anstränga sig 

för att bli en del av samhället. De upplever att det är viktigt att ungdomarna har mål och är 

motiverade för att integrationen ska fungera väl, något som även Fjällhed (2009) menar; att 

drömmar och mål fungerar som en drivkraft och motiverar ungdomarna att förändra sin situation. 

Herz och Johansson (2012) beskriver att mål för framtiden är en strategi som motverkar ett 

utanförskap. Enligt socialarbetarna är just viljan att förändra sin situation en av de mest 

betydande förutsättningarna för integration. Dock visar resultatet att graden av vilja varierar hos 

ungdomarna, vilket kan förstås med att de är egna individer med olika personligheter. Vissa 

ungdomar är exempelvis mer handlingskraftiga medan vissa är mer tillbakadragna och har 

svårare att ta initiativ. Att ungdomarnas integrationsprocesser ser olika ut kan alltså förstås med 

att de måste ses som egna individer och inte en enhetlig grupp. Vi människor är olika, vi har olika 

personligheter och olika prioriteringar och det är därför inte så förvånande att vissa ungdomar vill 

integreras mer än andra och också har bättre förutsättningar för att lyckas med sitt mål.  

För att kunna vara självständig i ett samhälle krävs det att en individ bemästrar majoritetsspråket. 

Språket skapar förutsättningen för både utbildning och arbete men också för att klara av det 

vardagliga livet. För de ensamkommande barnen kan bemästringen av det svenska språket ses 

som det första steget i integrationsprocessen men också som ett steg de måste klara av för att ta 

sig vidare i processen och på lång sikt känna sig delaktiga i det svenska samhället. Regeringen 

(2013b) vill fokusera på tidiga insatser för språk och på det sättet förenkla invandrares väg mot 

ett arbete (Regeringen 2013b). Det kan tolkas som att språket, även på politisk nivå, ses som en 

betydande del av integrationen och det som fokus bör ligga på i arbete med integration. Resultatet 

visar att just språket är en av de mest betydande förutsättningarna för att ungdomarna ska kunna 

integreras, vilket även tjänstemännen i Kuuselas (2006) studie pekar på.  

Enligt socialarbetarna kan det vara både positivt och negativt att ungdomarna har familj kvar i 

hemlandet. Det kan uppfattas som ett stöd och en drivkraft men också utgöra ett hinder då 

familjens situation kan få ungdomen att oroa sig och må dåligt. Det kan vara så att ungdomens 

inställning är betydande för om familjens situation påverkar dem positivt eller negativt. Om 

ungdomen verkligen vill att familjen också ska komma till Sverige kan det fungera som en 

drivkraft för att integreras. Om ungdomen inte vill att familjen ska komma till Sverige kan deras 

påtryckningar om detta och ekonomisk hjälp påverka ungdomen negativt och få dem att må dåligt 

och känna skuld. Att det ser annorlunda ut kan också bero på att ungdomarna är olika individer 

och hanterar problem på olika sätt.  

 

Socialarbetarna berättar att goda förutsättningar hos både individen och samhället är betydande 

för att en god integration ska vara möjlig och de menar att integration handlar om ett ömsesidigt 

givande och tagande mellan ungdomarna och samhället i stort. Det framkommer i Kuuselas 

(2006) studie att även de tjänstemännen upplever detta. I vårt resultat framkommer det att 

ungdomarna många gånger diskrimineras och att det finns fördomar i samhället som hämmar 

integrationen. De senaste åren har vi sett att ett politiskt parti som ställer sig mot integration fått 

ett relativt stort stöd från befolkningen. Partiet är självt tydligt med att de ställer sig mot att den 
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majoritetsbefolkningen ska anpassa sig till de som invandrar till Sverige (Sverigedemokraterna 

2013). Detta synsätt kan snarare jämföras med begreppet assimilation än integration, något som 

vi tror påverkar de ensamkommande barnen på ett negativt sätt. Partiet får mer och mer stöd från 

befolkningen och detta kan på lång sikt försvåra ungdomarnas integrering ytterligare. Det kan bli 

svårare för ungdomarna att accepteras av samhället om de rådande värderingarna inte är att 

välkomna dem och vårt resultat visar att inställningen från samhället i högsta grad påverkar 

ungdomarnas integration.  

Hessle (2009) menar att viktiga aktörer för de ensamkommande barnens socialisation är 

omsorgssituationen, skolan, fritiden samt vidareutbildning och arbete. Samtliga av dessa aktörer 

som nämns i Hessles studie anser även de socialarbetare som deltog i vår studie som betydande 

för ungdomarnas integrering. Även om dessa aktörer är viktiga var för sig så anser vi att det 

måste finnas en fungerande samverkan mellan dem. De måste sträva efter samma mål, i detta fall 

att ungdomarna ska integreras i samhället, eftersom de representerar olika delar i ungdomens 

vardag. Även om en ungdom fungerar väl i skolan måste exempelvis också ideella organisationer 

ta sitt ansvar för att hjälpa till att integrera ungdomen.   

Ungdomarna kan till en början ha svårigheter med att anpassa sig till den nya miljön då samhället 

skiljer sig från vad de är vana vid. Hessle (2009) menar att många av de ensamkommande barnen 

har vuxit upp i ett samhälle som huvudsakligen varit uppbyggt på kollektiv gemenskap. När de 

sedan anländer till Sverige möts de av ett samhällssystem där individen har ett stort ansvar, 

samtidigt som staten visar ett större ansvar och stöd för individen. Att ungdomarnas integration är 

en process som tar tid skulle delvis kunna förstås med hjälp av detta. Att anpassa sig till ett helt 

nytt samhällssystem med helt andra normer och värderingar än vad ungdomarna tidigare tagit del 

av sker inte över en dag utan de måste få tid att vänja sig vid allt som är nytt för dem. Många 

gånger kommer ungdomarna från länder som är väldigt olika Sverige vilket gör att anpassningen 

blir svårare än om skillnaderna mellan samhällena inte varit så stora.   

Vår studie visar att när ungdomarna har en omfattande psykisk ohälsa fokuserar socialarbetarna 

på att få ungdomen att må bättre för att på lång sikt kunna klara av exempelvis skolan men också 

integreringen som under perioden de mår dåligt inte prioriteras. Eide och Hjern (2013) menar att 

arbetet med ensamkommande barn handlar om att fokusera mindre på risker och istället främja 

positiv utveckling. Att ungdomarna många gånger mår psykiskt dåligt när de anländer till Sverige 

och därför inte kan påbörja integrationsprocessen direkt är för oss inte förvånande. Många av 

ungdomarna har varit på flykt under en längre tid, mist familj och anhöriga och tvingats lämna 

sin trygghet bakom sig. Detta är upplevelser som tar tid att bearbeta och som ungdomarna måste 

hantera innan de kan fokusera på att bli en del av det svenska samhället. Resultatet visar att 

socialarbetarna arbetar för att stärka ungdomarna, exempelvis erbjuder de samtalskontakt när 

ungdomarna mår psykiskt dåligt. De försöker också motivera ungdomarna, när de har hanterat 

sina svåra upplevelser, till att bli självständiga individer som fungerar i samhället. I Kuuselas 

(2006) studie menar tjänstemännen att om de stödjer klienten att själv utföra det som behövs 

göras blir personen bättre rustad för att självständigt klara av ett liv i Sverige. Socialarbetarna i 

vår studie uppmuntrar ungdomarna till att själva ta de nödvändiga kontakterna och att själva ta 

ansvar för sin situation. I analysen framkommer det att det arbetssätt som socialarbetarna har kan 

liknas med att de ger ungdomarna de verktyg som behövs för att själva kunna uppnå mål och 

förändra sin situation. Detta arbetssätt anser vi kan vara ett sätt att stärka ungdomarna genom att 

de får kontroll över sin egen situation. Enligt Askheim och Starrin (2007) vill vi människor kunna 
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påverka och ha kontroll över våra liv. Vi tror att genom det arbetssätt som beskrivs i vår studie 

kan socialarbetarna hjälpa ungdomarna till att på lång sikt bli självständiga individer som har 

makt över sitt eget liv. Kuuselas (2006) studie visar att en strategi i arbete med flyktingar är att 

vara en hjälp till självhjälp. Detta är en strategi som vi kan se att de socialarbetare som deltagit i 

vår studie också använder sig av.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Under hela forskningsprocessen hade vi en fenomenologisk utgångspunkt och fokuserade på 

socialarbetarnas upplevelser av integration. Detta innebär att det resultat som framkommit inte är 

någon absolut kunskap utan endast individernas egna upplevelser av fenomenet integration. 

Eftersom vi hade en begränsad förförståelse innan studiens genomförande kändes det mer aktuellt 

att få en förståelse för ensamkommande barns integration snarare än att förklara och dra 

slutsatser. Eftersom endast fem intervjuer genomfördes hade någon generell slutsats inte kunnat 

göras och därför anser vi att det var mer intressant att få djupare kunskap om fem individers egna 

upplevelser och deras sanning än att genomföra en studie med en mer förklarande ansats.   

Urvalet som gjordes var strategiskt vilket visade sig vara effektivt för vår studie. 

Intervjupersonerna hade kunskap om ämnet och kunde ge svar på de frågor som ställdes. Dock 

upplevdes vissa svar inte var så utförliga utan relativt korta vilket kan bero på att socialarbetarna 

inte arbetat med ensamkommande barn under en längre tidsperiod. Vi fick tillräckligt mycket 

resultat för att kunna besvara våra frågeställningar, men hade urvalet sett annorlunda ut och gjorts 

utifrån erfarenhet hade antagligen resultatet varit fylligare. Det hade varit intressant för studien 

att intervjua män för att se om det hade funnits några skillnader i svaren. Dock fanns inte 

möjligheten till detta då inga män arbetade med de ensamkommande barnen i de kommuner som 

vi hade kontakt med. En svaghet med studien är att de intervjuade var ungefär lika gamla vilket 

gjorde att det inte blev någon större spridning åldersmässigt. Detta kan ha påverkat resultatet då 

variationen inte var så stor, de intervjuade var alla kvinnor i ungefär samma ålder och hade 

arbetat i princip lika länge med ensamkommande barn vilket inte ger en så nyanserad bild av 

ämnet.  

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide där vi utgick från tre teman. 

Intervjuguiden var genomtänkt och fungerade som ett stöd under intervjuerna. De tre temana som 

vi utgick från visade sig vara användbara då de täckte upp det vi avsåg att undersöka. Förutom de 

frågor som fanns med i intervjuguiden ställdes även spontana följdfrågor. Hade vi haft mer 

förförståelse om ämnet innan intervjuerna genomfördes hade följdfrågorna troligtvis bidragit mer 

till inhämtandet av empiri än vad de faktiskt gjorde. Under intervjuerna fick respondenterna 

möjligheten att prata fritt kring ämnet vilket bidrog till att vi i större utsträckning fick ta del av 

deras livsvärld och upplevelser. Att genomföra en halvstrukturerad intervju kändes för oss mest 

aktuellt på grund av vår begränsade förförståelse då vi ville att alla upplevelser som fanns hos de 

intervjuade i så stor utsträckning som möjligt skulle tas till vara på och undvika risken att 

betydande aspekter inte skulle komma att belysas på grund av vår begränsade erfarenhet. 

Valet föll på att genomföra enskilda intervjuer med socialarbetare. Detta för att vi var 

intresserade av att få kunskap om de intervjuades egna upplevelser av integration och hur de 
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anser att de arbetar för att främja integreringen. Vi ansåg att just egna upplevelser bäst kommer 

fram i enskilda samtal då intervjupersonerna inte påverkas av någon annans upplevelser av 

samma fenomen. Hade par- eller gruppintervjuer genomförts hade resultatet kunnat bli 

annorlunda, dels för att socialarbetarna hade påverkat varandra men också för att vissa kanske 

inte hade fått lika stort utrymme under intervjuerna och deras berättelser hade inte 

uppmärksammats lika mycket som i enskild intervju. Att enskilda intervjuer genomfördes anser 

vi vara en styrka i studien då vi tror att socialarbetarnas egna upplevelser genom detta togs till 

vara på bästa sätt.   

Analysmetoden som användes var meningskoncentrering vilket visade sig vara effektivt för att 

kategorisera och tolka vårt resultat. Det hjälpte oss att först se de olika delarna i resultatet för att 

sedan få en överblick och sätta ihop delarna till en helhet. För att kategorisera resultatet använde 

vi oss av fyra teman som speglade syfte och frågeställningar. Dessa teman användes för att 

besvara frågeställningarna och hjälpte oss att hålla oss inom ramen för vad vi verkligen ville 

undersöka. De temana som skapades utifrån vårt resultat är relativt övergripande vilket kan vara 

negativt då fler och mer specifika teman kan ge en tydligare bild av resultatet. Dock upplever vi 

att vi med våra fyra teman har kategoriserat resultatet på ett tydligt sätt som gör det lätt att förstå 

vår empiri.  

I den här studien ville vi undersöka hur socialarbetare upplever integrationen av 

ensamkommande barn. Genom att ha intervjuat socialarbetare som arbetar med ensamkommande 

barn och ställt frågor som rör just deras egna upplevelser anser vi att vi hållit oss inom ramen för 

det som avsetts att undersökas. Som tidigare nämnts genomförde vi enskilda intervjuer där 

socialarbetarna inte påverkades av varandra vilket stärker validiteten då vi troligtvis fått mer 

sanningsenliga svar än vad vi hade fått i par- eller gruppintervjuer. Detta stärker också studiens 

reliabilitet eftersom svaren inte påverkades av någon annan än socialarbetarna själva. Dock kan 

vi inte vara säkra på att intervjupersonerna inte gett tillrättalagda svar men genom att genomföra 

enskilda intervjuer tror vi att riskerna för detta minskat. Vi som genomförare anser inte att vi har 

påverkat studiens resultat på ett sätt som har betydelse för studiens reliabilitet. Vår förförståelse 

var begränsad och därför påverkades varken genomförandet eller tolkningen av resultatet av 

exempelvis tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar från vår sida. Det är svårt att 

generalisera när enskilda individers upplevelser undersöks. Dock stämmer resultatet överens med 

den tidigare forskning vi har tagit del av och vi kan se likheter mellan intervjupersonernas 

berättelser och att de till stor del delar liknande upplevelser vilket stärker studiens resultat. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 

Under studiens genomförande uppkom tankar om fortsatt forskning rörande integrationen av 

ensamkommande barn. Vi kunde se en skillnad på hur socialarbetarna upplevde att integrationen 

av ungdomarna fungerar beroende på i vilken kommun de arbetar i. Dock kunde vi inte dra någon 

slutsats utifrån detta då för få kommuner var representerade, men att göra en jämförande studie 

av hur integrationen av ensamkommande barn fungerar i mindre respektive större kommuner 

vore intressant. Från och med 2014 kommer en ny lag att träda i kraft vilket innebär att de 

ensamkommande barnen inte endast kan anvisas till en kommun som har en överenskommelse 

med Migrationsverket utan alla Sveriges kommuner. Då vår studie genomfördes innan denna 
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lagändring trätt i kraft skulle det vara intressant att genomföra en studie med syftet att ta reda på 

hur denna förändring påverkat integrationsarbetet för socialarbetarna samt hur den påverkat de 

ensamkommande barnen. Resultatet i vår studie visar att socialarbetarna upplever att skolan och 

boendet är betydande aktörer för ungdomarnas integration. Det skulle därför vara intressant att 

genomföra en liknande studie som denna men istället för att fokusera på socialarbetares 

upplevelser ta reda på hur personalen på boenden respektive skolan ser på de ensamkommande 

barnens integration. Att undersöka hur ungdomarna själva ser på sin integration och vilka 

faktorer de upplever som betydande skulle också vara givande.  

 

6.4 Avslutande ord 
 

Efter att ha genomfört denna studie har vi fått en inblick i socialarbetares upplevelser av 

integrationen av ensamkommande barn. Det är tydligt att socialarbetarna anser att integreras i ett 

samhälle är en utmaning, speciellt för de ensamkommande barnen. Att ungdomarna lyckas med 

att integreras anser vi vara viktigt för både dem själva och samhället i stort. Lyckas de inte med 

integrationen kan det leda till ett utanförskap som kan få ungdomarna att må väldigt dåligt och på 

lång sikt leda till att de inte blir självförsörjande vilket påverkar samhället negativt. 

Socialarbetarna strävar efter att hjälpa ungdomarna att bli en del av samhället men viljan hos 

ungdomarna, deras psykiska hälsa samt inställningen från samhället är betydande faktorer för 

huruvida arbetet lyckas eller inte. Socialarbetarna kan arbeta med ungdomarna genom att 

motivera och stärka dem, men att ungdomarna ska bli accepterade av samhället i stort är allas 

ansvar och borde även enligt oss ligga i allas intresse.    
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Bilaga 1. 
 

Informationsbrev 

 

Hej 

Tack för att du valt att ställa upp på att bli intervjuad för vårt examensarbete. Du kommer under 

hela forskningsprocessen vara anonym och allt material som kan härleda till just dig kommer att 

förstöras. Allt material som vi samlar in kommer endast att användas i forskningssyfte. Du kan 

när som helst avbryta din medverkan i studien.  

Syftet med vår c-uppsats är att undersöka socialarbetares upplevelser av integration av 

ensamkommande barn. Vi är intresserade av dina upplevelser av integrationsarbetet med 

ensamkommande barn.  

Du kommer innan intervjun genomförs få intervjuguiden skickad till dig för att få ta del av vilka 

frågor som kommer att ställas.  

Tack igen för att du tar dig tid.  

 

 

 

Angelica Janson              Wictoria Engell 

Socionomstudent             Socionomstudent 

 

 

Karlstads Universitet 2013-11-04 
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 

 

Ungdomens situation 

 Hur tänker du kring begreppet integration? 

 Hur tror du att ungdomarna ser på integration?  

 Vad har ungdomarna för tankar och känslor kring integrationsprocessen? 

 Vad har du för upplevelser kring ungdomarnas inställning till det svenska samhället? 

 Upplever du att ungdomarna är intresserade av att integreras i samhället? 

 Upplever du att ungdomarna är medvetna om vikten av att integreras? 

 Hur upplever du att ungdomarnas integration fungerar? 

 

Samhällets resurser 

 Vilka förutsättningar tror du måste finnas hos ungdomen för att en god integrering ska 

vara möjlig? 

 Vilka aktörer tror du är viktiga för att en god integration ska vara möjlig? 

 Vad i ett samhälle, förutom de aktörer du nämnt, spelar roll för att integration ska vara 

möjlig? 

 Vilka är de vanligaste hindren som ungdomarna stöter på i integrationsprocessen? 

 

Socialarbetarens roll 

 På vilket sätt arbetar du för att främja integrationen för ungdomarna? 

 Arbetar du för att öka medvetenheten av integration hos ungdomarna? 

      - Om ja: Hur?  

 Ser du några svårigheter i ditt arbete? 

 Ser du någon skillnad på ungdomarnas integrationsprocess? 

      -Om ja: Hur påverkar det arbetssättet? 

 

 Är det någonting du vill tillägga? 


